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Prioriterad fråga för skriftligt besvarande P-000402/2023
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Martina Dlabajová (Renew), Christian Ehler (PPE), Dan Nica (S&D), Izaskun Bilbao Barandica 
(Renew), Nicola Danti (Renew), Sandro Gozi (Renew), Bart Groothuis (Renew), Klemen Grošelj 
(Renew), Christophe Grudler (Renew), Martin Hojsík (Renew), Ondřej Kovařík (Renew), Elena 
Lizzi (ID), Marisa Matias (The Left), Karen Melchior (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE), Mauri 
Pekkarinen (Renew), Markus Pieper (PPE), Catharina Rinzema (Renew), Ivan Štefanec (PPE), 
Patrizia Toia (S&D), Nils Torvalds (Renew), Angelika Winzig (PPE), Carlos Zorrinho (S&D), 
Josianne Cutajar (S&D)

Angående: Små och medelstora företags deltagande i Horisont Europa

Enligt artikel 9 i förordningen om inrättande av Horisont Europa1 ska kommissionen inrätta Europeiska 
innovationsrådet (EIC) som en centralt förvaltad gemensam kontaktpunkt för att genomföra åtgärder 
inom ramen för den tredje pelaren Innovativa Europa.

I artikel 9.2 anges särskilt att ”[m]inst 70 % av EIC:s budget ska avsättas till små och medelstora 
företag, inklusive uppstartsföretag”.

När det gäller fördelningen av medel från Europeiska unionens återhämtningsinstrument infördes 
dessutom en klausul i den grundläggande rättsakten (artikel 13.2) om hur 5.4 miljarder euro ska 
anslås: ”Prioritet ska ges åt innovativa små och medelstora företag och särskild uppmärksamhet ska 
ägnas åt deras integrering i samverkansprojekt inom ramen för pelare II.”

1. Kommer kommissionen att tillhandahålla exakta uppgifter om i vilken utsträckning små och 
medelstora företag deltar i Horisont Europa i dag?

2. Vilka åtgärder har kommissionen vidtagit för att se till att de medel som tillhandahålls av EIC och 
NextGenerationEU riktas konkret till (innovativa) små och medelstora företag?

Ingiven: 9.2.2023

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/695 av den 28 april 2021 om inrättande av Horisont 
Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, om fastställande av dess regler för deltagande och 
spridning och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1290/2013 och (EU) nr 1291/2013. EUT L 170, 
12.5.2021, s. 23.


