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KORTFATTAD MOTIVERING 

Horisont Europa-förslagets huvudmål är att bidra till att skapa jobb och tillväxt, ta itu med 

våra största samhällsproblem och förbättra unionsmedborgarnas liv. 

För vårt framtida välstånd är därför en fördjupning av Europas innovation, säkerställande av 

nödvändiga investeringar och en snabbare spridning av FoI-resultat i hela Europa oumbärligt 

för unionen och dess medlemsstater. 

Föredraganden stöder kommissionens förslag om Horisont Europa, där man föreslår en 

strategi för perioden 2021–2027, som på ett viktigt sätt kan bidra till att ta itu med dessa 

utmaningar med huvudfokus på spetskompetens, gränsöverskridande konkurrens och 

samarbete1. 

När det gäller denna rättsakt – som fastställer särskilda bestämmelser för genomförandet och 

programplaneringen – vill föredraganden lyfta fram vikten av några nya huvudsakliga inslag, 

såsom de nya unionsomfattande forsknings- och innovationsuppdragen, med fokus på ämnen 

med ambitiösa mål och ett starkt europeiskt mervärde för att ta itu med frågor som påverkar 

vår vardag (t.ex. kampen mot cancer, rena transporter osv.), och även Europeiska 

innovationsrådet (EIC), som kommer att bidra till att identifiera och finansiera snabba 

innovationer med stor potential att skapa helt nya marknader. Föredraganden ser positivt på 

att genomförandet av Horisont Europa kommer att styras av en inkluderande och transparent 

process för strategisk planering som kommer att vara tillräckligt flexibel för att snabbt kunna 

reagera på oväntade behov och kriser, och som kommer att samordnas nära med andra 

unionsprogram. 

Syftet med ändringsförslagen är att betona vikten av ett öppet rekryteringsförfarande inom 

alla unionens institutioner och rådgivande organ. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som 

ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:  

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till beslut 

Artikel 2 – punkt 3a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Kommissionen ska förverkliga ett 

instrument för att offentliggöra 

genomförandet av programmet i realtid, 

inklusive uppgifter om deltagarna, 

                                                 
1 För mer information om det övergripande förslaget om Horisont Europa, se den bakomliggande rättsakten 

(förslag till förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation och om 

fastställande av regler för deltagande och spridning). 
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finansieringsbeloppen, resultaten och 

genomslaget på marknaden. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till beslut 

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. För varje uppdrag får en 

uppdragsstyrelse inrättas. Den ska bestå av 

cirka 15 personer på hög nivå inklusive 

företrädare för relevanta slutanvändare. 

Uppdragsstyrelsen ska ge råd om följande: 

1. För varje uppdrag får en 

uppdragsstyrelse inrättas. Den ska bestå av 

högst 15 personer på hög nivå, utvalda i ett 

transparent förfarande, inklusive 

företrädare för relevanta slutanvändare. 

Uppdragsstyrelsens ledamöter ska, utom i 

vederbörligen motiverade fall, utses av 

kommissionen efter en öppen inbjudan att 

anmäla intresse, och med hänsyn till 

behovet av balans avseende sakkunskap, 

kön, ålder och geografisk fördelning, och 

deltagandet ska vara öppet för sökande 

från alla medlemsstater. 

Uppdragsstyrelsen ska ge råd om följande: 

Motivering 

Principerna för utnämning av uppdragsstyrelsens ledamöter bör anges i artikel 5 i stället för i 

motiveringen. Undantag kan göras, om så är lämpligt, som innebär att befintliga 

förvaltningsstrukturer också får användas som uppdragsstyrelser. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till beslut 

Artikel 6 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. EFR ska följa principerna om 

vetenskaplig spetskompetens, 

självständighet, effektivitet, 

ändamålsenlighet, insyn och 

ansvarsskyldighet. Det ska säkerställa 

kontinuitet med den verksamhet som EFR 

utför enligt beslut .../EG. 

4. EFR ska följa principerna om 

vetenskaplig spetskompetens, 

självständighet, sund ekonomisk 

förvaltning, insyn och ansvarsskyldighet. 

Det ska säkerställa kontinuitet med den 

verksamhet som EFR utför enligt beslut 

.../EG. 
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Motivering 

Sund ekonomisk förvaltning inbegriper effektivitet, ändamålsenlighet och ekonomi. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till beslut 

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Det vetenskapliga rådet ska bestå av 

vetenskapsmän, ingenjörer och forskare 

med högsta anseende och lämplig 

sakkunskap, däribland både kvinnor och 

män i olika åldersgrupper vilka 

representerar ett stort antal 

forskningsområden och agerar i egenskap 

av individer, oberoende gentemot 

utomstående intressen. 

Det vetenskapliga rådet ska bestå av 

vetenskapsmän, ingenjörer och forskare 

med högsta anseende och lämplig 

sakkunskap, av alla kön i olika 

åldersgrupper vilka representerar ett stort 

antal forskningsområden och agerar i 

egenskap av individer, oberoende gentemot 

utomstående intressen. 

Motivering 

Kön är inte begränsat till enbart kvinnor och män. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till beslut 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) En uppförandekod, som bland 

annat ska behandla förebyggande av 

intressekonflikter. 

utgår 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till beslut 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Kommissionen ska fastställa en 

uppförandekod som bland annat ska 
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behandla förebyggande av 

intressekonflikter. Ledamöterna i EFR:s 

vetenskapliga råd och EFR:s ordförande 

ska när de tillträder godta att följa denna 

uppförandekod. 

Motivering 

Det är kommissionens roll som fördragets väktare och den EU-institution som ansvarar för 

genomförandet av EU:s politik att behandla frågan om förebyggande av intressekonflikter. 

Denna fråga bör också beröra EFR:s ordförande. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till beslut 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska endast avvika från de 

ståndpunkter som har fastställts av det 

vetenskapliga rådet i enlighet med första 

stycket a, c, d och e, om den anser att 

bestämmelserna i detta beslut inte har 

efterlevts. I sådant fall ska kommissionen 

anta åtgärder för att bibehålla kontinuiteten 

i genomförandet av det särskilda 

programmet och säkerställa att dess mål 

uppnås samt ange på vilka punkter det 

vetenskapliga rådets ståndpunkter frångås 

med vederbörliga motiveringar. 

Kommissionen ska endast avvika från de 

ståndpunkter som har fastställts av det 

vetenskapliga rådet i enlighet med första 

stycket a, c och d, om den anser att 

bestämmelserna i detta beslut inte har 

efterlevts. I sådant fall ska kommissionen 

anta åtgärder för att bibehålla kontinuiteten 

i genomförandet av det särskilda 

programmet och säkerställa att dess mål 

uppnås samt ange på vilka punkter det 

vetenskapliga rådets ståndpunkter frångås 

med vederbörliga motiveringar. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till beslut 

Artikel 9 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. I EIC ska även den styrelse på hög 

nivå (nedan kallad EIC:s styrelse) ingå 

som föreskrivs i artikel 10. . 

2. EIC ska även inbegripa den 

styrelse på hög nivå (nedan kallad EIC:s 

styrelse) som föreskrivs i artikel 10, och 

ska, vid behov, stödjas av en särskild 

genomförandestruktur som föreskrivs i 

artikel 8. 
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Motivering 

Det finns ingen mening med att skapa ett nytt genomförandeorgan enbart för den tredje 

pelaren. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till beslut 

Artikel 9 – punkt 3 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Kommissionen ska säkerställa att 

genomförandet av EIC 

3. Kommissionen ska säkerställa att 

genomförandet av EIC:s verksamhet 

Motivering 

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till beslut 

Artikel 9 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. I syfte att förvalta EIC:s 

blandfinansiering ska kommissionen 

använda indirekt förvaltning, eller om detta 

inte är möjligt får kommissionen bilda ett 

företag för särskilt ändamål. 

Kommissionen ska sträva efter att 

säkerställa andra offentliga och privata 

investerares deltagande. Om detta inte är 

möjligt från början ska företaget för 

särskilt ändamål struktureras på ett sådant 

sätt att det kan locka andra offentliga eller 

privata investerare i syfte att öka 

hävstångseffekten av unionens bidrag. 

4. I syfte att förvalta EIC:s 

blandfinansiering ska kommissionen 

använda indirekt förvaltning, eller om detta 

inte är möjligt får kommissionen bilda ett 

företag för särskilt ändamål i 

överensstämmelse med 

budgetförordningen. Kommissionen ska 

sträva efter att säkerställa andra offentliga 

och privata investerares deltagande. Om 

detta inte är möjligt från början ska 

företaget för särskilt ändamål struktureras 

på ett sådant sätt att det kan locka andra 

offentliga eller privata investerare i syfte 

att öka hävstångseffekten av unionens 

bidrag. 

Motivering 

Kommissionens förslag om ”ett företag för särskilt ändamål” inom ramen för EIC:s 

blandfinansiering är särskilt vagt. 
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Ändringsförslag  11 

Förslag till beslut 

Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

EIC:s styrelse ska bestå av 15–20 personer 

på hög nivå från olika delar av Europas 

innovationsekosystem, inbegripet 

entreprenörer, företagsledare, investerare 

och forskare. Den ska bidra till utåtriktade 

insatser, och EIC:s styrelseledamöter ska 

sträva efter att höja prestigen för EIC:s 

image. 

EIC:s styrelse ska bestå av 15–20 personer 

på hög nivå från olika delar av Europas 

innovationsekosystem, inbegripet 

entreprenörer, företagsledare, företrädare 

för icke-statliga miljö- och 

företagsorganisationer med 

övervakningsfunktion, investerare och 

forskare. Den ska bidra till utåtriktade 

insatser, och EIC:s styrelseledamöter ska 

sträva efter att höja prestigen för EIC:s 

image. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till beslut 

Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ledamöterna i EIC:s styrelse ska utses av 

kommissionen efter en öppen inbjudan att 

anmäla nomineringar eller intresse eller 

båda, beroende på vad kommissionen anser 

lämpligast, och med hänsyn till behovet av 

balans avseende sakkunskap, kön, ålder 

och geografisk fördelning. 

Ledamöterna i EIC:s styrelse ska utses av 

kommissionen i ett öppet och transparent 

förfarande med en inbjudan att anmäla 

nomineringar eller intresse eller båda, 

beroende på vad kommissionen anser 

lämpligast, och med hänsyn till behovet av 

balans avseende sakkunskap, kön, ålder 

och geografisk fördelning. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till beslut 

Artikel 12a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 12a 

 Digitalisering 
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 Digitaliseringen är en viktig drivkraft. 

Eftersom den fortsätter i snabb takt inom 

alla sektorer, blir investeringar i 

prioriterade områden som sträcker sig 

från artificiell intelligens till nästa 

generations internet, högpresterande 

datorsystem, nanoelektronik och fotonik 

avgörande för styrkan i vår ekonomi och 

vårt samhälle. Att investera i, producera 

och använda IKT ger ett uppsving för 

unionens ekonomiska tillväxt, 

motsvarande en ökning på 30 % mellan 

2001 och 2011. Viktig möjliggörande 

teknik för att kombinera den digitala och 

den fysiska världen, är central för denna 

nya våg av innovation. Investeringar i 

utveckling, demonstration och spridning 

av viktig möjliggörande teknik och 

åtgärder för att garantera en trygg, 

hållbar och överkomlig tillgång till 

råvaror och avancerade material, kommer 

att säkra unionens strategiska 

självständighet och hjälpa 

unionsindustrin att påtagligt minska sitt 

koldioxid- och miljöavtryck. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till beslut 

Bilaga I – första pelaren – punkt 1.1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Även om EU fortfarande är världens 

största producent av vetenskapliga 

publikationer i världen, är unionen 

huvudsakligen en ”masstillverkare” av 

kunskaper med, i förhållande till sin 

storlek, ett relativt fåtal 

spetskompetenscentrum som är 

framträdande på global nivå och stora 

områden med genomsnittliga eller dåliga 

resultat. Jämfört med USA och numera 

Kina i viss utsträckning, tenderar EU 

fortfarande att följa en decentraliserad 

modell för spetskunskap där resurserna 

sprids över ett större antal forskare och 

forskningsinstitutioner. En annan utmaning 

Även om EU fortfarande är världens 

största producent av vetenskapliga 

publikationer, är unionen huvudsakligen en 

”masstillverkare” av kunskaper med, i 

förhållande till sin storlek, ett relativt fåtal 

spetskompetenscentrum som är 

framträdande på global nivå och stora 

områden med genomsnittliga eller dåliga 

resultat. Jämfört med USA och numera 

Kina i viss utsträckning, tenderar EU 

fortfarande att följa en decentraliserad 

modell för spetskunskap där resurserna 

sprids över ett större antal forskare och 

forskningsinstitutioner. Även om detta inte 

är ett problem i sig skulle EU:s situation 
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är att den offentliga sektorn i många EU-

länder fortfarande inte erbjuder tillräckligt 

attraktiva villkor för de mest framstående 

forskarna. Tillsammans bidrar dessa 

faktorer till att göra Europa relativt 

oattraktivt i den globala konkurrensen om 

vetenskaplig talang. 

kunna stärkas genom tillägg av 

spetskompetenscentrum som väljs ut på ett 

öppet och objektivt sätt. En annan 

utmaning är att den offentliga sektorn i 

många EU-länder fortfarande inte erbjuder 

tillräckligt attraktiva villkor för de mest 

framstående forskarna. Tillsammans bidrar 

dessa faktorer till att göra Europa relativt 

oattraktivt i den globala konkurrensen om 

vetenskaplig talang. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till beslut 

Bilaga I – första pelaren – punkt 1.3.3 – strecksats 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– utse direktören och ledamöterna i 

förvaltningen av den särskilda 

genomförandestrukturen, med beaktande 

av det vetenskapliga rådets synpunkter, 

– på ett helt öppet sätt utse direktören 

och ledamöterna i förvaltningen av den 

särskilda genomförandestrukturen, med 

beaktande av det vetenskapliga rådets 

synpunkter, 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till beslut 

Bilaga I – första pelaren – punkt 2.1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Europa utgör en vetenskaplig motor med 

omkring 1,8 miljoner forskare verksamma i 

tusentals universitet, forskningscentrum 

och världsledande företag. Det uppskattas 

dock att EU kommer att behöva utbilda och 

anställa minst en miljon nya forskare fram 

till 2027 för att nå målen för ökade 

investeringar i forskning och innovation. 

Detta behov är särskilt akut i den icke-

akademiska sektorn. EU måste öka sina 

ansträngningar för att intressera fler unga 

män och kvinnor för en karriär inom 

forskning, locka till sig forskare från tredje 

länder, behålla sina egna forskare och 

attrahera europeiska forskare som är 

verksamma på annat håll tillbaka till 

Europa utgör en vetenskaplig motor med 

omkring 1,8 miljoner forskare verksamma i 

tusentals universitet, forskningscentrum 

och världsledande företag. Det uppskattas 

dock att EU kommer att behöva utbilda och 

anställa minst en miljon nya forskare fram 

till 2027 för att nå målen för ökade 

investeringar i forskning och innovation. 

Detta behov är särskilt akut i den icke-

akademiska sektorn. EU måste öka sina 

ansträngningar för att intressera fler unga 

av alla kön och bakgrunder för en karriär 

inom forskning, locka till sig forskare från 

tredjeländer, behålla sina egna forskare 

och attrahera europeiska forskare som är 

verksamma på annat håll tillbaka till 
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Europa. För att mer allmänt sprida 

spetskompetens måste de villkor som gäller 

för forskarna ytterligare förbättras i hela 

det europeiska forskningsområdet. I detta 

sammanhang krävs en starkare koppling 

särskilt med europeiska området för 

utbildning, Europeiska regionala 

utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska 

socialfonden (ESF+). 

Europa. För att mer allmänt sprida 

spetskompetens måste de villkor som gäller 

för forskarna ytterligare förbättras i hela 

det europeiska forskningsområdet. I detta 

sammanhang krävs en starkare koppling 

särskilt med europeiska området för 

utbildning, Europeiska regionala 

utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska 

socialfonden (ESF+). 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till beslut 

Bilaga I – första pelaren – punkt 2.1 – stycke 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Genom den globala konkurrensen mellan 

forskare och mellan värdorganisationer, 

både från universitet och världen utanför, 

och genom skapande och utbyte av 

kunskap mellan länder, sektorer och 

discipliner, bidrar Marie Skłodowska-

Curie-åtgärderna till målen för 

sysselsättning, tillväxt och investeringar, 

EU:s globala strategi och FN:s mål för 

hållbar utveckling. 

Genom den globala konkurrensen mellan 

forskare och mellan värdorganisationer, 

både från universitet och världen utanför, 

och genom skapande och utbyte av 

kunskap mellan länder, sektorer och 

discipliner, bidrar Marie Skłodowska-

Curie-åtgärderna till målen för 

sysselsättning, tillväxt och investeringar, 

EU:s globala strategi och FN:s mål för 

hållbar utveckling. Uppmärksamhet måste 

dock ägnas åt att en oändlig tillväxt på en 

ändlig planet helt enkelt inte kan uppnås 

och att mer forskning därför också behövs 

inom en verklig ”cirkulär ekonomi”, med 

tonvikt på återanvändning, reparation och 

materialåtervinning. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till beslut 

Bilaga I – andra pelaren – punkt 1.1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

EU:s pelare för sociala rättigheter slår fast 

att var och en har rätt att i rätt tid få 

överkomlig, förebyggande vård och 

medicinsk behandling av god kvalitet. 

Detta understryker EU:s engagemang för 

FN:s mål för hållbar utveckling som 

EU:s pelare för sociala rättigheter slår fast 

att var och en har rätt att i rätt tid få 

förebyggande vård och medicinsk 

behandling av god kvalitet och som är 

överkomlig för alla. Detta understryker 

EU:s engagemang för FN:s mål för hållbar 
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efterlyser allmän hälso- och sjukvård för 

alla i alla åldrar senast 2030, vilket inte ska 

lämna någon på efterkälken, samt 

undanröja dödsfall som kan förhindras. 

utveckling som efterlyser allmän hälso- 

och sjukvård för alla i alla åldrar senast 

2030, vilket inte ska lämna någon på 

efterkälken, samt undanröja dödsfall som 

kan förhindras. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till beslut 

Bilaga I – andra pelaren – punkt 2.1 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Europeiska medborgare, statliga 

institutioner och ekonomin måste skyddas 

från det fortsatta hotet från organiserad 

brottslighet, inklusive olaglig handel med 

skjutvapen, olaglig narkotikahandel och 

människohandel. Att stärka skyddet och 

säkerheten genom bättre gränsförvaltning 

är också av avgörande betydelse. It-

brottsligheten ökar och tillhörande risker 

diversifieras i takt med ekonomins och 

samhällets digitalisering. EU måste 

fortsätta sina ansträngningar för att 

förbättra it-säkerheten, den digitala 

integriteten och skyddet av personuppgifter 

och bekämpa spridning av falsk och 

skadlig information, för att garantera 

demokratisk och ekonomisk stabilitet. 

Slutligen krävs ytterligare ansträngningar 

för att begränsa de effekter på liv och 

försörjning som de extrema 

väderfenomenen får och som förstärks av 

klimatförändringen såsom 

översvämningar, stormar eller torka som 

orsakar eldsvådor, landerosion och andra 

naturkatastrofer, som jordbävningar. Både 

naturkatastrofer och sådana som orsakas av 

människan kan äventyra viktiga 

samhällsfunktioner, såsom hälsa- och 

sjukvård, energiförsörjning och 

myndigheter. 

Europeiska medborgare, statliga 

institutioner och ekonomin måste skyddas 

från det fortsatta hotet från organiserad 

brottslighet, inklusive olaglig handel med 

skjutvapen, olaglig narkotikahandel och 

människohandel. Att stärka skyddet och 

säkerheten genom bättre gränsförvaltning 

är också av avgörande betydelse. It-

brottsligheten ökar och tillhörande risker 

diversifieras i takt med ekonomins och 

samhällets digitalisering. EU måste 

fortsätta sina ansträngningar för att 

förbättra it-säkerheten, den digitala 

integriteten och skyddet av personuppgifter 

och bekämpa spridning av falsk och 

skadlig information, och samtidigt se till 

att inte gränserna överskrids vad gäller de 

mänskliga rättigheterna, däribland 

yttrandefriheten, rätten till personlig 

integritet osv., för att garantera 

demokratisk och ekonomisk stabilitet. 

Slutligen krävs ytterligare ansträngningar 

för att begränsa de effekter på liv och 

försörjning som de extrema 

väderfenomenen får och som förstärks av 

klimatförändringarna såsom 

översvämningar, stormar eller torka som 

orsakar eldsvådor, landerosion och andra 

naturkatastrofer, såsom jordbävningar. 

Både naturkatastrofer och sådana som 

orsakas av människan kan äventyra viktiga 

samhällsfunktioner, såsom hälsa- och 

sjukvård, energiförsörjning och 

myndigheter. 
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Ändringsförslag  20 

Förslag till beslut 

Bilaga I – andra pelaren – punkt 2.2.1 – strecksats 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Strategier för att hantera populism, 

extremism, radikalisering, terrorism och 

inkludera och engagera utslagna och 

marginaliserade medborgare. 

– Strategier för att hantera populism, 

extremism, radikalisering och terrorism 

samt strategier för att bemöta de giltiga 

farhågorna från de många utslagna och 

marginaliserade medborgarna i hela 

unionen. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till beslut 

Bilaga I – andra pelaren – punkt 2.2.3 – strecksats 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Kunskapsbas för rådgivning om 

investeringar och åtgärder, särskilt för 

utbildning och fortbildning, för kompetens 

med högt mervärde, produktivitet, social 

mobilitet, tillväxt, social innovation och 

jobbskapande. Utbildningens och 

fortbildningens roll för att bekämpa 

ojämlikhet. 

– Kunskapsbas för rådgivning om 

investeringar och åtgärder, särskilt för 

utbildning och fortbildning som är 

överkomlig för alla, för kompetens med 

högt mervärde, produktivitet, social 

mobilitet, tillväxt, social innovation och 

jobbskapande. Utbildningens och 

fortbildningens roll för att bekämpa 

ojämlikhet. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till beslut 

Bilaga I – andra pelaren – punkt 2.2.3 – strecksats 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Utbildningssystem för att främja 

och på bästa sätt utnyttja EU:s digitala 

omvandling, även för att hantera riskerna i 

samband med globala 

beroendeförhållanden och tekniska 

innovationer, särskilt nya risker på nätet, 

etiska frågor, socioekonomisk ojämlikhet 

– System för utbildning som är 

överkomlig för alla för att främja och på 

bästa sätt utnyttja EU:s digitala 

omvandling, även för att hantera riskerna i 

samband med globala 

beroendeförhållanden och tekniska 

innovationer, särskilt nya risker på nätet, 

etiska frågor, socioekonomisk ojämlikhet 
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och radikala förändringar på marknaderna. och radikala förändringar på marknaderna. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till beslut 

Bilaga I – andra pelaren – punkt 3.2.5 – strecksats 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Teknik och system för tillförlitliga 

och energieffektiva intelligenta nät och 

infrastrukturer för tjänster (konnektivitet 

efter 5G, programvarustyrda 

infrastrukturer, sakernas internet, 

molntjänster, infrastrukturer, kognitiva 

moln, virtualisering och decentraliserad 

förvaltning (ultrasnabb och flexibel radio, 

”edge computing”, blockkedjor, delade 

sammanhang och kunskaper). 

– Teknik och system – som har 

genomgått oberoende tester och bevisats 

säkra – för tillförlitliga och energieffektiva 

intelligenta nät och infrastrukturer för 

tjänster (konnektivitet efter 5G, 

programvarustyrda infrastrukturer, 

sakernas internet, molntjänster, 

infrastrukturer, kognitiva moln, 

virtualisering och decentraliserad 

förvaltning (ultrasnabb och flexibel radio, 

”edge computing”, blockkedjor, delade 

sammanhang och kunskaper). 

Motivering 

Många tillförlitliga källor har uttryckt oro över säkerheten kring utbyggnaden av 5G. Innan 

detta blir en ny politisk surdeg måste oberoende tester genomföras så att man kan intyga att 

det inte har några skadliga effekter på människor. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till beslut 

Bilaga I – andra pelaren – punkt 3.2.6 – strecksats 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Stordata: dataanalys av extrema 

resultat, inbyggt integritetsskydd i analysen 

av personuppgifter och konfidentiella 

stordata, tekniker för fullskaliga 

dataplattformer för återanvändning av 

industriella, personliga och öppna data, 

datahantering, driftskompatibilitet och 

länkverktyg, dataapplikationer för globala 

utmaningar. 

– Stordata: dataanalys av extrema 

resultat, inbyggt integritetsskydd i analysen 

av personuppgifter och konfidentiella 

stordata, tekniker för fullskaliga 

dataplattformer för återanvändning av 

industriella, personliga och öppna data, 

datahantering, driftskompatibilitet och 

länkverktyg, dataapplikationer för globala 

utmaningar, datalagring, miljöpåverkan 

och hur man kan minska effekterna. 
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Ändringsförslag  25 

Förslag till beslut 

Bilaga I – andra pelaren – punkt 4.2.2 – strecksats 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Förnybar energiteknik och 

tillhörande lösningar för elproduktion, 

uppvärmning och kylning, hållbara 

transportbränslen och mellanliggande 

transportörer, i olika storlekar och 

utvecklingsstadier, anpassad till 

geografiska förhållanden och marknaderna, 

både inom EU och globalt. 

– Tillförlitlig teknik för förnybar 

energi och tillhörande lösningar för 

elproduktion, uppvärmning och kylning, 

hållbara transportbränslen och 

mellanliggande transportörer, i olika 

storlekar och utvecklingsstadier, anpassad 

till geografiska förhållanden och 

marknaderna, både inom EU och globalt. 

Motivering 

Med tanke på att vindkraft endast är effektiv när det blåser är den inte tillförlitlig som en 

primär källa. Ett tillförlitligare alternativ bör vara (åtminstone) landbaserad utveckling av en 

kombination av vind- och vattenkraft, som för närvarande är i drift i Tyskland (1) 

https://www.ge.com/reports/unique-combo-wind-hydro-power-revolutionize-renewable-

energy/ 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till beslut 

Bilaga I – andra pelaren – punkt 5.2.3 – strecksats 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Metoder, tekniker och verktyg för 

hållbar och motståndskraftig produktion i 

jord- och skogsbruk. 

– Metoder, tekniker och verktyg för 

hållbar och motståndskraftig produktion i 

jord- och skogsbruk och i skogsjordbruk. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till beslut 

Bilaga I – andra pelaren – punkt 6.2.2 – strecksats 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Vetenskapligt och tekniskt stöd för 

förbättrad folkhälsa och hälso- och 

sjukvårdssystem, inbegripet 

medicintekniska produkter och utvärdering 

av medicinska metoder, databaser, 

– Vetenskapligt och tekniskt stöd för 

förbättrad folkhälsa och system för hälso- 

och sjukvård som är överkomlig för alla, 

inbegripet medicintekniska produkter och 

utvärdering av medicinska metoder, 



 

PE627.866v02-00 16/18 AD\1169286SV.docx 

SV 

digitalisering. databaser, digitalisering. 
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