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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets deltagelse i 
et forsknings- og udviklingsprogram, der gennemføres af flere medlemsstater til fordel 
for forskningsintensive SMV'er
(KOM(2007)0514 – C6–0281/2007 – 2007/0188(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0514),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 169 og 172, litra b), på 
grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0281/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Budgetudvalget (A6–0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 20

(20) Den særlige gennemførelsesstruktur 
bør med henblik på en effektiv 
gennemførelse af det fælles Eurostars-
program yde finansiel støtte til tredjeparter, 
der deltager i det fælles Eurostars-program, 
og som udvælges efter indkaldelser af 
forslag.

(20) Den særlige gennemførelsesstruktur 
bør med henblik på en effektiv 
gennemførelse af det fælles Eurostars-
program yde finansiel støtte til tredjeparter, 
der deltager i det fælles Eurostars-program, 
og som udvælges efter indkaldelser af 
forslag. Ydelsen af denne form for 
finansiel støtte til tredjeparter og 
udbetalingen heraf bør ske på 
gennemsigtig og ubureaukratisk vis.
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Ændringsforslag 2
Betragtning 19

(19) Fællesskabet bør på de betingelser, der 
er fastsat i den aftale, der indgås mellem 
Fællesskabet og den særlige 
gennemførelsesstruktur, have ret til at 
nedsætte sit finansielle bidrag, såfremt det 
fælles Eurostars-program gennemføres 
mangelfuldt eller kun delvist eller 
forsinket, eller såfremt de deltagende 
medlemsstater og de øvrige deltagende 
stater ikke bidrager eller kun bidrager 
delvist eller forsinket til finansieringen af 
det fælles Eurostars-program.

(19) Fællesskabet bør på de betingelser, der 
er fastsat i den aftale, der indgås mellem 
Fællesskabet og den særlige 
gennemførelsesstruktur, have ret til at 
nedsætte eller tilbageholde sit finansielle 
bidrag, såfremt det fælles Eurostars-
program gennemføres mangelfuldt eller 
kun delvist eller forsinket, eller såfremt de 
deltagende medlemsstater og de øvrige 
deltagende stater ikke bidrager eller kun 
bidrager delvist eller forsinket til 
finansieringen af det fælles Eurostars-
program.

Ændringsforslag 3
Betragtning 20 a (ny)

(20a) Hvis der er udarbejdet en 
prioriteringsliste over støtteansøgere, er 
denne liste bindende for tildelingen af 
støtte fra Fællesskabets bidrag og fra de 
øremærkede nationale budgetter for 
Eurostars-projekter.

Ændringsforslag 4
Betragtning 27 a (ny)

(27a) Tilsynet med gennemførelsen af det 
fælles Eurostars-program bør ske på 
omkostningseffektiv vis og ikke pålægge 
SMV'er, der deltager i programmet, 
unødige byrder. 

Ændringsforslag 5
Artikel 2, litra e

e) de deltagende medlemsstater og de 
øvrige deltagende stater giver tilsagn om at 
bidrage til finansieringen af det fælles 
Eurostars-program, og det finansielle 

e) de deltagende medlemsstater og de 
øvrige deltagende stater giver tilsagn om at 
bidrage til finansieringen af det fælles 
Eurostars-program, og det finansielle 
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bidrag betales rent faktisk, især bidragene 
fra deltagerne i de projekter, der udvælges 
efter indkaldelserne af forslag under det 
fælles Eurostars-program

bidrag betales rent faktisk, især bidragene 
fra deltagerne i de projekter, der udvælges 
efter indkaldelserne af forslag under det 
fælles Eurostars-program, og det sikres, at 
udbetalingerne gennemføres inden den 
frist, der er fastsat i den relevante
gennemførelsesordning

Begrundelse

Eftersom SMV'er i særlig grad påvirkes af sene udbetalinger, skal Fællesskabet undgå, at 
udbetalinger finder sted for sent ved at fastsætte en effektiv tilsynsordning.

Ændringsforslag 6
Artikel 4

De nærmere regler for Fællesskabets 
finansielle bidrag og bestemmelserne om 
finansielt ansvar og intellektuel 
ejendomsret samt de nærmere regler for 
ydelse af finansiel støtte fra den særlige 
gennemførelsesstruktur til tredjeparter 
fastlægges i en generel aftale, der indgås 
mellem Kommissionen på vegne af 
Fællesskabet og den særlige 
gennemførelsesstruktur, og i årlige 
finansieringsaftaler.

De nærmere regler for Fællesskabets 
finansielle bidrag og bestemmelserne om 
finansielt ansvar og intellektuel 
ejendomsret samt de nærmere regler for 
ydelse af finansiel støtte fra den særlige 
gennemførelsesstruktur til tredjeparter 
fastlægges og tilpasses eventuelt efter en 
evaluering i en generel aftale, der indgås 
mellem Kommissionen på vegne af 
Fællesskabet og den særlige 
gennemførelsesstruktur, og i årlige 
finansieringsaftaler.

Begrundelse

Hvis evalueringen efter to år viser, at det er nødvendigt, tilpasses den generelle aftale.

Ændringsforslag 7
Artikel 9

Kommissionen fremsender alle relevante 
oplysninger til Europa-Parlamentet, Rådet 
og Revisionsretten. De deltagende 
medlemsstater og de øvrige deltagende 
stater opfordres til gennem den særlige 
gennemførelsesstruktur at forelægge 
Kommissionen alle yderligere oplysninger, 
der ønskes af Europa-Parlamentet, Rådet 
og Revisionsretten vedrørende den særlige 

Kommissionen fremsender alle relevante 
oplysninger til Europa-Parlamentet, Rådet 
og Revisionsretten. De deltagende 
medlemsstater og de øvrige deltagende 
stater forelægger efter anmodning gennem 
den særlige gennemførelsesstruktur 
Kommissionen alle yderligere oplysninger, 
der ønskes af Europa-Parlamentet, Rådet 
og Revisionsretten vedrørende den særlige 
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gennemførelsesstrukturs finansielle 
forvaltning.

gennemførelsesstrukturs finansielle 
forvaltning.

Begrundelse

Hvis Europa-Parlamentet, Rådet eller Revisionsretten har brug for yderligere oplysninger 
vedrørende den finansielle forvaltning, skal medlemsstaterne fremlægge disse oplysninger. 
Dette er nødvendigt med henblik på de fremtidige evalueringer af programmet.

Ændringsforslag 8
Artikel 13, stk. 2

2. Kommissionen foretager en foreløbig 
evaluering af det fælles Eurostars-program 
to år efter programmets start. Denne 
evaluering vedrører kvaliteten og 
effektiviteten af gennemførelsen, herunder 
den videnskabelige, forvaltningsmæssige 
og finansielle integration af programmet og 
fremskridtene med hensyn til opfyldelsen 
af dets målsætninger samt anbefalinger til, 
hvordan integrationen kan forbedres 
yderligere. Kommissionen fremsender 
konklusionerne af denne evaluering tillige 
med sine bemærkninger og i givet fald 
forslag til tilpasning af denne beslutning til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

2. Kommissionen foretager en foreløbig 
evaluering af det fælles Eurostars-program 
to år efter programmets start. Denne 
evaluering vedrører kvaliteten og 
effektiviteten af gennemførelsen, herunder 
den videnskabelige, forvaltningsmæssige 
og finansielle integration af programmet og 
fremskridtene med hensyn til opfyldelsen 
af dets målsætninger samt anbefalinger til, 
hvordan integrationen kan forbedres 
yderligere. Evalueringen vurderer også 
støttekriterierne for de 
forskningsintensive SMV'er, navnlig hvor 
meget tid og hvor stor en del af deres 
årlige omsætning, der anvendes til 
forskningsaktiviteter. Kommissionen 
fremsender konklusionerne af denne 
evaluering tillige med sine bemærkninger 
og i givet fald forslag til tilpasning af 
denne beslutning til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Begrundelse

Deltagelsesbetingelserne for SMV'er, dvs. fuldtidsækvivalenten og investeringen i 
forskningsaktiviteter, er meget strenge, således at det kun er nogle få SMV'er, der kan deltage 
i programmet. Derfor bør der finde en evaluering sted efter to år.

Ændringsforslag 9
Artikel 13, stk. 2 a (nyt)

2 a. Hvis den i stk. 2 omhandlede 
evaluering viser, at støttekriterierne er for 
strenge, således at der accepteres 



PR\704095DA.doc 9/12 PE400.381v01-00

DA

utilstrækkelige forslag til tildeling af 
støtte, ændrer Kommissionen og den 
relevante gennemførelsesmyndighed den i 
artikel 4 omhandlede generelle aftale og 
tilpasser kriterierne i overensstemmelse 
hermed.

Ændringsforslag 10
Bilag I, del II. Aktiviteter, led 2

(2) udføres for hovedindholdets 
vedkommende af forskningsintensive 
SMV'er, som bidrager med mindst 50 % af 
udgifterne til FoU i forbindelse med 
projektet. Der kan tillades underentrepriser 
i mindre omfang, såfremt projektet kræver 
det 

(2) udføres for hovedindholdets 
vedkommende af forskningsintensive 
SMV'er, som bidrager med mindst 25 % af 
udgifterne til FoU i forbindelse med 
projektet. Der kan tillades underentrepriser 
i mindre omfang, såfremt projektet kræver 
det 

Begrundelse

Der er for mange forskningsintensive SMV'er, der udelukkes, hvis bidraget er på 50 %. Ved at 
sætte grænsen til 25 % kan de mere markedsorienterede SMV'er også deltage. 

Ændringsforslag 11
Bilag I, del V. "Finansieringsordning", overskrift "Finansiering af Eurostars-projekter", afsnit 

1 a

Den finansielle støtte skal betales som en 
samlet sum. Når udbetaling af en samlet 
sum ikke er foreneligt med 
finansieringsbestemmelserne i de 
deltagende nationale programmer, 
foretrækkes det, at der udbetales en fast 
procentsats af de direkte omkostninger 
ved det pågældende projekt 
(standardsats).

Begrundelse

Eurostars-programmet bør fungere på gennemsigtig og ubureaukratisk vis, hvilket skal opnås 
gennem udbetaling af en samlet sum eller en standardsats.
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BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag omhandler Fællesskabets deltagelse i det fælles forsknings- og 
udviklingsprogram, "Eurostars", som gennemføres af adskillige medlemsstater og associerede 
lande i henhold til traktatens artikel 169.

Programmet er et resultat er et initiativ, som er fremsat af Eureka med henblik på at bistå 
forskningsintensive SMV'er med at udføre markedsorienteret forskning i forbindelse med 
tværnationale projekter. Eurostars er en af de fire artikel 169-initiativer, der opereres med i 
særprogrammerne under det syvende rammeprogram.

Eureka-netværket, der er et fælles mellemstatsligt initiativ fra 27 lande, sigter mod at støtte 
markedsorienteret FoU og innovationsprojekter i alle sektorer, og Kommissionen yder støtte 
til SMV'er, der kan lede internationale markedsorienterede forskningsprojekter, der er baseret 
på samarbejde. Ordningen kombinerer centraliseret forvaltning af rammeprogrammet med et 
decentraliseret Eureka-netværk. 

22 medlemsstater og 7 associerede lande har forpligtet sig til at afsætte 300 mio. EUR, og 
Kommissionen bidrager med 100 mio. EUR fra det syvende rammeprogram.

Eurostars og det syvende rammeprogram

SMV'er har adgang til en række programmer under rammeprogrammet:

 I særprogrammet "Samarbejde" kan forskningsintensive SMV'er deltage i forskning 
baseret på samarbejde inden for et af de ti tematiske områder.

De enkelte arbejdsprogrammer peger på de forskningsområder, der navnlig er interessante for 
SMV'er, og omfatter konkrete foranstaltninger, der skal øge SMV'ernes deltagelse. Målet, 
som Parlamentet støtter, er at sikre, at mindst 15 % af støtten kan tildeles SMV'er.

Formidling og overførsel af viden er vigtige dele af de enkelte tematiske områder.

 I særprogrammet "Kapacitet" kan SMV'er, der lægger FoU ud eksternt, deltage i to 
ordninger med henblik på at øge deres forskningskapacitet og teknologiske viden. 

a) Forskning til fordel for SMV'er dækker alle videnskabelige og teknologiske områder og 
sigter mod at supplere de nationale programmer ved at støtte tværnationalt 
forskningssamarbejde og teknologioverførsel.

Der tilbydes støtte til forøgelse af forskningsindsatsen, ekstern udførelse af forskning, 
udvidelse af netværk og opnåelse af teknologisk viden. 

b) Forskning for SMV-sammenslutninger: støtte til kortsigtede projekter, der er baseret på 
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samarbejde mellem adskillige SMV'er, med henblik på at løse almindelige problemer såsom 
overholdelse af europæiske standarder eller opfyldelse af lovgivningsmæssige krav gennem 
forskning. Resultater videreformidles derefter til medlemmer af SMV-sammenslutninger. I 
begge ordninger skal projekter omfatte aktiviteter, der sigter mod at fremme anvendelsen af 
forskningsresultater. De har også særlige regler for ejerskab og adgangsret. 

 I særprogrammet "Mennesker": Forskningsintensive SMV'er kan deltage i 
"Karriereforløb og partnerskaber på tværs af erhvervslivet og den akademiske verden". 
Denne ordning gør det muligt for SMV'er at deltage i fælles forskningspartnerskaber 
med støtte fra rekruttering af erfarne forskere og udstationering af medarbejdere på 
tværs af den offentlige og den private sektor. 

 Endelig er der med finansieringsfaciliteten for risikodeling etableret en ny 
foranstaltning under det syvende rammeprogram, der sigter mod at forbedre adgangen 
til lånefinansiering. Der ydes et bidrag fra EU og EIB til finansiering af mere risikable 
projekter inden for forskning og teknologisk udvikling (FTU). Dette vil øge antallet af 
FTU-aktiviteter, der finansieres af EIB, f.eks. fælles teknologiinitiativer, store 
projekter, herunder Eureka-projekter, ny forskningsinfrastruktur og projekter, der 
gennemføres af SMV'er, for at afhjælpe mangler på markedet. 

Eurostars supplerer det syvende rammeprogram ved at tilbyde et bottom-up-program, som er 
tilpasset til de behov, som forskningsintensive SMV'er har.

Det fælles Eurostars-program

Det fælles program sigter mod mere end blot en koordinering af de nationale programmer for 
at opnå integration af videnskabelige, forvaltningsmæssige og finansielle aspekter. 

Integrationen på det videnskabelige område omfatter fælles evaluering og udvælgelse af 
projekter på grundlag af videnskabelig værdi og forventet økonomisk effekt. Den 
forvaltningsmæssige integration opnås gennem en særlig gennemførelsesstruktur (Eureka-
sekretariatet), og den finansielle integration opnås gennem udarbejdelse af en flerårig 
finansieringsplan med de midler, som Fællesskabet og de deltagende lande bidrager med.

Eurostars vil finansiere tværnationale projekter, der omfatter flere partnere, inden for alle 
videnskabelige og teknologiske områder, der iværksættes og ledes af forskningsintensive 
SMV'er, men som er åbne for andre deltagere (universiteter, forskningsorganisationer og 
større virksomheder), til trods for at projekterne for hovedindholdets vedkommende udføres 
af SMV'er. Forskningsaktiviteter bør være markedsorienterede og sigte mod 
forretningsmæssige resultater på kort og mellemlang sigt.

Gennemførelse af Eurostars

Det fælles program vil blive gennemført gennem en særlig gennemførelsesstruktur, der vil 
fungere som eneste modtageradresse for forslag, der indsendes efter den årlige indkaldelse af 
forslag.

Projektforslagene bedømmes og udvælges centralt på grundlag af udvælgelses- og 
bedømmelseskriterier med hjælp fra uafhængige eksperter. Et internationalt 
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bedømmelsespanel af uafhængige eksperter foretager en prioritering af forslagene. 
Prioriteringslisten er bindende for tildelingen af støtte fra Fællesskabets bidrag og fra de 
nationale budgetter, der er øremærkede til Eurostars-projekter.

Projektdeltagerne i de udvalgte projekter vil i administrativ henseende være underlagt de 
respektive nationale programmer.

Ordførerens kommentarer

Ordføreren er bekymret over støttekriterierne for SMV'er, hvad angår det procentvise bidrag 
til projektudgifterne både i forbindelse med investering og fuldtidsækvivalenten og den del af 
den årlige omsætning, der anvendes til forskningsaktiviteter. Han foreslår derfor, at der 
foretages en evaluering af disse kriterier efter to år, og at det bliver gjort muligt at tilpasse 
disse kriterier.

Et andet problem er kravet om, at de forskningsintensive yder et bidrag til projektudgifterne 
(mindst 50 %), hvilket vil udelukke mange markedsorienterede SMV'er. Ordføreren foreslår 
derfor, at denne grænse fastsættes til 25 %.

Hvad angår gennemførelsen, bør Eurostars-programmet fungere på gennemsigtig og 
ubureaukratisk vis for at fremme SMV'ernes deltagelse. Fællesskabets bidrag til projekter bør 
derfor ske med en samlet udbetaling, og hvis udbetaling af en samlet sum ikke er foreneligt 
med de nationale programmer, bør der være en standardsats.

Endelig er der bred enighed om, at betænkningen bør behandles så hurtigt som muligt, 
eftersom gennemførelsen af Eurostars-programmet allerede befinder sig på et fremskredent 
stadie. Ordføreren vil derfor sigte mod, at betænkningen vedtages ved førstebehandlingen.
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