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Teckenförklaring
*
**I
**II

***

***I
***II

***III

Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna
Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna
Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller
ändra den gemensamma ståndpunkten
Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och
artikel 7 i EU-fördraget
Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna
Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller
ändra den gemensamma ståndpunkten
Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter
Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten.
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
om förslaget till rådets förordning om regler för företags, forskningscentrums och
universitets deltagande i Europeiska atomenergigemenskapens sjunde ramprogram och
för spridning av forskningsresultat (2007–2011)
(KOM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2004/0014(CNS))
(Samrådsförfarandet)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0042)1,
– med beaktande av artiklarna 7 och 10 i Euratomfördraget, i enlighet med vilka rådet har
hört parlamentet (C6-0080/2006),
– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,
– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och
yttrandet från budgetutskottet (A6-.../2006).
1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.
2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse
härmed i enlighet med artikel 119 andra stycket i Euratomfördraget.
3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från
den text som parlamentet har godkänt.
4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt
ändra kommissionens förslag.
5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets
ståndpunkt.
Kommissionens förslag

Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 5
(5) Sjunde ramprogrammet bör främja
deltagande av regionerna i gemenskapens
yttersta randområden samt av många olika
företag, forskningscentrum och universitet.
1

(5) Sjunde ramprogrammet bör främja
deltagande av regionerna i gemenskapens
yttersta randområden och de
utomeuropeiska länder och territorier

Ännu ej offentliggjort i EUT.
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som är associerade med
Europeiska gemenskapen samt av många
olika företag, forskningscentrum och
universitet.
Motivering
Denna förordning måste anpassas till beslut 2001/822/EG av den 27 november 2001 om
associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (i
artikel 58 i beslutet om utomeuropeisk associering föreskrivs följande: ”Personer från ULT
skall, med förbehåll för den ordning som gäller för den medlemsstat till vilken de är knutna,
ha rätt att omfattas av […] gemenskapsprogram.”).

Ändringsförslag 2
Skäl 12a (nytt)
(12a) I det sjunde ramprogrammet bör de
modeller som använts för att deklarera
kostnaderna i samband med
genomförandet av det sjätte
ramprogrammets kontrakt överges. Detta
har som främsta mål att förenkla
definitionen av stödberättigade kostnader
och som ett andra mål att likställa
samtliga deltagare. Inom det sjätte
ramprogrammet finns det en
kostnadsmodell som gör det möjligt för
vissa juridiska personer att få ersättning
med upp till 100 procent av sina
tilläggskostnader och inte av de totala
kostnaderna. Modellen med
”tilläggskostnader” baseras på
antagandet att tilläggskostnaderna
uppskattningsvis utgör 50 procent av de
totala kostnaderna. På så sätt bör en
ersättning med 75 procent av samtliga
direkt eller indirekt stödberättigade
kostnader (inklusive kostnaderna för fast
anställd personal) vara fördelaktigare för
dessa juridiska personer jämfört med en
återgång till modellen med
tilläggskostnader.
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Motivering
Il est important de bien expliquer que l'abandon du model de remboursement des coûts
additionnels (AC) n'entraînera pas de diminution du montant de financement pour les
universités. Dans le PC6, elles se font rembourser 100% de leurs coûts additionnels et non de
leurs coûts complets. Dans l'esprit du législateur, un tel remboursement `100% des coûts
additionnels était censé représenter une alternative à la règle du remboursement à 50% des
coûts complets. Si dans le PC7 elles pourront aussi charger au projet le coût de leur
personnel permanent (sans faire recours à des licenciements et des recrutements successifs
pour montrer que le personnel est additionnel et sans devoir le charger artificiellement ou
uniquement à la coordination du consortium, ce qui entraîne une plus grande incertitude pour
les chercheurs participant dans des actions du PC6 et une érosion de leur statut) et se faire
rembourser à 75%, cela devrait entraîner une augmentation du financement par rapport au
modèle AC. Un taux forfaitaire pour les coûts indirects plus élevés que dans le PC6 rendra la
participation encore plus valorisante pour les universités (voir l'amendement sur le taux
forfaitaire pour coûts indirects, en particulier pour celles que ne disposent pas de système
sophistiqué de comptabilité analytique.

Ändringsförslag 3
Skäl 17
(17) Kommissionen bör regelbundet
övervaka både de indirekta åtgärder som
genomförs inom ramen för det sjunde
ramprogrammet, och sjunde
ramprogrammet och de särskilda
programmen som sådana.

(17) Kommissionen bör regelbundet
övervaka både de indirekta åtgärder som
genomförs inom ramen för det sjunde
ramprogrammet samt det sjunde
ramprogrammet och de särskilda
programmen som sådana. Den bör även
utvärdera de nuvarande reglerna för
deltagande och spridning av resultat.
Motivering

De nuvarande reglerna måste också utvärderas ibland så att deras genomförandevillkor
eventuellt kan ändras.

Ändringsförslag 4
Skäl 17a (nytt)
(17a) För finansiering från det sjunde
ramprogrammet skall frekvensen för och
karaktären på de rapporter som konsortiet
skall sammanställa för kommissionen
fastställas i avtalet om ekonomiskt stöd.
Rapportkraven skall som regel begränsas
till det minimum som krävs för att
PR\624617SV.doc
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kommissionen skall kunna övervaka
projektet på lämpligt sätt.
Utom i motiverade fall och rent generellt
behöver kraven på revisionscertifikaten
inte gå längre än de principer som anges i
budgetförordningen.
Motivering
Le report est un élément étroitement lié au projet, dans la mesure où c'est le projet lui-même
(durée, activités, nombre des partenaires, etc.) qui détermine le nombre des rapports
nécessaires. C'est donc un élément à fixer, cas par cas dans la convention de subvention.
Fixer une règle générale dans les règles de participation serait artificiel et rendrait le
système rigide et non adapté à la réalité du projet.
En ce qui concerne les certificats d'audit, les nouveaux principes établis par le Règlement
Financier donnent beaucoup plus de flexibilité dans ce domaine. Les limites y établies sont
qu'un certificat d'audit n'est obligatoire que pour les subventionnés de plus de € 750 000 par
bénéficiaire (mais alors un certificat sera nécessaire pour chaque paiement). La convention
de subvention pourrait prévoir un certificat à la fin de l'action dans des cas particuliers où le
montant de la subvention sera très important (mais en dessous du seuil de € 750 000.

Ändringsförslag CA1
Artikel 2
I denna förordning gäller följande
definitioner utöver de som anges i
budgetförordningen och
genomförandebestämmelserna:

I denna förordning gäller följande
definitioner utöver de som anges i
budgetförordningen och
genomförandebestämmelserna:

(1) förgrundsinformation: resultat, även
information, oavsett om de kan skyddas
eller ej, som uppkommer i samband med
verksamheten. Sådana resultat inbegriper
rättigheter förknippade med upphovsrätt,
formskydd, patenträttigheter,
växtförädlarrätt eller liknande typer av
skydd.

(1) förgrundsinformation: resultat, även
information, oavsett om de kan skyddas
eller ej, som uppkommer i samband med
verksamheten. Sådana resultat inbegriper
rättigheter förknippade med upphovsrätt,
formskydd, patenträttigheter,
växtförädlarrätt eller liknande typer av
skydd.

(2) bakgrundsinformation: information som
innehas av deltagarna innan ett avtal om
ekonomiskt stöd ingåtts, liksom även med
sådan information förknippade
upphovsrätter eller andra immateriella
rättigheter för vilka ansökan skall ha
gjorts före avtalets ingående, och som
krävs för att genomföra den indirekta

(2) bakgrundsinformation: information som
innehas av deltagarna innan ett avtal om
ekonomiskt stöd ingåtts, liksom även med
sådan information förknippade
upphovsrätter eller andra immateriella
rättigheter eller ansökningar om sådana
rättigheter, och som krävs för att
genomföra den indirekta åtgärden eller för
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åtgärden eller för att använda dess resultat.

att använda dess förgrundsresultat.

(3) forskningsorganisation: en organisation
som drivs utan vinstsyfte och vars
huvudmål är att bedriva vetenskaplig eller
teknisk forskning.

(3) forskningsorganisation: en organisation
som drivs utan vinstsyfte och vars
huvudmål är att bedriva vetenskaplig eller
teknisk forskning.

(4) tredjeland: en stat som inte är
medlemsstat.

(4) tredjeland: en stat som inte är
medlemsstat.

(5) associerat land: ett tredjeland som är
part i ett internationellt avtal som ingåtts
med Europeiska atomenergigemenskapen
och som i enlighet med eller på grundval
av detta avtal bidrar ekonomiskt till hela
eller delar av sjunde ramprogrammet.

(5) associerat land: ett tredjeland som är
part i ett internationellt avtal som ingåtts
med Europeiska atomenergigemenskapen
och som i enlighet med eller på grundval
av detta avtal bidrar ekonomiskt till hela
eller delar av sjunde ramprogrammet.

(6) internationell organisation: en
mellanstatlig organisation, annan än
Europeiska atomenergigemenskapen, som
enligt internationell offentlig rätt är en
fristående juridisk person, samt särskilda
organ som inrättats av en sådan
internationell organisation.

(6) internationell organisation: en
mellanstatlig organisation, annan än
Europeiska atomenergigemenskapen, som
enligt internationell offentlig rätt är en
fristående juridisk person, samt särskilda
organ som inrättats av en sådan
internationell organisation.

(7) internationell europeisk
intresseorganisation: internationell
organisation, i vilken merparten av
medlemmarna är medlemsstater eller
associerade länder och vars huvudsyfte är
att främja vetenskapligt och tekniskt
samarbete i Europa.

(7) internationell europeisk
intresseorganisation: internationell
organisation, i vilken merparten av
medlemmarna är medlemsstater eller
associerade länder och vars huvudsyfte är
att främja vetenskapligt och tekniskt
samarbete i Europa.

(8) offentligt organ: juridisk person som är
etablerad som offentligt organ enligt
nationell lagstiftning, samt internationella
organisationer.

(8) offentligt organ: juridisk person som är
etablerad som offentligt organ enligt
nationell lagstiftning, privaträttsligt
rättssubjekt som utför myndighetsuppgifter, rättssubjekt som etablerats
enligt nationell privaträtt men
(väsentligen) finansieras med allmänna
medel, samt internationella organisationer.

(9) små och medelstora företag: de
mikroföretag samt små och medelstora
företag som avses i kommissionens
rekommendation 2003/361/EG av den
6 maj 2003.

(9) små och medelstora företag: de
mikroföretag samt små och medelstora
företag som avses i kommissionens
rekommendation 2003/361/EG av den
6 maj 2003.
(9a) närstående bolag: i förhållande till
ett annat rättssubjekt; rättssubjekt som
antingen
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(a) direkt eller indirekt kontrolleras av det
andra rättssubjektet, eller
(b) står under samma direkta eller
indirekta kontroll som det andra
rättssubjektet.
(10) arbetsprogram: en plan som
kommissionen antar för genomförandet av
ett särskilt program i enlighet med artikel 2
i beslut […/…].

(10) arbetsprogram: en plan som
kommissionen antar för genomförandet av
ett särskilt program i enlighet med artikel 2
i beslut […/…].

(11) finansieringsmetoder: mekanismerna
för gemenskapens finansiering av indirekta
åtgärder i enlighet med del a) i bilaga II till
beslut […/…].

(11) finansieringsmetoder: mekanismerna
för gemenskapens finansiering av indirekta
åtgärder i enlighet med del a) i bilaga II till
beslut […/…].
(11a) legitimt intresse: varje form av
intresse, inklusive kommersiellt, som en
deltagare kan hävda i de fall som anges i
denna förordning. För det ändamålet
måste deltagaren visa att underlåtelse att
vid ett visst tillfälle ta hänsyn till dennes
intresse skulle åsamka deltagaren
oproportionerlig skada.
(11b) rättvisa och rimliga villkor: rättvisa
och rimliga villkor som kan anta olika
former, inklusive finansiella villkor
(schablonbelopp, avgifter osv.), och som
fastställts med hänsyn till deltagarens
bidrag till det arbete som leder fram till de
kunskaper till vilka han ger tillgång samt
dessa kunskapers potential.

(12) associerad: fysisk eller juridisk person
som har ingått associeringskontrakt med
Europeiska atomenergigemenskapen.

(12) associerad: fysisk eller juridisk person
som har ingått associeringskontrakt med
Europeiska atomenergigemenskapen.
(12a) deltagare: rättssubjekt som bidrar
till en indirekt åtgärd och som har
rättigheter och skyldigheter gentemot
gemenskapen i enlighet med denna
förordning eller i enlighet med avtalet om
ekonomiskt stöd.
(12b) närstående enhet: rättssubjekt där
en av dem direkt eller indirekt
kontrollerar det andra eller där de står
under samma direkta eller indirekta
kontroll. ”Närstående företag”: kontroll
definieras som innehav av mer än
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50 procent av de röstberättigade aktierna i
ett sådant rättssubjekt.

Ändringsförslag 8
Artikel 3, stycke -1 (nytt)
Åtgärderna i det sjunde ramprogrammet
kan bidra till att skapa eller utbyta
konfidentiell EU-information. Sådan
information hanteras och skyddas i
enlighet med bestämmelserna i
kommissionens beslut 2001/844/EG,
EKSG, Euratom av
den 29 november 2001 om ändring av de
interna stadgarna1.
______________
1

EGT L 317, 3.12.2001, s. 1.

Motivering
Den behandling som kommissionen föreslår som stöd för de specifika bestämmelser som
införts i avtalet om ekonomiskt stöd (artikel 21.3) räcker inte eftersom sekretessen även måste
garanteras under förslagens utvärderingsfas.
Kommissionen håller för närvarande på att modifiera kommissionens beslut 2001/844/EG,
EKSG, Euratom om ändring av de interna stadgarna, för att genomföra rådets
beslut 2005/952/EG om ändring av rådets beslut 2001/264/EG om antagande av rådets
säkerhetsbestämmelser före halvårsskiftet.

Ändringsförslag 9
Artikel 10, stycke 1a (nytt)
Deltagare från tredjeländer kan om de vill
få en ersättning som baseras på ett
schablonbelopp som fastställs per
forskare.
Motivering
Deltagare från tredjeländer har ofta svårt att fastställa sina verkliga kostnader och sin del av
samfinansieringen. Ett schablonbelopp skulle kunna lösa detta problem. Samma nivå som för
spetsforskningsnätverk skulle kunna användas i detta syfte.
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Ändringsförslag CA2
Artikel 12
1. Kommissionen skall utlysa
ansökningsomgångar för indirekta
åtgärder i enlighet med villkoren i
respektive särskilda program och
arbetsprogram.

1. Kommissionen skall utlysa
ansökningsomgångar i enlighet med
villkoren i respektive särskilda program
och arbetsprogram, bland vilka
ansökningsomgångar som riktar sig till
särskilda grupper, t.ex. små och
medelstora företag, kan ingå.

Utöver det som anges avseende spridning i
genomförandebestämmelserna skall
kommissionen utlysa ansökningsomgångar
på sjunde ramprogrammets webbplats,
genom särskilda informationskanaler och
hos de nationella kontaktpunkter som
inrättas av medlemsstaterna och de
associerade länderna.

Utöver det som anges avseende spridning i
genomförandebestämmelserna skall
kommissionen utlysa ansökningsomgångar
på sjunde ramprogrammets webbplats,
genom särskilda informationskanaler och
hos de nationella kontaktpunkter som
inrättas av medlemsstaterna och de
associerade länderna.

2. Där så är lämpligt skall kommissionen i
samband med ansökningsomgången ange
att deltagarna inte behöver upprätta något
konsortialavtal.

2. Där så är lämpligt skall kommissionen i
samband med ansökningsomgången ange
att deltagarna inte behöver upprätta något
konsortialavtal.
2a. En ansökningsomgång måste ha en
tydlig inriktning och precisa mål så att de
ansökande inte svarar i onödan.
2b. Projektets kännetecken, kvalitet och
genomförande skall framgå av
urvalskriterierna.

Ändringsförslag CA3
Artikel 13
Kommissionen skall inte utlysa
ansökningsomgångar för följande åtgärder:

Kommissionen skall, i enlighet med
budgetförordningen och
genomförandebestämmelserna, inte utlysa
ansökningsomgångar för följande åtgärder:

(a) Samordnings- och stödåtgärder som
genomförs av fysiska eller juridiska
personer som anges i de särskilda
programmen eller i arbetsprogrammen när
mottagarna enligt det särskilda programmet
får anges i arbetsprogrammen, i enlighet
med genomförandebestämmelserna.

(a) Samordnings- och stödåtgärder som
genomförs av fysiska eller juridiska
personer som anges i de särskilda
programmen eller i arbetsprogrammen när
mottagarna enligt det särskilda programmet
får anges i arbetsprogrammen.
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(b) Samordnings- och stödåtgärder som
utgörs av inköp eller tjänster som omfattas
av reglerna för offentlig upphandling i
budgetförordningen.

(b) Samordnings- och stödåtgärder som
utgörs av inköp av en vara eller en tjänst
enligt kontrakt och som valts i enlighet
med reglerna för offentlig upphandling.
(ba) Samordnings- och stödåtgärder i
samband med stipendier för högre studier,
resor eller yrkesutbildning samt priser i
tävlingar.

(c) Samordnings- och stödåtgärder i
samband med utnämningen av oberoende
experter.

(c) Samordnings- och stödåtgärder i
samband med utnämningen av oberoende
experter.

(d) Andra åtgärder där
budgetförordningen eller
genomförandebestämmelserna medger
detta.

(d) Andra åtgärder vars genomförande
grundar sig på kommissionens och
Europaparlamentets beslut (eller
kommissionens beslut efter samråd med
Europaparlamentet) och som återfinns i
del (a) i bilaga II till beslut [.../...] om
inrättande av sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag CA4a
Kapitel II, avsnitt 2, underavsnitt II, rubrik
BEDÖMNING AV FÖRSLAG

BEDÖMNING OCH VAL AV FÖRSLAG
OCH ÖVERLÄGGNINGAR OM DESSA
SAMT BEVILJANDE AV STÖD

Ändringsförslag CA4b
Artikel 14
Bedömning, urval och beviljande

Bedömningsprinciper samt kriterier för
urval och beviljande

1. Kommissionen skall bedöma alla förslag
som inkommit till följd av en
ansökningsomgång på grundval av
principerna för bedömning och kriterierna
för urval och beviljande i det särskilda
programmet och arbetsprogrammet.

1. Kommissionen skall bedöma alla förslag
som inkommit till följd av en
ansökningsomgång på grundval av
principerna för bedömning, en
anonymiserad utvärdering och kriterierna
för urval och beviljande i det särskilda
programmet och arbetsprogrammet.
Följande kriterier skall användas:
a) Vetenskaplig och teknisk excellens
samt graden av nytänkande.

PR\624617SV.doc
Delvis extern översättning

13/39

PE 372.058v02-00

SV

b) Förmågan att framgångsrikt
förverkliga den indirekta åtgärden och
garantera en effektiv styrning, bedömd i
termer av resurser och kompetens,
framför allt när det gäller de
organisatoriska arrangemang som
deltagarna anger.
c) Hur väl man uppfyller målen i de
specifika programmen.
d) Den kritiska massan för de resurser
som har mobiliserats och deras bidrag till
gemenskapspolitiken.
e) Kvaliteten på planen för utnyttjande
och spridning av kunskaperna,
potentialen när det gäller främjandet av
innovationer, samt klara förslag när det
gäller förvaltningen av de immateriella
rättigheterna.
Arbetsprogrammet får innehålla särskilda
kriterier eller ytterligare detaljer om
tillämpningen av kriterierna.

Arbetsprogrammet får innehålla särskilda
kriterier eller ytterligare detaljer om
tillämpningen av kriterierna.
1a. Distansbedömningar får utföras om
detta tillåts i arbetsprogrammet eller
ansökningsomgången.

2. Ett förslag som är oförenligt med
grundläggande etiska principer eller som
inte uppfyller de krav som fastställs i det
särskilda programmet, arbetsprogrammet
eller ansökningsomgången skall inte väljas
ut. Ett sådant förslag får när som helst
uteslutas ur förfarandena för bedömning,
urval och beviljande.

2. Ett förslag som är oförenligt med
grundläggande etiska principer eller som
inte uppfyller de krav som fastställs i det
särskilda programmet, arbetsprogrammet
eller ansökningsomgången skall inte vara
berättigat att delta och får när som helst
uteslutas efter samråd med oberoende
experter.

3. Förslag skall väljas ut på grundval av
bedömningsresultaten.

3. Förslag skall rangordnas på grundval av
bedömningsresultaten och ges finansiering
i den ordningen.
3a. Instruktionerna för dem som
genomför bedömningarna och
urvalskriterierna för sådana personer när
det gäller det sjunde ramprogrammet skall
offentliggöras.

Ändringsförslag CA5
Artikel 15, punkterna 2–4
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2. Om ansökningsomgången innehåller ett
inlämningsförfarande i två etapper skall
endast de förslag som uppfyller
bedömningskriterierna i första etappen
uppmanas att lämna in ett fullständigt
förslag i den andra etappen.

2. Om ansökningsomgången innehåller ett
inlämningsförfarande i två etapper skall
endast de förslag som uppfyller
bedömningskriterierna i första etappen
uppmanas att lämna in ett fullständigt
förslag i den andra etappen.
Det första steget i förfarandet skall enbart
bestå av en summarisk bedömning av
godtagbara ansökningar. Om det redan i
det här skedet av förfarandet visar sig att
en ansökan inte kommer att kunna
tillstyrkas, skall den sökande upplysas om
detta.
Det andra steget i förfarandet måste
tydligt skilja sig från det första steget,
särskilt när det gäller omfattning och
innehåll för de underlag som den sökande
skall lämna in. Om det krävs att en
sökande skall lämna in ytterligare
underlag skall kommissionen ge definitiv
och uttömmande information om detta.
Alla uppgifter som lämnas in måste föras
in i en databas. Ansträngningar måste
göras för att se till att förfarandet avslutas
snabbt.
Kommissionen skall under hela
förfarandet noga se till att de kostnader
som den sökande har för publikationer,
dokumentation och andra obligatoriska
underlag inte är oproportionerligt stora i
förhållande till stödets storlek.

3. Om det i ansökningsomgången anges att
bedömningen skall ske genom ett
förfarande i två steg skall enbart de förslag
som godkänns i det första steget, på
grundval av bedömningen av ett begränsat
antal kriterier, genomgå fortsatt
bedömning.

3. Om det i ansökningsomgången anges att
bedömningen skall ske genom ett
förfarande i två steg skall enbart de förslag
som godkänns i det första steget, på
grundval av bedömningen av ett begränsat
antal kriterier, genomgå fortsatt
bedömning.
Varken det första eller det andra steget i
urvalsförfarandet får i något fall överstiga
sex månader.
3a. Om inget annat anges i
arbetsprogrammet måste förslag om
indirekta åtgärder lämnas in elektroniskt.

4. Kommissionen skall anta och
PR\624617SV.doc
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offentliggöra regler för konsekvent kontroll
av den rättsliga statusen hos deltagarna i
indirekta åtgärder samt av deras finansiella
kapacitet och existens.

offentliggöra regler för konsekvent kontroll
av den rättsliga statusen hos deltagarna i
indirekta åtgärder samt av deras finansiella
kapacitet och existens. För detta ändamål
skall kommissionen upprätta och utnyttja
en central databas som innehåller de
erforderliga rättsliga och finansiella
upplysningarna om de sökande.
4a. För projekt som får stöd skall
kommissionen offentliggöra de uppgifter
som inte är konfidentiella på det sjunde
ramprogrammets officiella hemsida.
4b. När ett förslag har blivit utvalt kan
kommissionen, om nödvändigt, komma
överens med deltagarna om att inom
arbetsprogrammets och
ansökningsomgångens ramar ändra de
indirekta åtgärdernas vetenskapliga,
operationella och finansiella aspekter,
med hänsyn till förslagets
utvärderingsresultat.

Ändringsförslag 7
Artikel 15a (ny)
Artikel 15a
Undvikande av dubbel kontroll
För att undvika dubbel kontroll skall
kommissionen intyga en genomförd
kontroll med positiv utgång, som tills vidare
skall anses vara tillräcklig garanti för alla
förslag som inlämnas från samma
deltagare. För detta syfte skall
kommissionen inrätta ett gemensamt
kontroll- och certifieringssystem och anta
och offentliggöra särskilda bestämmelser.
Motivering
Den föreslagna förändringen kommer att garantera ett samstämmigt handlingssätt inom
kommissionen, undvika onödig byråkrati för deltagarna och påskynda överläggningarna om
valet av förslag.
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Ändringsförslag CA6a
Artikel 16
1. Kommissionen skall utse oberoende
experter som skall bistå vid de bedömningar
som föreskrivs i sjunde ramprogrammet och
de särskilda programmen.

1. Kommissionen skall utse oberoende
experter som skall bistå vid de bedömningar
av de indirekta åtgärderna som föreskrivs i
sjunde ramprogrammet och de särskilda
programmen.

För samordnings- och stödåtgärder som
avses i artikel 13 skall oberoende experter
utses endast om kommissionen anser det
lämpligt.

För samordnings- och stödåtgärder som
avses i artikel 13 skall oberoende experter
utses endast om kommissionen anser det
lämpligt.

2. Oberoende experter skall väljas ut med
hänsyn till kompetens och kunskap som är
lämplig för de uppgifter som anförtros dem.

2. Oberoende experter skall väljas ut med
hänsyn till kompetens och kunskap som är
lämplig för de uppgifter som anförtros dem
och skall när det behövs på lämplig nivå
ges behörighet att få tillgång till uppgifter
som kommissionens avdelningar
sekretessbelagt.

Oberoende experter skall väljas ut på
grundval av ansökningar från enskilda,
nationella forskningsorgan,
forskningsinstitutioner eller företag i syfte
att upprätta förteckningar över lämpliga
kandidater.

Oberoende experter skall väljas ut på
grundval av ansökningar från enskilda, samt
intresseförfrågningar riktade till relevanta
organisationer, såsom nationella
forskningsorgan, forskningsinstitutioner
eller företag, i syfte att upprätta
förteckningar över lämpliga kandidater.

Vid behov får kommissionen välja någon
person med erforderlig kompetens som inte
finns upptagen i förteckningen.
Lämpliga åtgärder skall vidtas för att
säkerställa en jämn könsfördelning när
grupper av oberoende experter utses.

Lämpliga åtgärder skall vidtas för att
säkerställa en jämn könsfördelning när
grupper av oberoende experter utses.
2a. För bedömning och kontroll av
forskarledd spetsforskning skall experter
utses av kommissionen på grundval av ett
förslag av Europeiska forskningsrådets
vetenskapliga råd.

3. När kommissionen utser en oberoende
expert skall den vidta de åtgärder som krävs
för att se till att ingen intressekonflikt
föreligger avseende den fråga som experten
skall uttala sig om.

3. Kommissionen skall vidta lämpliga
åtgärder för att se till att ingen
intressekonflikt föreligger avseende den
fråga som experten skall uttala sig om.

4. Kommissionen skall godkänna en mall för
utnämningsbrev (nedan kallat

4. Kommissionen skall godkänna en mall för
utnämningsbrev (nedan kallat
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”utnämningsbrevet”) som skall innehålla en
deklaration om att den oberoende experten
inte har någon intressekonflikt vid
utnämningstillfället och att denne åtar sig att
informera kommissionen om en sådan
konflikt skulle uppstå under den tid då
experten avger sitt yttrande eller utför
uppdraget. Kommissionen skall utfärda ett
utnämningsbrev mellan gemenskapen och
varje oberoende expert.

”utnämningsbrevet”) som skall innehålla en
deklaration om att den oberoende experten
inte har någon intressekonflikt vid
utnämningstillfället och att denne åtar sig att
informera kommissionen om en sådan
konflikt skulle uppstå under den tid då
experten avger sitt yttrande eller utför
uppdraget. Kommissionen skall utfärda ett
utnämningsbrev mellan gemenskapen och
varje oberoende expert.

5. Kommissionen skall regelbundet och på
lämpligt sätt offentliggöra förteckningen
över de oberoende experter som den har
biståtts av för varje särskilt program.

5. Kommissionen skall senast samma dag
som det sjunde ramprogrammet träder i
kraft offentliggöra namnen på alla experter
som kan bedöma projektförslag. Denna
dokumentation skall när som helst kunna
inspekteras. Kommissionen skall
regelbundet, minst en gång per år, i
lämpliga medier offentliggöra förteckningen
över de oberoende experter som den har
biståtts av för varje särskilt program.

Ändringsförslag CA7a
Kapitel II, avsnitt 2, underavsnitt 3, rubrik
GENOMFÖRANDE OCH AVTAL OM
EKONOMISKT STÖD

GENOMFÖRANDE AV INDIREKTA
ÅTGÄRDER OCH AVTAL OM
EKONOMISKT STÖD

Ändringsförslag CA7b
Artikel 17
1. Deltagarna skall genomföra den
indirekta åtgärden och vidta alla
nödvändiga och rimliga åtgärder i detta
syfte. Deltagare i samma indirekta åtgärd
skall utföra arbetet gemensamt och
solidariskt gentemot gemenskapen.
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1. Deltagarna skall genomföra den
indirekta åtgärden och vidta alla
nödvändiga och rimliga åtgärder i detta
syfte. Varje deltagare i samma indirekta
åtgärd skall vara förpliktad att utföra sitt
arbete i enlighet med en gemensamt
upprättad arbetsplan. Deltagarna skall
dock inte vara ekonomiskt ansvariga
gentemot gemenskapen för återbetalning
av gemenskapsbidrag som betalats ut till
någon annan deltagare eller för
kostnader, utgifter eller skada som
åsamkats gemenskapen till följd av att en
annan deltagare inte uppfyllt sina
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åtaganden, utom i de fall då det finns ett
uppenbart gemensamt ansvar för
otillbörligt utnyttjande av finansiering..
2. Kommissionen skall, på grundval av den
mall som avses i artikel 18.7 och med
hänsyn till den finansieringsmetod som
berörs, upprätta ett avtal om ekonomiskt
stöd mellan gemenskapen och deltagarna.

2. Kommissionen skall, på grundval av den
mall som avses i artikel 18.7 och med
hänsyn till den finansieringsmetod som
berörs, upprätta ett avtal om ekonomiskt
stöd mellan gemenskapen och deltagarna.

3. Deltagarna skall inte göra några
åtaganden som inte är förenliga med
avtalet om ekonomiskt stöd.

3. Deltagarna skall inte göra några
åtaganden som inte är förenliga med
avtalet om ekonomiskt stöd.

4. Om en deltagare underlåter att uppfylla
sina åtaganden skall övriga deltagare
uppfylla avtalet om ekonomiskt stöd utan
något extra gemenskapsstöd, såvida inte
kommissionen uttryckligen befriar dem
från denna skyldighet.

4. Om en deltagare underlåter att uppfylla
sina åtaganden avseende genomförandet
av den indirekta åtgärden skall övriga
deltagare uppfylla avtalet om ekonomiskt
stöd utan något extra gemenskapsstöd,
såvida inte kommissionen uttryckligen
befriar dem från denna skyldighet.

5. Om en åtgärd blir omöjlig att genomföra
eller om deltagarna underlåter att
genomföra den skall kommissionen se till
att åtgärden avslutas.

5. Om en åtgärd blir omöjlig att genomföra
eller om deltagarna underlåter att
genomföra den skall kommissionen se till
att åtgärden avslutas i enlighet med
artikel 20.

6. Deltagarna skall se till att kommissionen
informeras om sådant som kan påverka
genomförandet av den indirekta åtgärden
eller gemenskapens intressen.

6. Deltagarna skall se till att kommissionen
informeras om sådant som kan påverka
genomförandet av den indirekta åtgärden
eller gemenskapens intressen.
6a. De rättssubjekt som deltar i den
indirekta åtgärden kan lägga ut vissa
delar av arbetet på tredje part. När
deltagarna anlitar underleverantörer för
att utföra delar av arbetet i samband med
den indirekta åtgärden förblir de bundna
av sina åtaganden avseende
genomförandet av den indirekta åtgärden.

Ändringsförslag CA8
Artikel 18
1. Avtalet om ekonomiskt stöd skall, i
enlighet med beslut […/…], denna
förordning, budgetförordningen och
PR\624617SV.doc
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1. Avtalet om ekonomiskt stöd skall, i
enlighet med beslut […/…], denna
förordning, budgetförordningen och
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genomförandebestämmelserna samt i
enlighet med gemenskapsrättens allmänna
principer, fastställa deltagarnas rättigheter
och skyldigheter i förhållande till
gemenskapen.

genomförandebestämmelserna samt i
enlighet med gemenskapsrättens allmänna
principer, fastställa deltagarnas rättigheter
och skyldigheter i förhållande till
gemenskapen.

Det skall också, i enlighet med samma
villkor, fastställa rättigheterna och
skyldigheterna för de fysiska eller
juridiska personer som ansluter sig
medan den indirekta åtgärden pågår.
1a. För varje indirekt åtgärd, med
undantag av dem som nämns i artikel 13,
skall kommissionen, med hjälp av den
mall för avtal om ekonomiskt stöd som
avses i punkt 7, upprätta ett avtal om
ekonomiskt stöd mellan gemenskapen och
den samordnare som handlar på
deltagarnas vägnar.
2. När så är lämpligt skall det i avtalet om
ekonomiskt stöd anges vilken del av
gemenskapens ekonomiska bidrag som
skall baseras på ersättning av
stödberättigande kostnader och vilken del
som skall baseras på schablonbelopp
(inbegripet kostnad per enhet) eller
klumpsummor.

2. Avtalet om ekonomiskt stöd skall
specificera hur länge åtgärden skall pågå,
vilket vetenskapligt och tekniskt arbete
som skall utföras, budgeten för samtliga
beräknade kostnader och det maximala
gemenskapsbidraget till den indirekta
åtgärden, i enlighet med villkoren i
arbetsprogrammet och, när så är lämpligt,
i ansökningsomgången.

3. I avtalet om ekonomiskt stöd skall de
förändringar av konsortiets
sammansättning anges för vilka det krävs
en konkurrensutsatt ansökningsomgång.
4. Avtalet om ekonomiskt stöd skall
innehålla krav på regelbundna
verksamhetsrapporter till kommissionen
angående genomförandet av den berörda
indirekta åtgärden.

4. Avtalet om ekonomiskt stöd skall
innehålla krav på högst två regelbundna
verksamhetsrapporter per år till
kommissionen angående genomförandet av
den berörda indirekta åtgärden och får, när
så är lämpligt, även innehålla
bestämmelser om översyn för att bedöma
den indirekta åtgärdens genomförande.

5. Där så är lämpligt får det i avtalet om
ekonomiskt stöd föreskrivas att
kommissionen skall informeras i förväg
om avsedda överföringar till en tredje part
av äganderätt till förgrundsinformation.
6. Om avtalet om ekonomiskt stöd
PE 372.058v02-00
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föreskriver att deltagarna skall genomföra
verksamhet som gynnar tredje part skall
deltagarna tillkännage detta ordentligt och
identifiera, bedöma och välja ut tredje
parter på ett öppet, rättvist och opartiskt
sätt. Avtalet om ekonomiskt stöd skall
innehålla kriterier för urvalet av sådana
tredje parter, om detta anges i
arbetsprogrammet. Kommissionen
förbehåller sig rätten att invända mot
urvalet av tredje parter.

föreskriver att deltagarna skall genomföra
verksamhet som gynnar tredje part skall
deltagarna tillkännage detta ordentligt och
identifiera, bedöma och välja ut tredje
parter på ett öppet, rättvist och opartiskt
sätt. Avtalet om ekonomiskt stöd skall
innehålla kriterier för urvalet av sådana
tredje parter, om detta anges i
arbetsprogrammet. Kommissionen
förbehåller sig rätten att invända mot
urvalet av tredje parter.

7. En mall för avtal om ekonomiskt stöd
skall fastställas av kommissionen i enlighet
med denna förordning.

7. En mall för avtal om ekonomiskt stöd
skall fastställas av kommissionen i enlighet
med denna förordning.

8. Mallen för avtal om ekonomiskt stöd
skall återspegla principerna i den
europeiska stadgan för forskare och
riktlinjer för rekrytering av forskare .
Avtalet skall vid behov omfatta följande:
samverkan inom utbildningsområdet på
alla nivåer, beredskap och kapacitet för att
gynna dialog och debatt om vetenskapliga
frågor och forskningsresultat med en
bredare publik utanför forskarsamfundet,
aktiviteter för att öka kvinnors deltagande
och roll inom forskningen, och verksamhet
avseende forskningens socioekonomiska
aspekter.

8. Mallen för avtal om ekonomiskt stöd bör
bl.a. ta hänsyn till de allmänna
principerna i den europeiska stadgan för
forskare och riktlinjer för rekrytering av
forskare. Avtalet skall vid behov omfatta
följande: samverkan inom
utbildningsområdet på alla nivåer,
beredskap och kapacitet för att gynna
dialog och debatt om vetenskapliga frågor
och forskningsresultat med en bredare
publik utanför forskarsamfundet,
aktiviteter för att öka kvinnors deltagande
och roll inom forskningen, och verksamhet
avseende forskningens socioekonomiska
aspekter.

Ändringsförslag 20
Artikel 19, punkt 1, stycke 1
1. Avtalet om ekonomiskt stöd skall
fastställa deltagarnas respektive
skyldigheter med avseende på
nyttjanderätt, utnyttjande och spridning, i
den mån dessa skyldigheter inte fastställs i
denna förordning.

1. Avtalet om ekonomiskt stöd skall
fastställa deltagarnas respektive rättigheter
och skyldigheter med avseende på
nyttjanderätt, utnyttjande och spridning, i
den mån dessa rättigheter och skyldigheter
inte fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag 22
Artikel 22, stycke 1
Avtalet om ekonomiskt stöd skall träda i
PR\624617SV.doc
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Avtalet om ekonomiskt stöd skall träda i
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kraft när samordnaren och kommissionen
har undertecknat det.

kraft när samordnaren, på de övriga
deltagarnas vägnar, och kommissionen
har undertecknat det.

Ändringsförslag CA9
Artikel 23
Om inget annat anges i
ansökningsomgången skall alla fysiska
eller juridiska personer som önskar delta i
en indirekt åtgärd upprätta ett avtal (nedan
kallat ”konsortialavtal”) för reglering av

1. Om inget annat anges i
ansökningsomgången skall alla deltagare i
en indirekt åtgärd ingå ett avtal (nedan
kallat ”konsortialavtal”) som kan
innehålla ytterligare rättigheter och
skyldigheter för deltagarna i en indirekt
åtgärd, i enlighet med bestämmelserna i
avtalet om ekonomiskt stöd, för reglering
av bl.a.

(a) konsortiets interna organisation,

(a) konsortiets interna organisation,

(b) tilldelning av gemenskapens
ekonomiska bidrag,

(b) villkor för beviljande och tilldelning av
gemenskapens ekonomiska bidrag,

(c) kompletterande regler om spridning och
utnyttjande, eventuellt inbegripet
arrangemang för immateriella rättigheter,

(c) kompletterande regler om nyttjanderätt,
äganderätt, överföring av äganderätt,
spridning och utnyttjande av resultaten,
eventuellt inbegripet arrangemang för
immateriella rättigheter,

(d) lösning av interna tvister.

(d) lösning av interna tvister; konsortierna
skall fastställa vilka förfaranden som
skall tillämpas vid tvister eller
maktmissbruk.
(da) arrangemang mellan deltagarna för
ansvar, skadestånd och konfidentialitet.
2. Konsortialavtalet skall ingås av alla
deltagare som önskar delta i en indirekt
åtgärd innan samordnaren undertecknar
avtalet om ekonomiskt stöd.

Ändringsförslag CA10
Artikel 24
1. De fysiska eller juridiska personer som
önskar delta i en indirekt åtgärd skall utse
en deltagare till samordnare med följande
PE 372.058v02-00
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1. De fysiska eller juridiska personer som
önskar delta i en indirekt åtgärd skall utse
en deltagare ur sin krets till samordnare
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uppgifter i enlighet med denna förordning,
budgetförordningen,
genomförandebestämmelserna och avtalet
om ekonomiskt stöd:

med följande uppgifter i enlighet med
denna förordning, budgetförordningen,
genomförandebestämmelserna och avtalet
om ekonomiskt stöd:
(-a) Se till att de rättssubjekt som deltar i
den indirekta åtgärden handlar i enlighet
med sina åtaganden enligt avtalet om
ekonomiskt stöd och konsortialavtalet.

(a) Se till att de fysiska eller juridiska
personer som anges i avtalet om
ekonomiskt stöd formellt uppfyller de krav
för anslutning till avtalet som anges i
detsamma.

(a) Kontrollera om de fysiska eller
juridiska personer som anges i avtalet om
ekonomiskt stöd formellt uppfyller de krav
för anslutning till avtalet som anges i
detsamma.

(b) Ta emot gemenskapens ekonomiska
bidrag och fördela det.

(b) Ta emot gemenskapens ekonomiska
bidrag och fördela det i enlighet med
konsortialavtalet och avtalet om
ekonomiskt stöd.

(c) Hålla ordning på bokföringen, föra
register och informera kommissionen om
tilldelningen av gemenskapens ekonomiska
bidrag i enlighet med artikel 35.

(c) Föra register över utgifter och sköta
bokföringen samt informera
kommissionen om tilldelningen av
gemenskapens ekonomiska bidrag i
enlighet med artikel 23b och artikel 35.

(d) Se till att kommunikationen mellan
deltagarna och kommissionen fungerar på
ett effektivt och korrekt sätt.

(d) Se till att rapporteringen mellan
deltagarna och, i enlighet men artikel 18.4,
till kommissionen om hur arbetet
fortskrider, fungerar på ett effektivt och
korrekt sätt.

2. Samordnaren skall anges i avtalet om
ekonomiskt stöd.

2. Samordnaren skall anges i
konsortialavtalet.

För att utse en ny samordnare krävs ett
skriftligt godkännande från
kommissionen.
2a. Om konsortialavtalet medger det, får
samordnaren lägga ut sådan
administrativ verksamhet och förvaltning
som avses i artikel 32.4 på entreprenad.

Ändringsförslag CA11
Artikel 25
1. Deltagarna i en indirekt åtgärd får
föreslå att nya deltagare läggs till eller att
PR\624617SV.doc
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1. Deltagarna i en indirekt åtgärd kan
godkänna att nya deltagare läggs till eller
befintliga deltagare tas bort i enlighet med
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befintliga deltagare tas bort.

respektive bestämmelse i
konsortialavtalet.

2. En fysisk eller juridisk person som
ansluter sig till en pågående åtgärd skall
ansluta sig till avtalet om ekonomiskt stöd.

2. En fysisk eller juridisk person som
ansluter sig till en pågående åtgärd skall
ansluta sig till avtalet om ekonomiskt stöd
och konsortialavtalet.

3. Konsortiet skall, om så föreskrivs i
avtalet om ekonomiskt stöd, utlysa en
ansökningsomgång och se till att den får
stor spridning via specifika
informationsmedier, framför allt
webbplatsen för sjunde ramprogrammet,
fackpressen och broschyrer samt via de
nationella kontaktpunkter som inrättas av
medlemsstaterna och de associerade
länderna för information och stöd.

3. Om konsortialavtalet medger det får
samordnaren lägga ut på entreprenad
sådana administrativa uppgifter och
förvaltningsuppgifter som inte är av
central natur och som inte påverkar
projektets strategiska inriktning.

Konsortiet skall bedöma anbuden enligt
de kriterier som legat till grund för den
ursprungliga indirekta åtgärden och med
hjälp av oberoende experter som
konsortiet utser enligt de principer som
fastställs i artikel 14 respektive 16.

3a. Kravet på att rättssubjekt som ansluter
sig till en pågående åtgärd väljs ut på ett
rättvist, öppet och konkurrenskraftigt sätt
skall fastställas i avtalet om ekonomiskt
stöd. Detta förfarande skall beakta
forskningens behov och inte vara för
kostsamt och tidskrävande.

4. Konsortiet skall underrätta
kommissionen om alla ändringar av
konsortiets sammansättning, och
kommissionen får göra invändningar
inom 45 dagar efter underrättelsen.

4. Konsortiet skall underrätta
kommissionen om alla förslag till
ändringar av konsortiets sammansättning.

För ändringar i konsortiets
sammansättning som är förknippade med
förslag till andra ändringar av avtalet om
ekonomiskt stöd som inte är direkt
relaterade till ändringen i
sammansättningen krävs ett skriftligt
godkännande från kommissionen.

Ändringsförslag CA6b
Artikel 26a (ny)
Artikel 26a
Databaser och elektroniskt datautbyte
1. Kommissionen skall vidta lämpliga
åtgärder för att se till att data för samtliga
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direkta åtgärder som finansieras av det
sjunde ramprogrammet arkiveras och
bearbetas i integrerade databaser och att
ett gemensamt datorsystem används.
2. Kommissionen skall uppmuntra
elektroniskt utbyte av data om alla
aspekter som rör hanteringen av förslag
och bidrag.

Ändringsförslag CA12
Artikel 30
1. Bidragen skall samfinansieras av
deltagarna.

1. Bidragen skall samfinansieras av
deltagarna.

Gemenskapens ekonomiska bidrag för
ersättning av stödberättigande kostnader
skall inte leda till att vinst uppstår.

Gemenskapens ekonomiska bidrag för
ersättning av stödberättigande kostnader
skall inte leda till att vinst uppstår.

2. För betalningen av bidraget skall
intäkterna vid slutet av åtgärdens
genomförande beaktas.

2. För betalningen av bidraget skall
intäkterna vid slutet av åtgärdens
genomförande beaktas, i enlighet med
artikel 32.5.
2a. När en faktura från en tredje part i en
indirekt åtgärd tas emot och hanteras av
en enskild deltagare, men avser varor
eller tjänster som kommer alla deltagare
utan åtskillnad till godo, skall kostnaden
betraktas som fördelad bland deltagarna i
proportion till deras stödberättigade
kostnader.

3. För att kostnaderna för genomförandet
av en indirekt åtgärd skall vara
stödberättigande skall de

3. För att varje deltagares kostnader för
genomförandet av en indirekt åtgärd skall
vara stödberättigande skall de

(a) vara verkliga,

(a) vara verkliga,

(b) ha uppstått under åtgärdens
genomförande, med undantag för
slutrapporter om avtalet om ekonomiskt
stöd stipulerar att sådana skall utarbetas,

(b) ha uppstått under åtgärdens
genomförande, med undantag för
slutrapporter om avtalet om ekonomiskt
stöd stipulerar att sådana skall utarbetas,

(c) vara konstaterade i enlighet med
deltagarens vanliga principer och praxis
för bokföring och förvaltning och enbart
ha använts i syfte att uppnå den indirekta
åtgärdens mål och förväntade resultat, på
ett sätt som är förenligt med principerna

(c) vara konstaterade och ha uppkommit i
enlighet med de vanliga principerna för
bokföring i det land där den juridiska
personen är etablerad och deltagarens
praxis för kostnadsredovisning och enbart
ha uppkommit i syfte att uppnå den
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om ekonomi, ändamålsenlighet och
effektivitet,

indirekta åtgärdens mål och förväntade
resultat,

(d) vara registrerade i deltagarens
bokföring och betalda samt, i samband med
bidrag från tredje part, i den tredje partens
bokföring,

(d) vara registrerade i deltagarens
bokföring och betalda samt, i samband med
bidrag från tredje part, i den tredje partens
bokföring,

(e) inte inbegripa icke stödberättigande
kostnader, i synnerhet konstaterbara
indirekta skatter inklusive mervärdesskatt,
avgifter, räntor, reserver för eventuella
framtida förluster eller krav,
valutakursförluster, kostnader förknippade
med kapitalavkastning, deklarerade eller
uppkomna kostnader, eller ersatta i
samband med något annat
gemenskapsprojekt, skulder och avgifter
för skulder, orimliga eller obetänksamma
utgifter och andra kostnader som inte
uppfyller kraven i punkterna a–d.

(e) inte inbegripa icke stödberättigande
kostnader, i synnerhet konstaterbara
indirekta skatter inklusive mervärdesskatt,
förutsatt att den kan krävas tillbaka,
avgifter, räntor, reserver för eventuella
framtida förluster eller krav,
valutakursförluster, kostnader förknippade
med kapitalavkastning, deklarerade eller
uppkomna kostnader, eller ersatta i
samband med något annat
gemenskapsprojekt, skulder och avgifter
för skulder, orimliga eller obetänksamma
utgifter och andra kostnader som inte
uppfyller kraven i punkterna a–d.

För tillämpningen av a får genomsnittliga
personalkostnader användas om de är
förenliga med deltagarens
förvaltningsprinciper och
bokföringspraxis och inte avsevärt skiljer
sig från de faktiska kostnaderna.

Ändringsförslag CA13
Artikel 31
Direkta stödberättigande kostnader och
indirekta stödberättigande kostnader

Direkta kostnader och indirekta kostnader

1. Stödberättigande kostnader skall bestå
av kostnader som direkt kan hänföras till
åtgärden (nedan kallade ”direkta
stödberättigande kostnader”) och, i
tillämpliga fall, av kostnader som inte
direkt kan hänföras till åtgärden men som
har uppstått i direkt samband med de
direkta stödberättigande kostnader som
kan hänföras till åtgärden (nedan kallade
”indirekta stödberättigande kostnader”).

1. Kostnader skall bestå av kostnader som
direkt kan hänföras till åtgärden (nedan
kallade ”direkta kostnader”) och, i
tillämpliga fall, av kostnader som inte
direkt kan hänföras till åtgärden men som
har uppstått i direkt samband med de
direkta kostnader som kan hänföras till
åtgärden (nedan kallade ”indirekta
kostnader”).
1a. Stödberättigade kostnader utgör en del
av de direkta kostnaderna.
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Direkta kostnader kan bestå av
personalkostnader, kostnader för resor
och uppehälle samt andra specifika
kostnader.
1b. Personalkostnaderna skall inbegripa
löner och ersättningar och därmed
sammanhängande avgifter till personal
som är direktanställd hos en deltagare.
De skall debiteras enligt deltagarens
redovisning av den tid som personalen
faktiskt arbetat med den indirekta
åtgärden.
En deltagare får debitera
genomsnittskostnader eller enhetstariffer
för vissa personalkategorier, förutsatt att
de fastställs i enlighet med deltagarens
normala praxis för kostnadsredovisning.
1c. Kostnader för resor och uppehälle för
personal som deltar i de indirekta
åtgärderna skall debiteras som faktiskt
uppkomna kostnader eller baseras på
enhetstariffer, förutsatt att de fastställs i
enlighet med deltagarens normala praxis
för kostnadsredovisning eller baserar sig
på de enhetstariffer som kommissionen
har fastställt.
1d. Övriga specifika kostnader, inklusive
investeringsvaror, användaravgifter,
konsumtionsvaror, utläggning på
underleverantörer, skall vara
stödberättigade endast om detta fastställts
i avtalet om ekonomiskt stöd.
2. För täckningen av de indirekta
stödberättigande kostnaderna får
deltagarna välja ett schablonbelopp av
sina totala direkta stödberättigande
kostnader exklusive de direkta
stödberättigande kostnaderna för
utläggande på entreprenad.
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2. Schablonbeloppet för täckning av de
indirekta kostnaderna skall minskas
gradvis från 60 procent av de totala
direkta kostnaderna under de första
tre åren (2007–2009) till 45 procent
under 2010–2012 och vara 30 procent
fr.o.m. 2012. Datum för den första
ansökan avgör vilket schablonbelopp som
skall användas. Schablonbeloppet för
täckning av de indirekta kostnaderna får
inte användas för kostnaderna för
utläggande på entreprenad.
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3. Avtalet om ekonomiskt stöd för
föreskriva att ersättningen för indirekta
stödberättigande kostnader skall
begränsas till en viss del av de direkta
stödberättigande kostnaderna, exklusive
de direkta stödberättigande kostnaderna
för utläggande på entreprenad, i
synnerhet för samordnings- och
stödåtgärder och, i tillämpliga fall, för
forskares utbildning och
karriärutveckling.

Ändringsförslag CA14
Artikel 32
1. För verksamhet inom forskning och
teknisk utveckling får gemenskapens
ekonomiska bidrag uppgå till högst 50 %
av de totala stödberättigande kostnaderna.

1. För verksamhet inom forskning och
teknisk utveckling får gemenskapens
ekonomiska bidrag uppgå till högst 50 %
av de totala stödberättigande kostnaderna.
För rymdforskning eller
säkerhetsforskning skall den maximala
stödnivån vara 75 procent.

För offentliga organ, inrättningar för högre
utbildning, forskningsorganisationer och
små och medelstora företag får det
emellertid uppgå till högst 75 % av de
totala stödberättigande kostnaderna.

För offentliga organ utan vinstsyfte,
inrättningar för högre utbildning,
forskningsorganisationer och små och
medelstora företag skall gemenskapens
ekonomiska bidrag uppgå till minst 75 %
av de totala stödberättigande kostnaderna.

2. För verksamhet inom området
demonstration får gemenskapens
ekonomiska bidrag uppgå till högst 50 %
av de totala stödberättigande kostnaderna.

2. För verksamhet inom området
demonstration får gemenskapens
ekonomiska bidrag uppgå till högst 50 %
av de totala stödberättigande kostnaderna.

3. För verksamhet som bedrivs inom ramen
för samordnings- och stödåtgärder samt
åtgärder för forskares utbildning och
karriärutveckling får gemenskapens
ekonomiska bidrag uppgå till högst 100 %
av de totala stödberättigande kostnaderna.

3. För verksamhet som bedrivs inom ramen
för samordnings- och stödåtgärder samt
åtgärder för forskares utbildning och
karriärutveckling eller för att rekrytera
forskare kopplade till genomförandet av
projekt, får gemenskapens ekonomiska
bidrag uppgå till högst 100 % av de totala
stödberättigande kostnaderna.

4. För förvaltning och revisionsintyg samt
annan verksamhet som inte omfattas av
punkt 1, 2 eller 3 får gemenskapens
ekonomiska bidrag uppgå till högst 100 %

4. För förvaltningsverksamhet (inklusive
revisionsintyg) och utbildningsverksamhet
inom åtgärder som inte omfattas av
finansieringsbestämmelserna för
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av de totala stödberättigande kostnaderna.

forskares utbildning och
karriärutveckling, samordning,
nätverksuppbyggnad och spridning av
resultat får gemenskapens ekonomiska
bidrag uppgå till högst 100 % av de totala
stödberättigande kostnaderna.

I sådan annan verksamhet som avses i
första stycket ingår bland annat utbildning
inom ramen för åtgärder som inte omfattas
av finansieringsmetoden för forskares
utbildning och karriärutveckling,
samordning, nätverk och spridning.

I sådan annan verksamhet som avses i
första stycket ingår bland annat utbildning
inom ramen för åtgärder som inte omfattas
av finansieringsmetoden för forskares
utbildning och karriärutveckling,
samordning, nätverk och spridning.

5. Vid tillämpningen av punkt 1–4 skall
stödberättigande kostnader efter avdrag för
intäkter beaktas för fastställandet av
gemenskapens ekonomiska bidrag.

5. Vid tillämpningen av punkt 1–4 skall
stödberättigande kostnader efter avdrag för
intäkter beaktas för fastställandet av
gemenskapens ekonomiska bidrag.

6. För indirekta åtgärder där
schablonbelopp eller klumpsummor
används för hela den indirekta åtgärden
skall punkt 1–5 tillämpas, där så är
lämpligt.

6. För indirekta åtgärder där
schablonbelopp eller klumpsummor
används för hela den indirekta åtgärden
skall punkt 1–5 tillämpas, där så är
lämpligt.

Ändringsförslag CA15
Artikel 33
Rapportering och revision av
stödberättigande kostnader

Rapportering av kostnader

1. Regelbundna rapporter skall lämnas till
kommissionen avseende stödberättigande
kostnader, räntor till följd av
förhandsfinansiering och intäkter
förknippade med den berörda indirekta
åtgärden och, i tillämpliga fall, attesteras
med revisionsintyg i enlighet med
budgetförordningen och
genomförandebestämmelserna.

1. Alla kostnader, räntor till följd av
förhandsfinansiering och intäkter
förknippade med den berörda indirekta
åtgärden skall regelbundet rapporteras till
kommissionen.

Eventuell samfinansiering i samband med
den berörda åtgärden skall rapporteras och,
i tillämpliga fall, bekräftas i slutet av
åtgärden.

Eventuell samfinansiering i samband med
den berörda åtgärden skall rapporteras och,
i tillämpliga fall, bekräftas i slutet av
åtgärden.
1a. För indirekta åtgärder som varar
mindre än 2 år skall endast ett
revisionsintyg krävas av avtalsparten vid
slutet av projektet. För övriga indirekta
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åtgärder skall antalet revisionsintyg per
deltagare aldrig vara fler än tre.
En deltagare som för sin medverkan i en
indirekt åtgärd begär ett ekonomiskt
bidrag från gemenskapen på högst
25 000 EUR behöver inte lämna något
revisionsintyg.
2. För offentliga organ,
forskningsorganisationer och inrättningar
för högre utbildning får det revisionsintyg
som krävs enligt punkt 1 utfärdas av en
behörig tjänsteman.

2. För offentliga organ,
forskningsorganisationer och inrättningar
för högre utbildning får det revisionsintyg
som krävs enligt punkt 1 utfärdas av en
behörig tjänsteman.
2a. Revisionsintyg skall inte krävas för
indirekta åtgärder som i sin helhet ersätts
genom klumpsummor eller
schablonbelopp.

Ändringsförslag 48
Artikel 34, punkt 4, stycke 2
Dessa utbetalningar skall ske enligt en
bedömning av hur det gemensamma
verksamhetsprogrammet gradvis
genomförs genom att integreringen av
forskningsresurser och kapacitet mäts på
grundval av indikatorer som förhandlats
fram med konsortiet och angivits i avtalet
om ekonomiskt stöd.

Dessa utbetalningar skall ske enligt en
bedömning av hur det gemensamma
verksamhetsprogrammet gradvis
genomförs genom att integreringen av
forskningsresurser och kapacitet mäts på
grundval av forskningsindikatorer som
förhandlats fram med konsortiet och
angivits i avtalet om ekonomiskt stöd.
Motivering

Resultatindikatorerna måste hänvisa till genomförandet av forskningen, snarare än till
indikatorer som är framtagna specifikt för att integrera nätverk. Syftet med nätverket är
spetsforskning.

Ändringsförslag CA16
Artikel 37
Innehållande av belopp för att undvika
risker

Garantifond

1. Beroende på risken när det gäller
förfallna skulder som inte betalas in till
gemenskapen får kommissionen hålla
PE 372.058v02-00
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1. Deltagare i indirekta åtgärder inom
ramen för sjunde ramprogrammet skall
bidra till en garantifond som skall
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inne en liten del av gemenskapens
ekonomiska bidrag till varje deltagare i en
indirekt åtgärd för täckning av skulder
som försumliga deltagare i indirekta
åtgärder inte betalar in.

förvaltas av kommissionen och som är
avsedd att täcka de potentiella
ekonomiska risker som uppstår om några
deltagare inte uppfyller sina tekniska
och/eller ekonomisk åtaganden.

2. Punkt 1 skall inte tillämpas på
följande:

2. Denna garantifond, som skall träda i
funktion vid sjunde ramprogrammets
ikraftträdande och placeras hos en
lämplig finansiell institution, skall
finansieras genom inbetalningar från
kommissionen vid början av varje indirekt
åtgärd, vilka skall motsvara den
innehållna slutbetalning som deltagarna i
åtgärden i fråga skall erhålla.

(a) Offentliga organ, fysiska eller
juridiska personer vars deltagande i den
indirekta åtgärden garanteras av en
medlemsstat eller ett associerat land och
inrättningar för högre utbildning.
(b) Deltagare i åtgärder för forskares
utbildning och karriärutveckling.
De typer av deltagare som avses i a–b
skall var och en ansvara för sina egna
skulder.
3. De belopp som hålls inne skall utgöra
inkomster avsatta till sjunde
ramprogrammet i enlighet med artikel 18.2
i budgetförordningen.

3. De belopp som betalas in till
garantifonden och den upplupna räntan
skall avsättas till sjunde ramprogrammet.

4. Vid slutet av ramprogrammet skall en
bedömning göras avseende de belopp som
krävs för att täcka kvarvarande risker.
Summor som överstiger de beloppen skall
återbetalas till ramprogrammet och
utgöra inkomster som avsatts för ett
särskilt ändamål.

4. Under förutsättning att de
stödberättigande kostnader som godkänts
för indirekta åtgärder är tillräckligt höga
skall kommissionen vid slutbetalningen
betala tillbaka beloppet som omnämns i
punkt 2 till följande deltagare:
- Offentliga organ rättssubjekt vars
deltagande i den indirekta åtgärden
garanteras av en medlemsstat eller ett
associerat land och inrättningar för högre
utbildning.
- Deltagare i stödåtgärder för forskares
utbildning och karriärutveckling,
åtgärder för spetsforskning och åtgärder
till förmån för särskilda grupper med
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undantag för åtgärder till förmån för små
och medelstora företag.
5. För övriga deltagare skall
kommissionen från garantifonden lyfta de
summor som motsvaras av
återbetalningskrav som ännu inte
uppfyllts. De innehållna summorna skall
resultera i en sänkning av
slutbetalningen, beräknad i proportion till
utnyttjandet av garantifonden men
minskad med hänsyn till den ränta som
garantifonden har genererat; dock inte
mer än 1 procent av gemenskapens
ekonomiska bidrag.
6. Kommissionen skall anta och
offentliggöra de rutiner som styr hur
denna garantifond fungerar, vilka skall
ingå i avtalet om ekonomiskt stöd och
överensstämma med ovanstående
principer.
7. När indirekta åtgärder inom sjunde
ramprogrammet genomförts skall
eventuella återstående belopp i
garantifonden överföras till det sjunde
ramprogrammet och betraktas som en
öronmärkt tillgång, såvida inte den
lagstiftande myndigheten beslutar
annorlunda.

Ändringsförslag CA17
Artikel 40
1. I de fall flera deltagare gemensamt har
utfört det arbete som genererat
förgrundsinformationen och deras
respektive andelar av arbetet inte går att
fastställa, skall förgrundsinformationen
vara avtalsparternas gemensamma
egendom.

1. I de fall flera deltagare gemensamt har
utfört det arbete som genererat
förgrundsinformationen och deras
respektive andelar av arbetet inte går att
fastställa, skall förgrundsinformationen
vara avtalsparternas gemensamma
egendom.
I sådana fall skall de berörda deltagarna
sinsemellan ingå ett avtal om gemensam
egendom, som skall styra fördelningen av
denna gemensamma egendom. Avtalet
skall även styra hur denna gemensamma
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äganderätt till förgrundsinformationen
skall utövas, vilket måste ske enligt
rättvisa och rimliga villkor och vara i
överensstämmelse med bestämmelserna i
denna förordning och i avtalet om
ekonomiskt stöd.
2. Om inget avtal om gemensam egendom
har slutits avseende fördelningen och
villkoren för utnyttjandet av denna
egendom skall var och en av ägarna ha
rätt att bevilja icke-exklusiva licenser till
tredje part, utan någon rätt att utfärda
underlicenser under följande villkor:

2. Kommissionen kan lämna viss
information avseende en mall för avtal
om gemensam egendom, i enlighet med
denna förordning.

(a) Övriga ägare skall underrättas i
förväg.
(b) Övriga ägare skall kompenseras på ett
rättvist och rimligt sätt.
2a. Kommissionen får tillhandahålla en
mall för avtal om gemensam egendom, i
enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag CA18
Artikel 41
1. Om en deltagare överför äganderätt till
förgrundsinformation skall deltagaren se
till att dennes skyldigheter, särskilt när det
gäller beviljande av nyttjanderätt samt
spridning och utnyttjande, överförs till
förvärvaren i enlighet med avtalet om
ekonomiskt stöd.

1. Om en deltagare överför äganderätt till
förgrundsinformation skall deltagaren se
till att dennes skyldigheter rörande denna
förgrundsinformation överförs till
förvärvaren, inklusive skyldigheten att
överföra dessa till alla senare förvärvare i
enlighet med denna förordning, avtalet om
ekonomiskt stöd och konsortialavtalet.
1a. Förgrundsinformationen skall även
vara tillgänglig för deltagarna närstående
rättssubjekt som utför arbete som leder
fram till förgrundsinformationen, om
detta rättssubjekt
(a) är etablerad i en medlemsstat eller ett
associerat land,
(b) garanterar ömsesidig nyttjanderätt till
bakgrundsinformation som den besitter
och som behövs för att utnyttja
förgrundsinformationen,
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(c) handlar i enlighet med
konfidentialitetskraven i artikel 3.
2. Om inget annat följer av deltagarens
skyldigheter med avseende på
konfidentialitet skall denne, i de fall
deltagaren är skyldig att överföra
nyttjanderätter, i förhand meddela övriga
deltagare i samma åtgärd och ge dem
tillräckligt med information om den nye
ägaren till förgrundsinformationen för att
de skall kunna utöva sina nyttjanderätter i
enlighet med avtalet om ekonomiskt stöd.

2. När deltagaren är skyldig att överföra
nyttjanderätter, skall denne i förhand
meddela övriga deltagare i samma åtgärd
och ge dem tillräckligt med information
om den nye ägaren till
förgrundsinformationen för att de skall
kunna utöva sina nyttjanderätter i enlighet
med avtalet om ekonomiskt stöd.

De övriga deltagarna får emellertid, genom
skriftlig överenskommelse, avstå sin rätt
till att enskilt underrättas i förhand om
överföringen av äganderätten sker från en
deltagare till en särskilt identifierad tredje
part.

De övriga deltagarna får emellertid, genom
skriftlig överenskommelse, avstå sin rätt
till att enskilt underrättas i förhand om
överföringen av äganderätten sker från en
deltagare till en särskilt identifierad tredje
part.

3. Övriga deltagare får, till följd av ett
meddelande i enlighet med första stycket i
punkt 2, invända mot en överföring av
äganderätten på grund av att det skulle
inverka negativt på deras nyttjanderätt.
Om övriga deltagare kan påvisa att deras
rättigheter skulle påverkas negativt skall
den avsedda överföringen inte äga rum
förrän de berörda parterna har kommit
överens.
4. Där så är lämpligt får det i avtalet om
ekonomiskt stöd genom kompletterande
krav föreskrivas att kommissionen skall
informeras i förväg om avsedda
beviljanden av licenser eller överföringar
av äganderätt till en tredje part.

4. Där så är lämpligt får det i avtalet om
ekonomiskt stöd genom kompletterande
krav föreskrivas att kommissionen skall
informeras i förväg om avsedda
beviljanden av licenser eller överföringar
av äganderätt till en tredje part eller
beviljanden av exklusiva licenser för att
utnyttja förgrundsinformation i speciella
situationer som nämns i avtalet om
ekonomiskt stöd, i de fall när sådana
överföringar eller exklusiva licenser anses
strida mot målet att öka Europas
ekonomiska konkurrenskraft.

Ändringsförslag 54
Artikel 43, punkt 2, stycke 1
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Om en ägare till förgrundsinformation inte
skyddar förgrundsinformation som den
innehar äganderätten till och inte överför
den till en annan deltagare i enlighet med
artikel 41 och 42.2 får ingen spridning ske
innan kommissionen har informerats.

Om en ägare till förgrundsinformation som
kan tillämpas industriellt eller
kommersiellt inte skyddar
förgrundsinformation som den innehar
äganderätten till och inte överför den till en
annan deltagare i enlighet med artikel 41
och 42.2 får ingen spridning ske innan
kommissionen har informerats.

Ändringsförslag 55
Artikel 46
Deltagarna får definiera den
bakgrundsinformation som krävs för den
indirekta åtgärden i en skriftlig
överenskommelse, och eventuellt utesluta
viss bakgrundsinformation.

Deltagarna får i konsortialavtalet definiera
den bakgrundsinformation som krävs för
den indirekta åtgärden, och eventuellt
utesluta viss bakgrundsinformation.

Ändringsförslag CA19
Artikel 49
1. Deltagare i samma indirekta åtgärd skall
ha nyttjanderätt till förgrundsinformation
om den behövs för att de skall kunna
utnyttja sin egen förgrundsinformation.

1. Deltagare i samma indirekta åtgärd skall
ha nyttjanderätt till förgrundsinformation.
Närstående juridiska personer skall ha
samma nyttjanderätt, utom när det
uttryckligen föreskrivs något annat i
avtalet om ekonomiskt stöd.

Sådan nyttjanderätt skall beviljas antingen
till rättvisa och rimliga villkor eller utan
avgift.

Sådan nyttjanderätt skall beviljas antingen
till rättvisa och rimliga villkor eller utan
avgift.

2. Deltagare i samma indirekta åtgärd skall
ha nyttjanderätt till bakgrundsinformation
om den behövs för att de skall kunna
utnyttja sin egen förgrundsinformation,
förutsatt att den berörda deltagaren har rätt
att bevilja den.

2. Deltagare i samma indirekta åtgärd och
dem närstående juridiska personer skall
ha nyttjanderätt till bakgrundsinformation
om den behövs för att de skall kunna
utnyttja sin egen förgrundsinformation,
förutsatt att den berörda deltagaren har rätt
att bevilja den.

Sådan nyttjanderätt skall beviljas antingen
till rättvisa och rimliga villkor eller utan
avgift.

Sådan nyttjanderätt skall beviljas i enlighet
med villkoren i avtalet om ekonomiskt
stöd.

3. Ansökningar om nyttjanderätt enligt
punkterna 1 och 2 får lämnas in upp till ett

3. Ansökningar om nyttjanderätt enligt
punkterna 1 och 2 får lämnas in upp till ett
år efter att den indirekta åtgärden är
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år efter antingen

avslutad. En deltagare som lämnar
projektet i förtid får begära nyttjanderätt
av de andra deltagarna endast inom ett år
efter datumet för frånträdet, efter antingen

(a) den indirekta åtgärdens slut, eller

(a) den indirekta åtgärdens slut, eller

(b) det att deltagandet av den som innehar
äganderätten till den berörda för- eller
bakgrundsinformationen har upphört.

(b) det att deltagandet av den som innehar
äganderätten till den berörda för- eller
bakgrundsinformationen har upphört.

De berörda deltagarna får emellertid
komma överens om en annan tidsfrist.

De berörda deltagarna får emellertid
komma överens om en annan tidsfrist.

Ändringsförslag 58
Artikel 51, punkt 1a (ny)
Det gemensamma företaget som avses i
punkt 1 c) skall bildas för att förvalta och
administrera gemenskapens bidrag till det
internationella ITER-avtalet, vilket skall
fastställas av organisationen ITER, samt
kompletterande verksamhet som rör
upprättandet av ITER, verksamhet som
föreskrivs i det särskilda programmet för
genomförandet av Europeiska
atomenergigemenskapens (Euratom)
sjunde ramprogram (2007–2011) för
verksamhet inom området forskning och
utbildning på kärnenergiområdet. All
annan verksamhet på området
”fusionsenergi” som föreskrivs i detta
ramprogram skall genomföras och
förvaltas separat av det gemensamma
företag som avses i punkt c). Tack vare
denna uppdelning blir det således möjligt
att bevara det integrerade
tillvägagångssättet och
fusionsorganisationernas starka
delaktighet.
Motivering
Les dispositions de cet article, tel que complété par ce nouveau paragraphe, assurent d’une
part la pérennité du fonctionnement, au travers des contrats d’association et de l’accord
européen pour le développement de la fusion (EFDA), du système de financement européen
de la fusion qui a permis à l’Union européenne de figurer aux avant-postes de la recherche
mondiale dans ce domaine et d’apparaître comme un modèle de l’Espace Européen de la
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Recherche. D'autre part, elles intègrent les nouveaux éléments du dispositif qui permettra la
mise en œuvre du projet ITER notamment, la constitution d’une Entreprise Commune
européenne appelée ELE (European legal Entity), structure essentielle qui assurera
l’interface avec l’entité légale internationale chargée de la conduite du projet ITER.

Ändringsförslag 59
Artikel 53, stycke 2a (nytt)
Kommissionen skall senast 2010 göra en
preliminär utvärdering av denna
förordning och vid behov föreslå
ändringar till förordningen.
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MOTIVERING
Förslaget till rådets förordning om regler för företags, forskningscentrums och universitets
deltagande i Europeiska atomenergigemenskapens sjunde ramprogram och för spridning av
forskningsresultat är i tillämpliga fall identiskt med förslaget till genomförandet av det
”vanliga” sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling.
Reglerna för att delta i Euratoms sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling har
vissa särdrag, bland annat sättet på vilket forskningen på området kontrollerad
kärnenergifusion genomförs.
Föredraganden är medveten om behovet av en text som är identisk med grundförordningen för
genomförandet av de allmänna förfarandena och delar i huvudsak ståndpunkterna i yttrandet
från föredraganden för reglerna att delta i det ”vanliga” sjunde ramprogrammet om forskning
och utveckling: den avgörande betydelsen av detta program, behovet av ökad förenkling och
flexibilitet via en tvingande ram som möjliggör ett effektivt och öppet genomförande.
Föredraganden beklagar dessutom de små budgetmedel som har anslagits (även om
föredraganden inte tänker dölja bristen på privata investeringar och investeringar från
medlemsstaternas regeringar till nationell forskning) samt konstaterar avslutningsvis att om
man inte reagerar på denna utmaning och dess problem är risken stor att skaparna av
innovativa projekt söker finansiering på annat håll.
Föredraganden anser således att han i konsekvensens namn bör lägga fram de flesta av
ändringsförslagen från föredraganden för reglerna för att delta i det vanliga
sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling.
Med undantag för några ändringsförslag som föredraganden vill införa i det
sjunde ramprogrammets gemensamma bas – som i huvudsak rör hur experter utses,
konfidentialitet, äganderätt och överföring av information – har några av ändringsförslagen
lagts fram särskilt för Euratoms sjunde ramprogram för forskning och utveckling.
Det viktigaste syftar till att säkerställa programmets permanenta funktion, rakt igenom
organisationens kontrakt och det europeiska avtalet om fusionsutveckling (EFDA), det
europeiska fusionsfinansieringssystemet, som gör det möjligt för EU att ligga i framkanten av
forskningen i världen på detta område, och bli en förebild för det europeiska
forskningsområdet. I den aktuella artikeln integreras nya element som gör det möjligt att
genomföra ITER-projektet, framför allt bildandet av de gemensamma europeiska företag som
kallas ELE (European Legal Entity), en struktur som är avgörande för att garantera en
kontaktyta med internationella juridiska personer som ansvarar för ITER-projektet.
Avslutningsvis vill jag påminna om hur viktiga dessa två ramprogram är för att göra det
möjligt för unionen att organisera sin forskning på ett bättre sätt. I detta sammanhang utgör
reglerna för att delta i programmet en viktig beståndsdel.
På området fusionsenergiforskning ser dessa regler, aningen ändrade på grundval av
föredragandens förslag, ut att kunna uppfylla de fastställda målen: att ge ett prioriterat stöd till
forskningsverksamhet och genomföra ITER-projektet på ett bra sätt, men även att finansiera
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annan fusionsverksamhet som Europeiska atomenergigemenskapen redan tidigare har
identifierat som prioriterad, att på EU-nivå skapa effektiva bestämmelser som kan se till att
EU deltar fullt ut i ITER-projektet samt att ge det finansiella stöd som krävs för att genomföra
fusionsprogrammet.
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