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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 8
Skäl 1

(1) Gemenskapens mål är att stärka 
gemenskapsindustrins vetenskapliga och 
tekniska bas och att säkerställa en stark 
konkurrenskraft. Gemenskapen skall i detta 
syfte främja all den forskning som anses 
nödvändig, i synnerhet genom att uppmuntra 
företag, inbegripet små och medelstora 
företag, forskningscentra och universitet i 
sin verksamhet för forskning och teknisk 
utveckling.

(1) Gemenskapens mål är att stärka 
gemenskapsindustrins vetenskapliga och 
tekniska bas och att säkerställa en stark 
konkurrenskraft. Gemenskapen skall i detta 
syfte främja all den forskning som anses 
nödvändig för att möta de stora utmaningar 
som det europeiska samhället står inför och 
förbättra innovation och forskning om 
energi och demografiska förändringar i 
Europa, i synnerhet genom att uppmuntra 
företag, inbegripet industrin, små och 
medelstora företag, forskningscentra och 
universitet i sin verksamhet för forskning 
och teknisk utveckling.

Or. en
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Motivering

De stora utmaningar som dagens Europa står inför måste nämnas i det sjunde 
ramprogrammets första stycke.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 9
Skäl 2

(2) Den centrala roll som forskningen har för 
att säkerställa konkurrenskraft och 
ekonomisk tillväxt bekräftades av 
Europeiska rådet i Lissabon som betonade 
kunskap och innovation som själva kärnan 
för den ekonomiska utvecklingen liksom för 
en ökad sysselsättning i Europa.

(2) Den centrala roll som forskningen har för 
att säkerställa konkurrenskraft och 
ekonomisk tillväxt bekräftades av 
Europeiska rådet i Lissabon som betonade 
kunskap och innovation som själva kärnan 
för den ekonomiska utvecklingen liksom för 
en ökad sysselsättning i Europa och för 
territoriell sammanhållning.

Or. pt

Motivering

Detta är i överensstämmelse med Europeiska rådet i Lissabon.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 10
Skäl 5

(5) Gemenskapen bör fastställa de 
vetenskapliga och tekniska mål som skall 
uppnås under sjunde ramprogrammet för 
perioden 2007–2013 med beaktande av 
forskningsbehoven inom all 
gemenskapspolitik och med ett brett stöd 
från den europeiska industrin, 
forskarvärlden, universitet och andra berörda 
parter.

(5) Gemenskapen bör fastställa de 
vetenskapliga och tekniska mål som skall 
uppnås under sjunde ramprogrammet för 
perioden 2007–2013 med beaktande av 
forskningsbehoven inom all 
gemenskapspolitik och med ett brett stöd 
från samtliga europeiska regioner, 
däribland de regioner som har särskilda 
svårigheter, den europeiska industrin, 
forskarvärlden, universitet och andra berörda 
parter.

Or. pt
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Motivering

För att programmet skall vara effektivt och för att bemöta de forskningsbehov som följer på 
utvecklingen av ett europeiskt forskningsområde krävs det ett kraftigt stöd från alla aktörer, 
bl.a. på regional nivå.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 11
Skäl 15

(15) Under Kapacitet bör användningen och 
utvecklingen av forskningsinfrastrukturer 
optimeras; små och medelstora företags 
innovativa kapacitet och deras förmåga att 
dra nytta av forskningen bör stärkas; 
utvecklingen av regionala forskningsdrivna 
kluster bör stödjas; forskningspotentialen i 
EU:s konvergensregioner och yttersta 
randområden bör frigöras; vetenskap och 
samhälle bör närma sig varandra så att 
vetenskap och teknik kan integreras i det 
europeiska samhället på ett harmoniskt sätt; 
övergripande åtgärder bör vidtas för att 
stödja det internationella samarbetet.

(15) Under Kapacitet bör användningen och 
utvecklingen av forskningsinfrastrukturer 
optimeras; små och medelstora företags 
innovativa kapacitet och deras förmåga att 
dra nytta av forskningen bör stärkas; 
utvecklingen av regionala forskningsdrivna 
kluster bör stödjas; forskningspotentialen i 
EU:s konvergensregioner och yttersta 
randområden bör frigöras i enlighet med 
artikel 299.2 i fördraget; vetenskap och 
samhälle bör närma sig varandra så att 
vetenskap och teknik kan integreras i det 
europeiska samhället på ett harmoniskt sätt; 
övergripande åtgärder bör vidtas för att 
stödja det internationella samarbetet.

Or. pt

Motivering

Ändringen är förenlig med fördragets bestämmelser om de yttersta randområdena (artikel 
299.2).

Ändringsförslag från Brigitte Douay

Ändringsförslag 12
Skäl 17

(17) Sjunde ramprogrammet kompletterar de 
verksamheter som genomförs i 
medlemsstaterna och andra 
gemenskapsåtgärder som krävs för den 
övergripande strategiska insatsen för 
genomförandet av Lissabonmålen, parallellt 

(17) Sjunde ramprogrammet kompletterar de 
verksamheter som genomförs i 
medlemsstaterna och andra 
gemenskapsåtgärder som krävs för den 
övergripande strategiska insatsen för 
genomförandet av Lissabonmålen, parallellt 
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med framför allt de som avser 
strukturfonderna, jordbruk, utbildning, 
konkurrenskraft och innovation, industri, 
sysselsättning och miljö.

med framför allt de som avser 
strukturfonderna, jordbruk, utbildning, 
konkurrenskraft och innovation, industri, 
sysselsättning och miljö. De åtgärder inom
ramprogrammet som riktas mot regionerna 
utgör ett verkligt redskap för den regionala 
utvecklingen. Under inga omständigheter
får dessa ersätta struktur- eller 
sammanhållningsfonderna, utan 
åtgärderna skall komplettera dessa.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att komma ihåg hut viktigt det är att alla europeiska fonder kombineras för att 
de europeiska regionerna skall utvecklas. Finansieringen genom sjunde ramprogrammet och 
strukturfonderna utgör en viktig drivkraft för regionernas dynamik och måste uppmuntras.

Ändringsförslag från Brigitte Douay

Ändringsförslag 13
Skäl 18

(18) Verksamheter för innovation och små 
och medelstora företag som skall stödjas 
inom detta ramprogram bör komplettera de 
som genomförs inom ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation.

(18) Verksamheter för innovation och små 
och medelstora företag som skall stödjas 
inom detta ramprogram bör komplettera de 
som genomförs inom ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation. Det är 
därför viktigt att bättre skydda
immaterialrätten och mer aktivt bekämpa 
pirattillverkning och 
varumärkesförfalskning på europeisk nivå, 
eftersom de allvarligt skadar europeiska 
små och medelstora företags 
innovationskapacitet.

Or. fr

Motivering

Man bedömer att Europa förlorar omkring 100 000 arbetstillfällen varje år pga. 
varumärkesförfalskning. Pirattillverkning och varumärkesförfalskning har en negativ effekt 
på såväl små och medelstora företag som för sysselsättningen, vilket bör beaktas. Ett bättre 
skydd av immaterialrätten skulle kunna göra små och medelstora företag mer 
konkurrenskraftiga och få dem att investera mer i innovation.
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Ändringsförslag från Brigitte Douay

Ändringsförslag 14
Skäl 19

(19) Med tanke på det breda stödet för en 
utökad räckvidd för ramprogrammets 
åtgärder, den hävstångseffekt som 
ramprogrammet har på nationella och 
privata investeringar, behovet av att göra det 
möjligt för gemenskapen att anta nya 
vetenskapliga och tekniska utmaningar, den 
avgörande roll som gemenskapsstödet har 
för att göra det europeiska 
forskningssystemet mer ändamålsenligt och 
effektivt samt bidraget av ett utökat sjunde 
ramprogram för stärkandet av 
Lissabonstrategin är behovet av att 
fördubbla EU:s forskningsbudget angeläget.

(19) Med tanke på det breda stödet för en 
utökad räckvidd för ramprogrammets 
åtgärder, den hävstångseffekt som 
ramprogrammet har på nationella och 
privata investeringar, behovet av att göra det 
möjligt för gemenskapen att anta nya 
vetenskapliga och tekniska utmaningar, den 
avgörande roll som gemenskapsstödet har 
för att göra det europeiska 
forskningssystemet mer ändamålsenligt och 
effektivt samt bidraget av ett utökat sjunde 
ramprogram för stärkandet av 
Lissabonstrategin är behovet av att 
fördubbla EU:s forskningsbudget angeläget.
En ambitiös budget är nödvändig för att
ramprogrammets mål skall kunna uppnås 
och för att samtliga föreslagna åtgärder 
skall kunna genomföras, framför allt de 
åtgärder vars syfte är att stärka 
forskningens regionala dimension. 
Komplementariteten mellan 
regionalpolitiken och forskningspolitiken 
kan på så sätt uppmuntra regionerna att 
investera i forskning och bidra till en 
balanserad utveckling på de europeiska 
territorierna.

Or. fr

Motivering

Programmen inom sjunde ramprogrammet kompletterar de andra gemenskapsåtgärderna och 
fyller en viktig roll i samband med den regionala utvecklingen. Vissa program berör de 
europeiska regionerna direkt, såsom kunskapsregioner eller de andra programmen som riktas 
till små och medelstora företag. Om sjunde ramprogrammets budget dras ned som planerat 
riskerar de belopp som avsatts för denna politik att minskas och kanske innbär det tom. slutet 
för denna politik.
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Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 15
Skäl 21

(21) Eftersom målet för de åtgärder som i 
enlighet med artikel 163 i fördraget skall 
vidtas för att bidra till inrättandet av ett 
kunskapssamhälle och en kunskapsbaserad 
ekonomi i Europa inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna 
och det därför bättre kan uppnås på 
gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta sjunde ramprogram 
inte utöver vad som är nödvändigt för att 
uppnå detta mål.

(21) Eftersom målet för de åtgärder som i 
enlighet med artikel 163 i fördraget skall 
vidtas för att bidra till inrättandet av ett 
kunskapssamhälle och en kunskapsbaserad 
ekonomi i Europa inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna 
och det därför bättre kan uppnås på 
gemenskapsnivå genom ett förstärkt 
partnerskap med de europeiska regionerna, 
kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet 
med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta sjunde ramprogram inte utöver vad 
som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Or. pt

Motivering

I enlighet med artiklarna 163 och 5 och i syfte att göra programmet effektivare måste de 
europeiska regionerna involveras mer.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 16
Skäl 24a (nytt)

(24a) Det sjunde ramprogrammet måste 
gynnas av en ökad komplementaritet med
strukturfonderna genom medlemsstaternas 
program för finansiering.

Or. en

Motivering

De delar av strukturfonderna, sjunde ramprogrammet och ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation som berör forskning och innovation måste kompletteras med 
varandra.
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 17
Skäl 24b (nytt)

(24b) Det sjunde ramprogrammet måste 
garantera synergi och komplementaritet 
med EU-initiativ om innovativa åtgärder 
(kommande ramprogram för 
konkurrenskraft och innovation).

Or. en

Motivering

De delar av strukturfonderna, sjunde ramprogrammet och ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation som berör forskning och innovation måste kompletteras med 
varandra.

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo

Ändringsförslag 18
Artikel 2, punkt 1

(1) Stöd från sjunde ramprogrammet skall 
utgå för de verksamheter som anges i 
punkterna 2–5. Målen och de allmänna 
riktlinjerna för dessa verksamheter beskrivs i 
bilaga I.

(1) Stöd från sjunde ramprogrammet skall 
utgå för de verksamheter som anges i 
punkterna 2–5. Målen och de allmänna 
riktlinjerna för dessa verksamheter beskrivs i 
bilaga I. En avpassad del av sjunde 
ramprogrammet skall avsättas för 
finansiering av de regioner i unionen som 
inte har uppnått teknisk konvergens med 
övriga unionen.

Or. es

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 19
Artikel 2, punkt 5

(5) Kapacitet: Stöd till de huvudaspekter 
som rör kapaciteten hos europeisk forskning 
och innovation som t.ex. 
forskningsinfrastruktur; regionala 

(5) Kapacitet: Stöd till de huvudaspekter 
som rör kapaciteten hos europeisk forskning 
och innovation som t.ex. 
forskningsinfrastruktur; regionala 
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forskningsdrivna kluster; utveckling av hela 
forskningspotentialen i gemenskapens 
konvergensregioner och yttersta 
randområden; forskning till förmån för små 
och medelstora företag; frågor i samband 
med vetenskapen i samhället; övergripande 
internationellt samarbete.

forskningsdrivna kluster; utveckling av hela 
forskningspotentialen i gemenskapens 
konvergensregioner och yttersta 
randområden, i enlighet med artikel 299.2 i 
fördraget; forskning till förmån för små och 
medelstora företag; frågor i samband med 
vetenskapen i samhället; övergripande 
internationellt samarbete.

Or. pt

Motivering

Rättsligt förtydligande när det gäller tillämpligheten i de yttersta randområdena.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 20
Artikel 7, punkt 1a (ny)

(1a) Utvärdering av ramprogrammet och 
övervakning av rammålen måste grundas 
på objektiv statistik. Kommissionen skall 
arbeta med Eurostat för att samla och 
sprida regional och nationell statistik till 
intresserade myndigheter, regioner och 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste uppmuntras att använda den regionala konkurrenskraften och 
budgeten för forskning om sysselsättning och innovation.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 21
Bilaga I, del I, Samarbete, stycke 5

Prioriterade ämnesövergripande 
vetenskapliga områden, som t.ex. marin 
vetenskap och teknik, uppmärksammas 
särskilt.

Prioriterade ämnesövergripande 
vetenskapliga områden, som t.ex. marin 
vetenskap och teknik, som utvecklas i 
regionala eller perifera regioner eller i de 
yttersta randområdena uppmärksammas 
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särskilt.

Or. pt

Motivering

Ändringen förtydligar programmets geografiska täckning.

Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 22
Bilaga I, del I, Samarbete, stycke 10

För att förbättra spridningen och 
användningen av resultaten av forskningen i 
EU skall spridningen av kunskap och 
överföringen av resultat, även till 
beslutsfattare, stödjas på alla temaområden, 
bl.a. genom finansiering av nätverksinitiativ, 
seminarier och evenemang, stöd från externa 
experter samt genom informationstjänster 
och elektroniska tjänster, framför allt Cordis. 
Åtgärder till stöd för innovationer 
genomförs inom ramen för programmet för 
konkurrenskraft och innovation. Stöd ges 
även för initiativ till dialoger om 
vetenskapliga frågor och forskningsresultat 
med allmänheten utanför forskarvärlden och 
på området vetenskaplig kommunikation och 
utbildning. Etiska principer och 
jämställdhetsaspekter beaktas.

För att förbättra spridningen och 
användningen av resultaten av forskningen i 
EU skall spridningen av kunskap och 
överföringen och utnyttjandet av resultat, 
även till beslutsfattare, stödjas på alla 
temaområden, bl.a. genom finansiering av 
nätverksinitiativ, uppgörande av register 
över forskare och forskningsresultat samt 
register över forskningsmöjligheter på 
regional nivå, seminarier och evenemang, 
stöd från externa experter samt genom 
informationstjänster och elektroniska 
tjänster, framför allt Cordis. Åtgärder till 
stöd för innovationer genomförs inom ramen
för programmet för konkurrenskraft och 
innovation. Stöd ges även för initiativ till 
dialoger om vetenskapliga frågor och 
forskningsresultat med allmänheten utanför 
forskarvärlden och på området vetenskaplig 
kommunikation och utbildning. Etiska 
principer och jämställdhetsaspekter beaktas. 
Både myndigheterna i medlemsstaterna och 
regionala myndigheter skall få information 
om vilka organisationer som har ansökt 
och deltar på deras territorium och 
härigenom sporras till att tillämpa ett 
strategiskt tillvägagångssätt rörande sjunde 
ramprogrammet, samt sprida de 
ekonomiska vinsterna och säkerställa 
överensstämmelse med regionala program 
och utbyta erfarenheter om programmet.

Or. el
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Motivering

Upprättandet av register även på regional nivå måste stödas.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 23
Bilaga I, del I, Samarbete, Gemensamma teknikinitiativ, stycke 2, strecksats 1

– Vilket mervärde åtgärden har på europeisk 
nivå.

– Vilket mervärde åtgärden har på europeisk 
eller regional nivå.

Or. pt

Motivering

Den föreslagna ändringen möjliggör en effektivare utvärdering av mervärdet av de 
teknikinitiativ som tagits i Lissabonstrategins anda.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 24
Bilaga I, del I, Samarbete, Samordning av forskningsprogram som inte finansieras av 

gemenskapen, stycke 2, strecksats 2

– Ytterligare finansiellt stöd från EU ges till 
de deltagare som upprättar en gemensam 
fond för gemensamma ansökningsomgångar 
för sina respektive nationella och regionala 
program (”ERA-NET PLUS”).

– Stöd från EU, jämte andra EU-instrument 
såsom strukturfonderna, ges till de 
deltagare som upprättar en gemensam fond 
för gemensamma ansökningsomgångar för 
sina respektive nationella och regionala 
program (”ERA-NET PLUS”).

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste uppmuntras att använda den regionala konkurrenskraften och 
budgeten för forskning om sysselsättning och innovation.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 25
Bilaga I, del I, Samarbete, Samordning av forskningsprogram som inte finansieras av 

gemenskapen, stycke 3, strecksats 4
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– Mervärdet för Europa. – Mervärdet för Europa och/eller 
regionerna.

Or. pt

Motivering

Kriterierna bör ta hänsyn till mervärdet på europeisk och regional nivå. Ett sådant 
förfarande bidrar till att öka den territoriella sammanhållningen inom ramen för 
Lissabonstrategin.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 26
Bilaga I, del I, Samarbete, Samordning av forskningsprogram som inte finansieras av 

gemenskapen, stycke 3, strecksats 5

– En kritisk massa med avseende på berörda 
programs storlek och antal och hur väl de 
verksamheter som omfattas överensstämmer.

– En kritisk massa med avseende på berörda 
programs storlek och/eller regionala 
täckning och antal och hur väl de 
verksamheter som omfattas överensstämmer.

Or. pt

Motivering

Den föreslagna ändringen beaktar en ökad territoriell sammanhållning inom ramen för 
Lissabonstrategin.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 27
Bilaga I, del I, Samarbete, Teman, punkt 1 Hälsa, Verksamheter, punktsats 3, strecksats 1

– Omsättning av kliniska resultat i klinisk 
praxis. Att förstå kliniskt beslutsfattande och 
hur resultaten av klinisk forskning skall 
omsättas i klinisk praxis; den särskilda 
situationen för barn, kvinnor och äldre skall i 
synnerhet beaktas.

– Omsättning av kliniska resultat i klinisk 
praxis. Att förstå kliniskt beslutsfattande och 
hur resultaten av klinisk forskning skall 
omsättas i klinisk praxis; den särskilda 
situationen för barn, kvinnor och äldre skall i 
synnerhet beaktas. Utveckling av
telemedicin för geografiskt isolerade 
befolkningsgrupper i EU, särskilt i 
öområden och bergstrakter.

Or. el
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Motivering

Till de befolkningsgrupper vars särskilda situation skall beaktas i samband med 
tillhandahållandet av medicinsk vård och hälsovård hör även invånarna i avlägsna områden i 
EU (särskilt befolkning på öar och i bergstrakter). Målet är att stöda tillämpningar av 
telemedicin för geografiskt isolerade befolkningsgrupper i EU.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 28
Bilaga I, del I, Samarbete, Teman, punkt 1 Hälsa, Verksamheter, punktsats 3, strecksats 2

– Kvalitet, effektivitet och solidaritet inom 
hälsovården, inbegripet hälsovårdssystem i 
omvandling. Att omsätta effektiv 
intervention i ledningsbeslut, att garantera en 
tillräcklig försörjning av mänskliga resurser, 
att analysera faktorer som påverkar 
människors lika möjligheter att få tillgång 
till hälsovård av hög kvalitet, inbegripet 
analyser av förändringar i befolkningen 
(t.ex. åldrande, rörlighet och migration samt 
byte av arbetsplats).

– Kvalitet, effektivitet och solidaritet inom 
hälsovården, inbegripet hälsovårdssystem i 
omvandling. Att omsätta effektiv 
intervention i ledningsbeslut, att garantera en 
tillräcklig försörjning av mänskliga resurser, 
att analysera faktorer som påverkar 
människors lika möjligheter att få tillgång 
till hälsovård av hög kvalitet, inbegripet 
analyser av förändringar i befolkningen 
(t.ex. åldrande, geografisk isolering, 
rörlighet och migration samt byte av 
arbetsplats).

Or. el

Motivering

Bland de faktorer som inverkar på en jämlik tillgång till häsovård av hög kvalitet bör, utöver 
åldrande, rörlighet och migration, även den geografiska isoleringen i vissa regioner i EU 
omnämnas.
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Ändringsförslag från Inés Ayala Sender

Ändringsförslag 29
Bilaga I, del I, Samarbete, Teman, punkt 3 Informations- och kommunikationsteknik, 

Verksamheter, punktsats 3, strecksats 4

– Mobilitet: intelligenta IKT-baserade 
transportsystem och fordon som gör det 
möjligt för människor och varor att 
transporteras säkert, bekvämt och effektivt.

– Mobilitet: intelligenta IKT-baserade 
transport- och logistiksystem och fordon 
som gör det möjligt för människor och varor 
att transporteras säkert, bekvämt och 
effektivt.

Or. es

Motivering

En modernisering av logisktiken måste ovillkorligen ingå som en del av förbättringen av 
mobiliteten på transportområdet.

Ändringsförslag från Inés Ayala Sender

Ändringsförslag 30
Bilaga I, del I, Samarbete, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Syfte

Att på grundval av tekniska framsteg 
utveckla integrerade miljövänligare och 
”smartare” europatäckande transportsystem
till gagn för medborgare och samhälle. 
Miljön och naturresurserna skall respekteras 
och den ledande ställning som den 
europeiska industrin uppnått på den globala 
marknaden skall säkras och utvecklas 
ytterligare.

Att på grundval av tekniska framsteg 
utveckla integrerade miljövänligare och 
”smartare” europatäckande transport- och 
logistiksystem till gagn för medborgare och 
samhälle. Miljön och naturresurserna skall 
respekteras och den ledande ställning som 
den europeiska industrin uppnått på den 
globala marknaden skall säkras och 
utvecklas ytterligare.

Or. es

Motivering

Med tanke på EU:s geografiska situation och utvecklingen av dess transportsystem är det 
absolut nödvändigt att fokusera på framtagandet av nya och bättre logistiksystem som dels 
bidrar till att förbättra mobiliteten, dels minskar miljöeffekterna.
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 31
Bilaga I, del I, Samarbete, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Verksamheter, 

punktsats 2, strecksats 2

– Uppmuntra trafikomställning och få bort 
trafikstockningar i transportkorridorer: 
utveckling av innovativa, intermodala och 
driftskompatibla regionala och nationella 
transportnät, transportinfrastrukturer och 
transportsystem i Europa; internalisering av 
kostnader; informationsutbyte mellan 
fordon/fartyg och transportinfrastruktur; 
optimering av infrastrukturkapacitet.

– Uppmuntra trafikomställning och få bort 
trafikstockningar i transportkorridorer: 
utveckling av innovativa, intermodala och 
driftskompatibla regionala och nationella 
transportnät, transportinfrastrukturer och 
transportsystem i Europa; internalisering av 
kostnader; informationsutbyte mellan 
fordon/fartyg och transportinfrastruktur; 
inrättande av mekanismer för information 
och återföring med direkt berörda parter, 
särskilt transportföretag, organ för lokalt 
självstyre och den berörda allmänheten; 
optimering av infrastrukturkapacitet med 
särskild tonvikt lagd vid att bryta den 
geografiska isoleringen i avlägset belägna 
europeiska regioner .

Or. el

Motivering

En permanent mekanism för information och återföring med direkt berörda parter 
(transportföretag, organ för lokalt självstyre och lokala invånarorganisationer) kan bidra till 
ett korrekt och sammanhängande utnyttjande av olika transportsystem, transportnät och 
infrastruktur, genom att alla berörda parters synpunkter och intressen beaktas.

I samband med förbättrandet av transportinfrastrukturen bör man även beakta den särskilda 
situation som råder i geografiskt isolerade områden.

Ändringsförslag från Inés Ayala Sender

Ändringsförslag 32
Bilaga I, del I, Samarbete, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Verksamheter, 

punktsats 2, strecksats 2

– Uppmuntra trafikomställning och få bort 
trafikstockningar i transportkorridorer: 
utveckling av innovativa, intermodala och 
driftskompatibla regionala och nationella 
transportnät, transportinfrastrukturer och 
transportsystem i Europa; internalisering av 

– Uppmuntra trafikomställning och få bort 
trafikstockningar i transportkorridorer: 
utveckling av innovativa, intermodala och 
driftskompatibla regionala och nationella 
transportnät, transportinfrastrukturer och 
transport- och logistiksystem i Europa; 
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kostnader; informationsutbyte mellan 
fordon/fartyg och transportinfrastruktur; 
optimering av infrastrukturkapacitet.

internalisering av kostnader; 
informationsutbyte mellan fordon/fartyg och 
transportinfrastruktur; optimering av 
infrastrukturkapacitet.

Or. es

Motivering

Med tanke på dagens problem för vidareutveckling av intermodaliteten och de ständigt 
ökande trafikstockningarna måste det brådskande utvecklas nya logistiksystem såväl på EU-
nivå som på nationell och regional nivå.

Ändringsförslag från Inés Ayala Sender

Ändringsförslag 33
Bilaga I, del I, Samarbete, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Verksamheter, 

punktsats 2, strecksats 4a (ny)

– Förbättrad mobilitet och hög 
tillfredsställelse för användarna: 
förbättring av tjänster, nät och 
infrastruktur i syfte att göra dem 
bekvämare och attraktivare; förbättra de 
integrerade systemen och erbjuda tjänster 
och utrustning som är anpassade till 
efterfrågan från såväl enskilda personer 
som särskilda grupper (äldre, kvinnor etc.)

Or. es

Motivering

Med tanke på de demografiska förändringarna och de nya behoven av mobilitet i dagens 
europeiska samhälle är det viktigt att i förväg inhämta kunskap om ändringar av 
yttransportanvändarnas känslighet och uppfattning (bekvämlighet, preferenser etc.).
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Ändringsförslag från Inés Ayala Sender

Ändringsförslag 34
Bilaga I, del I, Samarbete, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Verksamheter, 

punktsats 3a (ny)

• Nya system för att förbättra de 
transeuropeiska nätens samt andra 
europeiska mobilitets- och 
transportprojekts effektivitet och garantera 
finansieringen av dem: förbättring av 
innovativa koncept för lån och offentlig-
privata partnerskap på EU-nivå.

Or. es

Motivering

Med tanke på hur brådskande det är att främja ny paneuropeisk infrastruktur och renovera 
och underhålla befintlig infrastruktur är det nödvändigt att stödja innovativa och effektiva 
koncept som kan garantera nödvändig finansiering.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 35
Bilaga I, del I, Samarbete, Teman, punkt 8 Samhällsvetenskap och humaniora, Verksamheter, 

punktsats 3

• Viktigare tendenser i samhället och 
följderna av dem: t.ex. demografiska 
förändringar inbegripet åldrande och 
migration; livsstilar, arbete, familjer, 
jämställdhetsfrågor, hälsa och livskvalitet; 
kriminalitet; näringslivets roll i samhället, 
befolkningstäthet, kulturell samverkan och 
frågor kring skyddet av de grundläggande 
rättigheterna och kampen mot rasism och 
intolerans.

• Viktigare tendenser i samhället och 
följderna av dem: t.ex. demografiska 
förändringar inbegripet åldrande och 
migration, den regionala utvecklingen i den 
europeiska verkligheten; livsstilar, arbete, 
familjer, jämställdhetsfrågor, hälsa och 
livskvalitet; kriminalitet; näringslivets roll i 
samhället, befolkningstäthet, kulturell 
samverkan och frågor kring skyddet av de 
grundläggande rättigheterna och kampen 
mot rasism och intolerans.

Or. el
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Motivering

Bland ”viktiga tendenser i samhället och följderna av dem” bör, utöver den demografiska 
utvecklingen, även nämnas utvecklingen i Europas regioner.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 36
Bilaga I, del IV, Kapacitet, stycke 1, strecksats 5

– Vetenskap och samhälle skall närma sig 
varandra så att vetenskap och teknik kan 
integreras i det europeiska samhället på ett 
harmoniskt sätt.

– Vetenskap och samhälle skall närma sig 
varandra så att vetenskap och teknik kan 
integreras i det europeiska samhället på ett 
harmoniskt sätt. Ge de befintliga 
EU-informationskontoren på nationell och 
regional nivå i uppdrag att tillhandahålla 
all information som små och medelstora 
företag, industrin och forskningsinstituten 
behöver om ramprogrammet, programmet 
för konkurrenskraft och innovation samt
strukturfonderna.

Or. en

Motivering

Befintliga informationskontor skall få vägledning och information så att de kan vara till nytta 
för små och medelstora företag, industrin och utbildningsinstituten.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 37
Bilaga I, del IV, Kapacitet, stycke 1, strecksats 6

– Övergripande åtgärder skall vidtas för att 
stödja det internationella samarbetet.

– Övergripande åtgärder skall vidtas för att 
stödja det gränsöverskridande, 
interregionala och internationella 
samarbetet.

Or. en

Motivering

Samma princip som gäller för internationellt samarbete måste också gälla för 
gränsöverskridande och interregionalt samarbete.
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 38
Bilaga I, del IV, Kapacitet, stycke 1, strecksats 6a (ny)

– Sparka igång insatser, bl.a. genom 
programmet kunskapsregioner, för vilka
strukturfonderna skulle kunna ta över den 
allmänna finansieringen. 

Or. en

Motivering

Programmet kapacitet och i ännu högre grad programmet kunskapsregioner måste vara i 
överensstämmelse med efterföljande finansieringsmöjligheter genom strukturfonderna.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 39
Bilaga I, del IV, Kapacitet, Forskningsinfrastruktur, Bakgrund, stycke 3

EU både kan och bör agera katalysator och 
hävstång genom att se till att tillträde till och 
användning av infrastrukturer i de olika 
medlemsstaterna garanteras. Detta kan ske 
genom att utvecklingen av infrastrukturerna 
stimuleras på ett samordnat sätt och att man 
banar väg för ny forskningsinfrastruktur av 
europeiskt intresse på medellång och lång 
sikt. 

EU både kan och bör agera katalysator och 
hävstång genom att se till att tillträde till och 
användning av infrastrukturer i de olika 
medlemsstaterna garanteras. Detta kan ske 
genom att utvecklingen av infrastrukturerna 
stimuleras på ett samordnat sätt och att man 
banar väg för ny forskningsinfrastruktur av 
europeiskt intresse på medellång och lång 
sikt. Behoven i konvergensregionerna och 
de yttersta randområdena skall särskilt 
uppmärksammas. En differentierad 
stödsats skall användas vid urval av projekt 
från dessa regioner.

Or. en

Motivering

De speciella förhållandena i konvergensregionerna och de yttersta randområdena måste 
bekatas i samband med forskningsinfrastrukturer.
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 40
Bilaga I, del IV, Kapacitet, Forskningsinfrastruktur, Verksamheter, punktsats 2, strecksats 1

– Inrättande av ny infrastruktur och 
omfattande modernisering av befintlig 
infrastruktur för att främja ny 
forskningsinfrastruktur, grundat på det 
arbete som utförts av framförallt ESFRI. 
Beslut om detta kan fattas på grundval av 
artikel 171 i fördraget eller på grundval av 
särskilda program enligt artikel 166 i 
fördraget.

– Inrättande av ny infrastruktur och 
omfattande modernisering av befintlig 
infrastruktur för att främja ny 
forskningsinfrastruktur, grundat på det 
arbete som utförts av framförallt ESFRI och 
med beaktande av det behov av lokal 
forskningsinfrastruktur på hög nivå som 
forskarna i konvergensregioner och de 
yttre randområdena har. Beslut om detta 
kan fattas på grundval av artikel 171 i 
fördraget eller på grundval av särskilda 
program enligt artikel 166 i fördraget.

Or. el

Motivering

Det är mycket viktigt, med tanke på forskarna, att inrätta ny infrastruktur på hög nivå och 
modernisera befintlig infrastruktur i länder eller regioner som inte förfogar över sådan, detta 
genom att uppföra dem på ESFRI:s ”vägkarta” för europeisk forskningsinfrastruktur i behov 
av gemenskapsstöd.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 41
Bilaga I, del IV, Kapacitet, Forskningsinfrastruktur, Verksamheter, punktsats 2, stycke 4

När det gäller bygge av ny infrastruktur 
kommer gemenskapens stödinstrument, 
ramprogram och strukturfonder att 
samordnas på ett effektivt sätt.

När det gäller bygge av ny infrastruktur 
kommer gemenskapens stödinstrument, 
ramprogram och strukturfonder att 
samordnas på ett effektivt sätt, med särskilt 
beaktande av behovet att skapa 
sammanhållning mellan regioner som inte 
förfogar över användningsbar 
forskningsinfrastruktur med regioner med 
mer avancerad forskningskapacitet .

Or. el

Motivering

En samordnad finansiering av ny forskningsinfrastruktur med medel ur ramprogram och 
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strukturfonder innebär att den regionala sammanhållningsfaktorn även inom gemenskapens 
ramprogram måste beaktas på ett sätt som ser till att konvergensregioner som i detta nu inte 
förfogar över användningsbar forskningsinfrastruktur inte fjärmas ytterligare från regioner 
med avancerad forskningskapacitet.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 42
Bilaga I, del IV, Kapacitet, Forskning till förmån för små och medelstora företag, 

Verksamheter, stycke 2a (nytt)

Enligt förordningen om strukturfonderna 
kan ekonomiskt stöd ges till stödstrukturer 
för små och medelstora företag liknande 
det vouchersystem för kunskap som för 
närvarande används i vissa medlemsstater. 
Vouchersystem för kunskap är en av de 
åtgärder som medlemsstater kan vidta för 
att utveckla små och medelstora företags 
forskningskapacitet.

Or. en

Motivering

Härigenom får medlemsstaterna och regionerna en möjlighet att använda strukturfondrna på 
ett som påminner om det sätt på vilket kunskapsvoucher används i vissa medlemsstater och 
som föreslås i parlamentets resolution om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERDF).
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 43
Bilaga I, del IV, Kapacitet, Kunskapsregioner, Bakgrund, stycke 1, första meningen

Regionernas betydelse för forskningen och 
utvecklingen i EU erkänns mer och mer. 
Forskningspolitik och –verksamhet på 
regional nivå är ofta beroende av kluster 
bestående av både offentliga och privata 
aktörer. 

Regionernas betydelse för forskningen och 
utvecklingen i EU erkänns mer och mer. 
Forskningspolitik och –verksamhet på 
regional, interregional och 
gränsöverskridande nivå är ofta beroende 
av kluster bestående av både offentliga och 
privata aktörer. 

Or. en

Motivering

Gränsöverskridande och interregional politik är unik inom den regionala politiken och 
särskilt viktig för EU:s integration eftersom denna politik strävar efter att överskrida 
medelmsstaternas gränser.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 44
Bilaga I, del IV, Kapacitet, Kunskapsregioner, Bakgrund, stycke 1, andra meningen

Pilotåtgärden “Kunskapsregioner” visade 
hur dynamisk denna utveckling har blivit 
och att det är nödvändigt att stödja och 
stimulera utvecklingen av sådana strukturer.

Pilotåtgärden “Kunskapsregioner” visade 
hur dynamisk denna utveckling har blivit 
och att det är nödvändigt att stödja och 
stimulera utvecklingen av sådana strukturer. 
En närmare samordning med ERA-NET-
systemet kommer att förbättra det nya 
projektet med kunskapsregioner.

Or. en

Motivering

ERA-NET-systemet omfattar redan regionalt samarbete. Åtgärderna vad gäller 
kunskapsregioner skall så långt det går komplettera den regionala aspekten i åtgärderna i
ERA-NE-systemet.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 45
Bilaga I, del IV, Kapacitet, Kunskapsregioner, Bakgrund, stycke 2a (nytt)
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Samarbete mellan angränsande 
gränsregioner är ett specialfall och måste 
uppmärksammas på samma sätt som i 
Interreg III- programmen och enligt de 
regler som styr det territoriala målet. 
Programmet kunskapsregioner måste 
innehålla lösningar för gränsöverskridande 
problem och mekanismer som uppmuntrar
gränsöverskridande regionalt samarbete 
inom forskning oavsett om de berörda 
regionerna omfattas av konvergensmålet 
eller målet om konkurrenskraft.

Or. en

Motivering

Gränsöverskridande och interregional politik är unik inom den regionala politiken och 
särskilt viktig för EU:s integration.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 46
Bilaga I, del IV, Kapacitet, Kunskapsregioner, Bakgrund, Verksamheter, stycke 2

I samband med genomförandet av den 
särskilda verksamheten Kunskapsregioner
kommer man att söka efter beröringspunkter 
med EU:s regionalpolitik, särskilt för 
konvergensregioner och de yttersta 
randområdena. 

I samband med genomförandet av den 
särskilda verksamheten Kunskapsregioner
kommer man att söka efter beröringspunkter 
med EU:s regionalpolitik för de 
prioriteringar som kommissionen har gjort 
i den lagstiftning som styr 
strukturfonderna. 

Or. en

Motivering

Genom att ta bort de särskilda refenserna till konvergensregionerna och de yttersta 
randområdena och ersätta dem med de prioriteringar som fastställts i den allmänna 
formuleringen ”lagstiftning som styr strukturfonderna”skapas bättre överensstämmelse med 
logiken i stycket ”syften.” i kapitlet om kunskapsregioner.
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 47
Bilaga I, del IV, Kapacitet, Kunskapsregioner, Verksamheter, stycke 2

I samband med genomförandet av den 
särskilda verksamheten Kunskapsregioner 
kommer man att söka efter beröringspunkter 
med EU:s regionalpolitik, särskilt för 
konvergensregioner och de yttersta 
randområdena. 

I samband med genomförandet av den 
särskilda verksamheten Kunskapsregioner 
kommer man att söka efter beröringspunkter 
med EU:s regionalpolitik, särskilt för 
konvergensregioner och de yttersta 
randområdena. Inom ramen för denna 
synergi kommer tilläggsmedel ur 
strukturfonderna och eventuella resurser 
från Europeiska investeringsbanksgruppen 
att frigöras i syfte att stärka regionala 
strukturer för tekniköverföring, särskilt 
med avseende på vetenskapscenter, 
teknikparker, poler och zoner för 
innovation samt tekniska inkubatorer och 
bikupor.

Or. el

Motivering

Man har noterat förekomsten av ett glapp i stadiet mellan tekniköverföringen, det vill säga 
mellan slutförandet av själva forskningsarbetet och bekräftandet av den kommersiella 
hållbarheten hos forskninsgresultatet. Det finns idag många regionala strukturer som 
underlättar tekniköverföring samtidigt som allvarliga finansieringsproblem är en realitet. En 
kombinerad användning av resurserna för forskning och resurserna ur strukturfonderna, 
tillsammans med ett eventuellt bidrag från Europeiska investeringsbanksgruppen, är 
följaktligen av avgörande betydelse för att programmets mål skall uppnås.

Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 48
Bilaga I, del IV, Kapacitet, Kunskapsregioner, Verksamheter, stycke 2a (nytt)

De synergieffekter som uppnås genom 
dessa beröringspunkter skall inte 
finansiera samma stödberättigade 
kostnader, utan garantera en 
decentraliserad styrning av 
genomförandemekanismerna för EU:s 
regionalpolitik. Stöd till forskning och 
innovation genom strukturfonderna 
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kommer att koncentreras till 
1) forskningsinfrastruktur 
(innovationscenter, teknikparker m.m.),
2) innovativa projekt (tekniköverföring, 
informationsteknik, företagsetableringar 
och projekt för tillämpad forskning) och
3)bättre förutsättningar för innovation 
(stöd till små och medelstora företag som 
inte omfattas av sjunde ramprogrammet 
och programmet för konkurrenskraft och 
innovation).

Or. el

Motivering

Den föredragandes ändringsförslag är helt och hållet på sin plats, men finansieringen av 
forskning och innovation med medel ur strukturfonderna, för stöd till innovativa projekt, bör 
även inbegripa att forskningsresultaten omsätts i olika pilot- och pionjärprojekt.

Ändringsförslag från Stavros Arnaoutakis

Ändringsförslag 49
Bilaga I, del IV, Kapacitet, Kunskapsregioner, Verksamheter, stycke 2b (nytt)

Man kommer också att sträva efter att 
samordna åtgärderna med programmet för 
konkurrenskraft och innovation för att i 
samarbete med näringslivet främja den 
kommersiella användningen av FoU på 
regional nivå. 

Or. el

Motivering

Den föredragandes ändringsförslag är helt och hållet på sin plats, men samarbetet med den 
privata sektorn i allmänhet bör inbegripas i detta, det vill säga så att man inte enbart 
begränsar sig till industrin. 
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 50
Bilaga I, del IV, Kapacitet, Forskningspotential, Verksamheter, stycke 1, punktsats 1a (ny)

• Stöd till befintliga och framväxande 
centrer av världsklass i 
konvergensregionerna och i de yttersta 
randområdena, inbegripet 
mentorsverksamhet i dessa, tillhandahållen 
av partnerorganisationer med hög 
forskningskapacitet, till dess att en kritisk 
forskarstab utvecklats i utvalda centrer i 
konvergensregionerna.

Or. el

Motivering

Med anledning av forskningens natur och den fas som unionen genomgår med anledning av 
utvidgningen är det uppenbart att forskningskapaciteten är splittrad och i hög grad kommit i 
kläm i fattiga regioner. Följaktligen bör man betona denna kapacitets rörlighet i riktning mot 
centrer av världsklass och stärka såväl befintliga som framväxande kunskapscentrer av 
världsklass i EU:s konvergensregioner och yttre randområden.

Ändringsförslag från Brigitte Douay

Ändringsförslag 51
Bilaga I, del IV, Kapacitet, Forskningspotential, Verksamheter, stycke 2

Man kommer att sträva efter att samordna 
åtgärderna med EU:s regionalpolitik. Genom 
åtgärderna under denna rubrik kommer 
behov och möjligheter att fastställas för 
stärkande av forskningskapacitet för 
kommande och befintliga 
spetsforskningscentrer i konvergensregioner 
för eventuellt stöd från struktur- och 
sammanhållningsfonderna. 

Man kommer att sträva efter att samordna 
åtgärderna med EU:s regionalpolitik. Genom 
åtgärderna under denna rubrik kommer 
behov och möjligheter att fastställas för 
stärkande av forskningskapacitet för 
kommande och befintliga 
spetsforskningscentrer i konvergensregioner 
för eventuellt stöd från struktur- och 
sammanhållningsfonderna. Ändå kan 
föreställningen om spetsforskning inte bara 
syfta på high-tech. De traditionella 
sektorerna måste också gynnas av stödet i 
regioner som uppvisar de sämsta resultaten
i fråga om forskning.

Or. fr
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Motivering

Med tanke på de synergieffekter som man vill uppnå med regionalpolitiken måste alla 
sektorer gynnas av stödet från sjunde ramprogrammets resurser. Högteknologiområden
uppmuntras oftast, men de mer traditionella sektorerna, där en stor del av arbetskraften 
återfinns, måste också stödjas.

Ändringsförslag från Gerardo Galeote Quecedo och Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 52
Bilaga III, Finansieringsmetoder, Indirekta åtgärder, stycke 4, led a, punkt 5

Stöd till forskarnas utbildning och 
karriärutveckling, främst för åtgärder inom 
ramen för Marie Curie.

Stöd till forskarnas utbildning och 
karriärutveckling, främst för åtgärder inom 
ramen för Marie Curie. En del av 
strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden skall avsättas för 
forskarutbildning och dessa anslag skall 
förvaltas av center eller 
samhällsrepresentanter med erfarenhet av 
forskarverksamhet.

Or. es

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 53
Bilaga III, Finansieringsmetoder, Indirekta åtgärder, stycke 4, led a, punkt 6a (ny)

6a. Finansiering och fullt utnyttjande av 
forskningskapaciteten i de europeiska 
regionerna
Underlättad tillgång till finansiering för  
regionala forskningsdrivna kluster och 
forskare i EU:s konvergensregioner och 
yttre randområden. Inom ramen för 
mekanismen i fråga kan tilläggsanslag ur 
strukturfonderna och Europeiska 
investeringsbanksgruppen frigöras i form 
av lån, krediter, riskkapital, garantier, 
värdepappersportföljer samt i form av stöd 
för organisatorisk och teknisk kapacitet. 

Or. el
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Motivering

Europeiska investeringsbanksgruppens expertutlåtande om förvaltningen av mekanismer för 
riskdelning är värdefull i samband med utvidgningen av det finansiella stödet för europeisk 
forskning. Mekanismer för indirekt finansiellt stöd behövs, inte bara för att förverkliga 
storskaliga forskningsprojekt ( i synnerhet gemensamma teknologiska initiativ) såsom man 
förutsett i den nya mekanismen”finansieringsfacilitet med riskdelning”, utan också för att 
stärka regionala strukturer för forskning och innovation och stöda forskningskapaciteten i de 
europeiska regionerna.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 54
Bilaga III, Finansieringsmetoder, Indirekta åtgärder, stycke 4, led b, punkt 2

Gemenskapen kommer att genomföra 
finansieringsmetoderna i samverkan med 
den förordning som antogs i enlighet med 
artikel 167 i fördraget, relevanta 
bestämmelser om statligt stöd, särskilt 
gemenskapens ramar om statligt stöd till 
forskning och utveckling, samt 
internationella bestämmelser på området. 
För att kunna uppfylla kraven i denna 
internationella struktur måste man kunna 
anpassa den finansiella medverkans 
omfattning och former från fall till fall, 
särskilt om finansieringen genomförs med 
hjälp av andra genomslagsmedel som bidrag 
från Europeiska investeringsbanken (EIB). 

Gemenskapen kommer att genomföra 
finansieringsmetoderna i samverkan med 
den förordning som antogs i enlighet med 
artikel 167 i fördraget, relevanta 
bestämmelser om statligt stöd med fokus på 
verksamheter som är forsknings- och 
innovationsorienterade, särskilt 
gemenskapens ramar om statligt stöd till 
forskning och utveckling, samt 
internationella bestämmelser på området. 
För att kunna uppfylla kraven i denna 
internationella struktur måste man kunna 
anpassa den finansiella medverkans 
omfattning och former från fall till fall, 
särskilt om finansieringen genomförs med 
hjälp av andra genomslagsmedel som bidrag 
från Europeiska investeringsbanken (EIB). 

Or. en

Motivering

I de nya förordningarna för statligt stöd som kommissionen har föreslagit föreskrivs 
uttryckligen en omstrukturering mot forsknings- och innovationsverksamheter i 
medlemsstaterna. 
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 55
Bilaga III, Finansieringsmetoder, Indirekta åtgärder, stycke 4, led b, punkt 4

Om deltagarna i en indirekt åtgärd är 
etablerade i en region som släpar efter i 
utvecklingen (konvergensregioner och de 
yttersta randområdena) kan kompletterande 
stöd betalas ut från strukturfonderna om så 
är möjligt och lämpligt. För den händelse att 
organisationer från kandidatländerna 
medverkar får ytterligare bidrag från de 
finansiella föranslutningsinstrument beviljas 
på liknande villkor. När det gäller åtgärder i 
den del av programmet kapacitet som heter 
forskningsinfrastrukturer i sjunde 
ramprogrammet kommer närmare 
bestämmelser som finansiering att fastställas 
i syfte att se till att gemenskapens 
forskningspengar kompletterar andra EU-
instrument och nationella medel, särskilt 
strukturfonderna.

Om deltagarna i en indirekt åtgärd är 
etablerade i en region kan kompletterande 
stöd betalas ut från strukturfonderna om så 
är möjligt och lämpligt, med hänsyn till 
behoven i de berörda regionerna. Detta 
skall ske i enlighet med de prioriteringar 
som fastställts i de nationella programmen 
och med kommissionens prioriteringar för 
genomförandet av strukturfonderna. För 
den händelse att organisationer från 
kandidatländerna medverkar får ytterligare 
bidrag från de finansiella 
föranslutningsinstrument beviljas på 
liknande villkor. När det gäller åtgärder i 
den del av programmet kapacitet som heter 
forskningsinfrastrukturer i sjunde 
ramprogrammet kommer närmare 
bestämmelser som finansiering att fastställas 
i syfte att se till att gemenskapens 
forskningspengar kompletterar andra EU-
instrument och nationella medel, särskilt 
strukturfonderna.

Or. en


