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Ändringsförslag 565
Massimiliano Salini

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den kommer att inbegripa omfattande 
samråd och diskussioner med 
medlemsstaterna, Europaparlamentet där 
tillämpligt, och med olika berörda parter 
om prioriteringar, inklusive uppdrag, under 
pelaren ”Globala utmaningar och 
industriell konkurrenskraft”, och lämpliga 
typer av åtgärder, särskilt europeiska 
partnerskap.

Den kommer att inbegripa omfattande 
samråd och diskussioner med 
medlemsstaterna, Europaparlamentet där 
tillämpligt, och med olika berörda parter 
om prioriteringar, inklusive uppdrag, under 
pelaren ”Globala utmaningar och 
industriell konkurrenskraft”, och lämpliga 
typer av åtgärder, särskilt europeiska 
partnerskap. Industrin ska delta i 
utformningen av kriterierna och villkoren 
för urval, genomförande, övervakning 
och utvärdering av det europeiska 
partnerskapet.

Or. en

Ändringsförslag 566
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den kommer att inbegripa omfattande 
samråd och diskussioner med 
medlemsstaterna, Europaparlamentet där 
tillämpligt, och med olika berörda parter 
om prioriteringar, inklusive uppdrag, under 
pelaren ”Globala utmaningar och 
industriell konkurrenskraft”, och lämpliga 
typer av åtgärder, särskilt europeiska 
partnerskap.

Den kommer att inbegripa omfattande 
samråd och diskussioner med 
medlemsstaterna, Europaparlamentet där 
tillämpligt, och med olika berörda parter, 
inklusive den privata sektorn, om 
prioriteringar, inklusive uppdrag, under 
pelaren ”Globala utmaningar och 
industriell konkurrenskraft”, och lämpliga 
typer av åtgärder, särskilt europeiska 
partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 567
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Marian-Jean Marinescu

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den kommer att inbegripa omfattande 
samråd och diskussioner med 
medlemsstaterna, Europaparlamentet där 
tillämpligt, och med olika berörda parter 
om prioriteringar, inklusive uppdrag, under 
pelaren ”Globala utmaningar och 
industriell konkurrenskraft”, och lämpliga 
typer av åtgärder, särskilt europeiska 
partnerskap.

Den kommer att inbegripa omfattande 
samråd och diskussioner med 
medlemsstaterna, Europaparlamentet där 
tillämpligt, och med olika berörda parter 
om prioriteringar, inklusive uppdrag, under 
pelaren ”Konkurrenskraft”, och lämpliga 
typer av åtgärder, särskilt europeiska 
partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 568
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den kommer att inbegripa omfattande 
samråd och diskussioner med 
medlemsstaterna, Europaparlamentet där 
tillämpligt, och med olika berörda parter 
om prioriteringar, inklusive uppdrag, under 
pelaren ”Globala utmaningar och 
industriell konkurrenskraft”, och lämpliga 
typer av åtgärder, särskilt europeiska 
partnerskap.

Den kommer att inbegripa öppna och
omfattande samråd och diskussioner med 
medlemsstaterna, Europaparlamentet och 
med olika berörda parter om prioriteringar, 
inklusive uppdrag, under pelaren ”Globala 
utmaningar och industriell 
konkurrenskraft”, och lämpliga typer av 
åtgärder, särskilt europeiska partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 569
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den kommer att inbegripa omfattande 
samråd och diskussioner med 
medlemsstaterna, Europaparlamentet där 
tillämpligt, och med olika berörda parter 
om prioriteringar, inklusive uppdrag, under 
pelaren ”Globala utmaningar och 
industriell konkurrenskraft”, och lämpliga 
typer av åtgärder, särskilt europeiska 
partnerskap.

Den kommer att inbegripa omfattande 
samråd och diskussioner med 
medlemsstaterna, Europaparlamentet och 
med olika berörda parter om prioriteringar, 
inklusive uppdrag, under pelaren ”Globala 
utmaningar och industriell 
konkurrenskraft”, och lämpliga typer av 
åtgärder, särskilt europeiska partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 570
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den kommer att inbegripa omfattande 
samråd och diskussioner med 
medlemsstaterna, Europaparlamentet där 
tillämpligt, och med olika berörda parter 
om prioriteringar, inklusive uppdrag, under 
pelaren ”Globala utmaningar och 
industriell konkurrenskraft”, och lämpliga 
typer av åtgärder, särskilt europeiska 
partnerskap.

Den kommer att inbegripa omfattande 
samråd och diskussioner med 
medlemsstaterna, Europaparlamentet och 
med olika berörda parter om prioriteringar, 
inklusive uppdrag, under pelaren ”Globala 
utmaningar och industriell 
konkurrenskraft”, och lämpliga typer av 
åtgärder, särskilt europeiska partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 571
Martina Werner

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den kommer att inbegripa omfattande 
samråd och diskussioner med 
medlemsstaterna, Europaparlamentet där 
tillämpligt, och med olika berörda parter 
om prioriteringar, inklusive uppdrag, under 

Den kommer att inbegripa omfattande 
samråd och diskussioner med 
medlemsstaterna, Europaparlamentet och 
med olika berörda parter om prioriteringar, 
inklusive uppdrag, under pelaren ”Globala 
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pelaren ”Globala utmaningar och 
industriell konkurrenskraft”, och lämpliga 
typer av åtgärder, särskilt europeiska 
partnerskap.

utmaningar och industriell 
konkurrenskraft”, och lämpliga typer av 
åtgärder, särskilt europeiska partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 572
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av dessa omfattande samråd 
ska den strategiska planeringen fastställa 
gemensamma mål och områden för 
gemensamma verksamheter såsom 
partnerskap (den föreslagna rättsliga 
grunden anger endast de instrument och 
kriterier som ska styra deras användning) 
och uppdragsområden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 573
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av dessa omfattande samråd 
ska den strategiska planeringen fastställa 
gemensamma mål och områden för 
gemensamma verksamheter såsom 
partnerskap (den föreslagna rättsliga 
grunden anger endast de instrument och 
kriterier som ska styra deras användning) 
och uppdragsområden.

utgår

Or. en
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Motivering

Innehållet har överförts till ett ändringsförslag i stycke 1 i bilaga I.

Ändringsförslag 574
Patrizia Toia

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den strategiska planeringsprocessen som 
föreskriver antagandet av den strategiska 
FoI-planen genom en delegerad akt 
kommer att få en stor del av allmänheten 
att känna ett större ansvar och en ökad 
förståelse för programmets mål och 
kommer att göra det möjligt för 
medlagstiftarna, alla berörda parter och 
medlemsstaterna att i god tid få 
fullständig information om de planerade 
initiativen.

Or. it

Motivering

Parlamentet måste vara formellt delaktig i processen genom en delegerad akt.

Ändringsförslag 575
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter att alla samråd är avslutade ska 
kommissionen utarbeta den strategiska 
planeringen genom en delegerad akt.

Or. en

Ändringsförslag 576
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Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den strategiska planeringen kommer att 
bidra till att utveckla och genomföra 
politiken på relevanta områden, på EU-
nivå samt komplettera politik och politiska 
strategier i medlemsstaterna. EU:s 
politiska prioriteringar kommer att 
beaktas i den strategiska 
planeringsprocessen för att öka 
forskningens och innovationens bidrag 
till genomförandet av politiken. Den ska 
också beakta framåtriktad verksamhet, 
studier och andra vetenskapliga uppgifter 
och ta hänsyn till relevanta befintliga 
initiativ på EU-nivå och nationell nivå.

utgår

Or. en

Motivering

Innehållet har överförts till ett ändringsförslag i stycke 1 i bilaga I.

Ändringsförslag 577
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den strategiska planeringen kommer att 
bidra till att utveckla och genomföra 
politiken på relevanta områden, på EU-
nivå samt komplettera politik och politiska
strategier i medlemsstaterna. EU:s politiska 
prioriteringar kommer att beaktas i den 
strategiska planeringsprocessen för att öka 
forskningens och innovationens bidrag till 
genomförandet av politiken. Den ska också 
beakta framåtriktad verksamhet, studier 
och andra vetenskapliga uppgifter och ta 
hänsyn till relevanta befintliga initiativ på 

Den strategiska planeringen kommer att 
bidra till att utveckla och genomföra 
politiken på relevanta områden, på EU-
nivå samt komplettera politik och politiska 
strategier i medlemsstaterna. EU:s politiska 
prioriteringar och de berörda 
intressegruppernas pågående verksamhet 
för att genomföra dessa prioriteringar
kommer att beaktas i den strategiska 
planeringsprocessen för att öka 
forskningens och innovationens bidrag till 
genomförandet av politiken. Den ska också 
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EU-nivå och nationell nivå. beakta framåtriktad verksamhet, studier 
som genomförts inom den offentliga och 
privata sektorn och andra vetenskapliga 
uppgifter, och ta hänsyn till relevanta 
befintliga initiativ på EU-nivå och nationell 
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 578
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Marisa Matias

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den strategiska planeringen kommer att 
bidra till att utveckla och genomföra 
politiken på relevanta områden, på EU-
nivå samt komplettera politik och politiska 
strategier i medlemsstaterna. EU:s politiska 
prioriteringar kommer att beaktas i den 
strategiska planeringsprocessen för att öka 
forskningens och innovationens bidrag till 
genomförandet av politiken. Den ska också 
beakta framåtriktad verksamhet, studier 
och andra vetenskapliga uppgifter och ta 
hänsyn till relevanta befintliga initiativ på 
EU-nivå och nationell nivå.

Den strategiska planeringen kommer att 
bidra till att utveckla och genomföra 
politiken på relevanta områden, på EU-
nivå samt komplettera politik och politiska 
strategier i medlemsstaterna. EU:s politiska 
prioriteringar, bland annat FN:s mål för 
hållbar utveckling, kommer att beaktas i 
den strategiska planeringsprocessen för att 
öka forskningens och innovationens bidrag 
till genomförandet av politiken. Den ska 
också beakta framåtriktad verksamhet, 
studier och andra vetenskapliga uppgifter 
och ta hänsyn till relevanta befintliga 
initiativ på EU-nivå och nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 579
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den strategiska planeringen kommer att 
bidra till att utveckla och genomföra 
politiken på relevanta områden, på EU-
nivå samt komplettera politik och politiska 

Den strategiska planeringen kommer att 
bidra till att utveckla och genomföra 
politiken på relevanta områden, på EU-
nivå samt komplettera politik och politiska 
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strategier i medlemsstaterna. EU:s politiska 
prioriteringar kommer att beaktas i den 
strategiska planeringsprocessen för att öka 
forskningens och innovationens bidrag till 
genomförandet av politiken. Den ska också 
beakta framåtriktad verksamhet, studier 
och andra vetenskapliga uppgifter och ta 
hänsyn till relevanta befintliga initiativ på 
EU-nivå och nationell nivå.

strategier i medlemsstaterna. EU:s politiska 
prioriteringar, bland annat FN:s mål för 
hållbar utveckling, kommer att beaktas i 
den strategiska planeringsprocessen för att 
öka forskningens och innovationens bidrag 
till genomförandet av politiken. Den ska 
också beakta framåtriktad verksamhet, 
studier och andra vetenskapliga uppgifter 
och ta hänsyn till relevanta befintliga 
initiativ på EU-nivå och nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 580
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den strategiska planeringen kommer att 
bidra till att utveckla och genomföra 
politiken på relevanta områden, på EU-
nivå samt komplettera politik och politiska 
strategier i medlemsstaterna. EU:s 
politiska prioriteringar kommer att beaktas 
i den strategiska planeringsprocessen för 
att öka forskningens och innovationens 
bidrag till genomförandet av politiken. Den 
ska också beakta framåtriktad verksamhet, 
studier och andra vetenskapliga uppgifter 
och ta hänsyn till relevanta befintliga 
initiativ på EU-nivå och nationell nivå.

Den strategiska planeringen kommer att 
bidra till att utveckla och genomföra 
programmet på relevanta områden, på EU-
nivå samt på medlemsstaternas och de 
associerade ländernas nivå. EU:s 
relevanta politiska prioriteringar kommer 
att beaktas i den strategiska 
planeringsprocessen för att öka 
forskningens och innovationens bidrag till 
genomförandet av politiken. Den ska 
beakta framåtriktad verksamhet, studier 
och andra vetenskapliga uppgifter samt
relevanta befintliga initiativ på EU-nivå 
och nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 581
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Den strategiska planeringen kommer att 
främja synergier mellan Horisont Europa 
och andra unionsprogram, inbegripet 
Euratomprogrammet, och därigenom bli 
en referenspunkt för forskning och 
innovation i alla relaterade program inom 
EU:s budget och andra instrument som 
inte berör finansieringen. Detta kommer 
också att främja snabbare spridning och 
användning av forsknings- och 
innovationsresultat och motverka 
dubbelarbete och överlappningar mellan 
finansieringsmöjligheter. Det kommer att 
utgöra en ram för att sammanlänka 
Gemensamma forskningscentrets 
forskningsåtgärder och andra åtgärder 
som får stöd genom programmet, 
inklusive användning av resultaten till 
stöd för politiken.

utgår

Or. en

Motivering

Innehållet har överförts till ett ändringsförslag i stycke 1 i bilaga I.

Ändringsförslag 582
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den strategiska planeringen kommer att 
främja synergier mellan Horisont Europa 
och andra unionsprogram, inbegripet 
Euratomprogrammet, och därigenom bli en 
referenspunkt för forskning och innovation 
i alla relaterade program inom EU:s budget 
och andra instrument som inte berör 
finansieringen. Detta kommer också att 
främja snabbare spridning och användning 
av forsknings- och innovationsresultat och 
motverka dubbelarbete och överlappningar 
mellan finansieringsmöjligheter. Det 
kommer att utgöra en ram för att 
sammanlänka Gemensamma 
forskningscentrets forskningsåtgärder och 

Den strategiska planeringen kommer att 
främja synergier mellan Horisont Europa 
och andra unionsprogram, inbegripet 
Euratomprogrammet, och därigenom bli en 
referenspunkt för forskning och innovation 
i alla relaterade program inom EU:s budget 
och andra instrument som inte berör 
finansieringen. Detta kommer också att 
främja snabbare spridning och användning 
av forsknings- och innovationsresultat, 
minska fragmentering av insatser och 
motverka dubbelarbete och överlappningar 
mellan finansieringsmöjligheter. Det 
kommer att utgöra en ram för att 
sammanlänka Gemensamma 
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andra åtgärder som får stöd genom 
programmet, inklusive användning av 
resultaten till stöd för politiken.

forskningscentrets forskningsåtgärder och 
andra åtgärder som får stöd genom 
programmet, inklusive användning av 
resultaten och uppgifterna till stöd för 
politiken.

Or. en

Ändringsförslag 583
Patrizia Toia

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den strategiska planeringen kommer att 
främja synergier mellan Horisont Europa 
och andra unionsprogram, inbegripet 
Euratomprogrammet, och därigenom bli en 
referenspunkt för forskning och innovation 
i alla relaterade program inom EU:s budget 
och andra instrument som inte berör 
finansieringen. Detta kommer också att 
främja snabbare spridning och användning 
av forsknings- och innovationsresultat och 
motverka dubbelarbete och överlappningar 
mellan finansieringsmöjligheter. Det 
kommer att utgöra en ram för att 
sammanlänka Gemensamma 
forskningscentrets forskningsåtgärder och 
andra åtgärder som får stöd genom 
programmet, inklusive användning av 
resultaten till stöd för politiken.

Den strategiska planeringen kommer att 
främja synergier mellan Horisont Europa 
och andra unionsprogram, inbegripet 
Euratomprogrammet, och därigenom bli en 
referenspunkt för forskning - tillämpad 
forskning och grundforskning - och 
innovation i alla relaterade program inom 
EU:s budget och andra instrument som inte 
berör finansieringen. Detta kommer också 
att främja snabbare spridning och 
användning av forsknings- och 
innovationsresultat och motverka 
dubbelarbete och överlappningar mellan 
finansieringsmöjligheter. Det kommer att 
utgöra en ram för att sammanlänka 
Gemensamma forskningscentrets 
forskningsåtgärder och andra åtgärder som 
får stöd genom programmet, inklusive 
användning av resultaten till stöd för 
politiken.

Or. it

Motivering

Se äf 20.

Ändringsförslag 584
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
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Bilaga I – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En strategisk plan kommer att fastställa en 
flerårig strategi för att förverkliga
innehållet i arbetsprogrammet (som anges i 
artikel 11), samtidigt som man bibehåller 
tillräcklig flexibilitet för att kunna reagera 
snabbt på oväntade möjligheter och kriser. 
Eftersom Horisont 2020 är ett sjuårigt 
program kan programmets ekonomiska, 
sociala och politiska sammanhang 
förändras betydligt under dess livstid. 
Horisont Europa måste ha möjlighet att 
snabbt anpassa sig till dessa förändringar. 
Det kommer därför att finnas en möjlighet 
att inkludera stöd för verksamhet som inte 
omfattas av de beskrivningar som anges 
nedan, där detta är motiverat för att hantera 
stora förändringar, oförutsedda händelser, 
politiska behov eller krissituationer, till 
exempel allvarliga hälsohot som orsakas 
av epidemier.

En strategisk plan kommer att fastställa en 
flerårig strategi för att ange innehållet i 
arbetsprogrammet (som anges i artikel 11), 
samtidigt som man bibehåller tillräcklig 
flexibilitet för att kunna anpassa sig efter 
den snabba utvecklingen inom forskning, 
innovation och teknik och reagera snabbt 
på nya och framväxande utmaningar och 
på oväntade möjligheter och kriser.
Eftersom Horisont 2020 är ett sjuårigt 
program kan programmets ekonomiska, 
sociala och politiska sammanhang 
förändras betydligt under dess livstid. 
Horisont Europa måste ha möjlighet att 
snabbt anpassa sig till dessa förändringar. 
Det kommer därför att finnas en möjlighet 
att inkludera stöd för verksamhet som inte 
omfattas av de beskrivningar som anges 
nedan, där detta är motiverat för att hantera 
stora förändringar, oförutsedda händelser, 
politiska behov eller krissituationer.

Or. en

Ändringsförslag 585
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid genomförandet av Horisont Europa 
kommer särskild uppmärksamhet att ägnas 
åt att garantera en välavvägd och bred 
strategi för forskning och innovation, som 
inte är begränsad till utveckling av nya 
produkter och tjänster på grundval av 
vetenskapliga och tekniska genombrott, 
utan också omfattar användningen av 
befintlig teknik i nyskapande 
tillämpningar, kontinuerlig förbättring samt 
icke-teknisk och social innovation. En 
systematisk, tvärvetenskaplig, 

Vid genomförandet av Horisont Europa 
kommer särskild uppmärksamhet att ägnas 
åt att garantera en välavvägd och bred 
strategi för forskning och innovation, som 
inte är begränsad till utveckling av nya 
produkter och tjänster på grundval av 
vetenskapliga och tekniska genombrott, 
utan också omfattar användningen av 
befintlig teknik i nyskapande 
tillämpningar, kontinuerlig förbättring samt 
icke-teknisk och social innovation. En 
systematisk, tvärvetenskaplig, 
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sektorsövergripande och 
politikområdesöverskridande strategi för 
forskning och innovation ska se till att 
utmaningar kan hanteras och samtidigt ge 
upphov till nya konkurrenskraftiga företag 
och industrier, främja konkurrens, 
stimulera privata investeringar och 
upprätthålla lika villkor på den inre 
marknaden.

sektorsövergripande och 
politikområdesöverskridande strategi för 
forskning och innovation ska se till att 
utmaningar kan hanteras, att ny kunskap 
genereras och, där det är möjligt, att det 
skapas nya konkurrenskraftiga och 
hållbara företag och industrier samt social 
och vetenskaplig innovation, och att
konkurrens främjas, privata investeringar 
stimuleras och att lika villkor upprätthålls
på den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 586
Anneleen Van Bossuyt

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid genomförandet av Horisont Europa 
kommer särskild uppmärksamhet att ägnas 
åt att garantera en välavvägd och bred 
strategi för forskning och innovation, som 
inte är begränsad till utveckling av nya 
produkter och tjänster på grundval av 
vetenskapliga och tekniska genombrott, 
utan också omfattar användningen av 
befintlig teknik i nyskapande 
tillämpningar, kontinuerlig förbättring samt 
icke-teknisk och social innovation. En 
systematisk, tvärvetenskaplig, 
sektorsövergripande och 
politikområdesöverskridande strategi för 
forskning och innovation ska se till att 
utmaningar kan hanteras och samtidigt ge 
upphov till nya konkurrenskraftiga företag 
och industrier, främja konkurrens, 
stimulera privata investeringar och 
upprätthålla lika villkor på den inre 
marknaden.

Vid genomförandet av Horisont Europa 
kommer särskild uppmärksamhet att ägnas 
åt att garantera en välavvägd och bred 
strategi för forskning och innovation i alla 
utvecklingsstadier, som inte är begränsad 
till främjandet av spetsforskning eller
utveckling av nya produkter och tjänster på 
grundval av vetenskapliga och tekniska 
genombrott, utan också omfattar 
användningen av befintlig teknik i 
nyskapande tillämpningar, kontinuerlig 
förbättring samt icke-teknisk och social 
innovation. En systematisk, 
tvärvetenskaplig, sektorsövergripande och 
politikområdesöverskridande strategi för 
forskning och innovation ska se till att 
utmaningar kan hanteras och samtidigt ge 
upphov till nya konkurrenskraftiga företag 
och industrier, främja konkurrens, 
stimulera privata investeringar och 
upprätthålla lika villkor på den inre 
marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 587
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid genomförandet av Horisont Europa 
kommer särskild uppmärksamhet att ägnas 
åt att garantera en välavvägd och bred 
strategi för forskning och innovation, som 
inte är begränsad till utveckling av nya 
produkter och tjänster på grundval av 
vetenskapliga och tekniska genombrott, 
utan också omfattar användningen av 
befintlig teknik i nyskapande 
tillämpningar, kontinuerlig förbättring 
samt icke-teknisk och social innovation. 
En systematisk, tvärvetenskaplig, 
sektorsövergripande och 
politikområdesöverskridande strategi för 
forskning och innovation ska se till att 
utmaningar kan hanteras och samtidigt ge 
upphov till nya konkurrenskraftiga företag 
och industrier, främja konkurrens, 
stimulera privata investeringar och 
upprätthålla lika villkor på den inre 
marknaden.

Vid genomförandet av Horisont Europa 
kommer särskild uppmärksamhet att ägnas 
åt att garantera en välavvägd och bred 
strategi för forskning och innovation, som 
inte är begränsad till utveckling av nya 
produkter och tjänster på grundval av 
vetenskapliga och tekniska genombrott, 
utan också omfattar användningen av 
befintlig teknik i nyskapande 
tillämpningar, kontinuerlig förbättring,
icke-teknisk och social innovation, design 
och kreativitet. En systematisk, 
tvärvetenskaplig, sektorsövergripande och 
politikområdesöverskridande strategi för 
forskning och innovation ska se till att 
utmaningar kan hanteras och samtidigt ge 
upphov till nya konkurrenskraftiga företag 
och industrier, främja konkurrens, 
stimulera privata investeringar och 
upprätthålla lika villkor på den inre 
marknaden.

Or. es

Ändringsförslag 588
Patrizia Toia

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En systematisk, tvärvetenskaplig, 
sektorsövergripande och tvärpolitisk 
strategi för forskning och innovation ska 
se till att utmaningar kan bemötas och att 
ny kunskap skapas, och att det om möjligt 
också kommer att ge upphov till nya 
konkurrenskraftiga företag och 
industrier, främja konkurrens, öka 
privata investeringar och upprätthålla 



PE625.595v01-00 16/88 AM\1159886SV.docx

SV

lika villkor på den inre marknaden.

Or. it

Motivering

En tvärvetenskaplig strategi kommer att garantera den mångfald av åsikter som behövs för 
innovation.

Ändringsförslag 589
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under pelarna ”Globala utmaningar och 
industriell konkurrenskraft ” och ”Öppen 
innovation” kommer forskning och 
innovation att kompletteras av verksamhet 
som äger rum nära slutanvändarna och 
marknaden, såsom demonstrationer, 
pilotprojekt eller koncepttest, dock inte 
kommersiell verksamhet utöver forsknings-
och innovationsfaserna. Detta ska också 
omfatta stöd till efterfrågeinriktade insatser 
som bidrar till att påskynda utvecklingen 
och spridningen av ett brett urval av 
innovationer. Tonvikten kommer att ligga 
på icke-bindande ansökningsomgångar.

Under pelarna ”Globala 
samhällsutmaningar och en ekonomi med 
nettonollutsläpp av växthusgaser” och 
”Innovativt Europa” kommer forskning 
och innovation att kompletteras av 
verksamhet som äger rum nära 
slutanvändarna och marknaden, såsom 
demonstrationer, pilotprojekt eller 
koncepttest, dock inte kommersiell 
verksamhet utöver forsknings- och 
innovationsfaserna. Detta ska också 
omfatta stöd till efterfrågeinriktade insatser 
som bidrar till att påskynda utvecklingen 
och spridningen av ett brett urval av 
innovationer. Tonvikten kommer att ligga 
på icke-bindande ansökningsomgångar.

Or. en

Ändringsförslag 590
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under pelarna ”Globala utmaningar och Under pelarna ”Samhällsutmaningar och 
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industriell konkurrenskraft ” och ”Öppen 
innovation” kommer forskning och 
innovation att kompletteras av verksamhet 
som äger rum nära slutanvändarna och 
marknaden, såsom demonstrationer, 
pilotprojekt eller koncepttest, dock inte 
kommersiell verksamhet utöver forsknings-
och innovationsfaserna. Detta ska också 
omfatta stöd till efterfrågeinriktade insatser 
som bidrar till att påskynda utvecklingen 
och spridningen av ett brett urval av 
innovationer. Tonvikten kommer att ligga 
på icke-bindande ansökningsomgångar.

industriell konkurrenskraft ” och ”Öppen 
innovation” kommer forskning och 
innovation att kompletteras av verksamhet 
som äger rum nära slutanvändarna och 
marknaden, såsom demonstrationer, 
pilotprojekt eller koncepttest, dock inte 
kommersiell verksamhet utöver forsknings-
och innovationsfaserna. Detta ska också 
omfatta stöd till efterfrågeinriktade insatser 
som bidrar till att påskynda utvecklingen 
och spridningen av ett brett urval av 
innovationer. Tonvikten kommer att ligga 
på icke-bindande ansökningsomgångar.

Or. en

Ändringsförslag 591
Marian-Jean Marinescu

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under pelarna ”Globala utmaningar och 
industriell konkurrenskraft ” och ”Öppen 
innovation” kommer forskning och 
innovation att kompletteras av verksamhet 
som äger rum nära slutanvändarna och 
marknaden, såsom demonstrationer, 
pilotprojekt eller koncepttest, dock inte 
kommersiell verksamhet utöver forsknings-
och innovationsfaserna. Detta ska också 
omfatta stöd till efterfrågeinriktade insatser 
som bidrar till att påskynda utvecklingen 
och spridningen av ett brett urval av 
innovationer. Tonvikten kommer att ligga 
på icke-bindande ansökningsomgångar.

Under pelarna ”Konkurrenskraft ” och 
”Öppen innovation” kommer forskning och 
innovation att kompletteras av verksamhet 
som äger rum nära slutanvändarna och 
marknaden, såsom demonstrationer, 
pilotprojekt eller koncepttest, dock inte 
kommersiell verksamhet utöver forsknings-
och innovationsfaserna. Detta ska också 
omfatta stöd till efterfrågeinriktade insatser 
som bidrar till att påskynda utvecklingen 
och spridningen av ett brett urval av 
innovationer. Tonvikten kommer att ligga 
på icke-bindande ansökningsomgångar.

Or. en

Ändringsförslag 592
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt pelaren ”Globala utmaningar och 
industriell konkurrenskraft” som bygger 
på erfarenheterna från Horisont 2020, 
kommer samhällsvetenskap och 
humanvetenskap att vara helt integrerade
i alla kluster, inklusive särskild 
verksamhet. Även verksamhet som 
inbegriper forskning och innovation inom 
havs- och sjöfartsområdet kommer att 
genomföras på ett strategiskt och 
integrerat sätt i linje med EU:s 
integrerade havspolitik, den gemensamma 
fiskeripolitiken och internationella 
åtaganden.

utgår

Or. en

Motivering

Innehållet har överförts till ett ändringsförslag i stycke 1 i bilaga I.

Ändringsförslag 593
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt pelaren ”Globala utmaningar och 
industriell konkurrenskraft” som bygger på 
erfarenheterna från Horisont 2020, kommer 
samhällsvetenskap och humanvetenskap att 
vara helt integrerade i alla kluster, 
inklusive särskild verksamhet. Även 
verksamhet som inbegriper forskning och 
innovation inom havs- och sjöfartsområdet 
kommer att genomföras på ett strategiskt 
och integrerat sätt i linje med EU:s 
integrerade havspolitik, den gemensamma 
fiskeripolitiken och internationella 
åtaganden.

Enligt pelaren ”Globala utmaningar och 
industriell konkurrenskraft” som bygger på 
erfarenheterna från Horisont 2020, kommer 
samhällsvetenskap och humanvetenskap att 
vara helt integrerade i alla kluster, 
inklusive särskilda insatsområden och 
verksamheter. Även verksamhet som 
inbegriper forskning och innovation inom 
havs- och sjöfartsområdet kommer att 
genomföras på ett strategiskt och integrerat 
sätt i linje med EU:s integrerade 
havspolitik, den gemensamma 
fiskeripolitiken och internationella 
åtaganden.

Or. en
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Ändringsförslag 594
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt pelaren ”Globala utmaningar och 
industriell konkurrenskraft” som bygger på 
erfarenheterna från Horisont 2020, kommer 
samhällsvetenskap och humanvetenskap
att vara helt integrerade i alla kluster, 
inklusive särskild verksamhet. Även 
verksamhet som inbegriper forskning och 
innovation inom havs- och sjöfartsområdet 
kommer att genomföras på ett strategiskt 
och integrerat sätt i linje med EU:s 
integrerade havspolitik, den gemensamma 
fiskeripolitiken och internationella 
åtaganden.

Enligt pelaren ”Sociala utmaningar och 
industriell konkurrenskraft” som bygger på 
erfarenheterna från Horisont 2020, kommer 
samhällsvetenskap, humanvetenskap och 
design att vara helt integrerade i alla 
kluster, inklusive särskild verksamhet. 
Även verksamhet som inbegriper forskning 
och innovation inom havs- och 
sjöfartsområdet kommer att genomföras på 
ett strategiskt och integrerat sätt i linje med 
EU:s integrerade havspolitik, den 
gemensamma fiskeripolitiken och 
internationella åtaganden.

Or. es

Ändringsförslag 595
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt pelaren ”Globala utmaningar och 
industriell konkurrenskraft” som bygger på 
erfarenheterna från Horisont 2020, kommer 
samhällsvetenskap och humanvetenskap att 
vara helt integrerade i alla kluster, 
inklusive särskild verksamhet. Även 
verksamhet som inbegriper forskning och 
innovation inom havs- och sjöfartsområdet 
kommer att genomföras på ett strategiskt 
och integrerat sätt i linje med EU:s 
integrerade havspolitik, den gemensamma 
fiskeripolitiken och internationella 
åtaganden.

Enligt pelaren ”Samhällsutmaningar och 
industriell konkurrenskraft” som bygger på 
erfarenheterna från Horisont 2020, kommer 
samhällsvetenskap och humanvetenskap att 
vara helt integrerade i alla kluster, 
inklusive särskild verksamhet. Även 
verksamhet som inbegriper forskning och 
innovation inom havs- och sjöfartsområdet 
kommer att genomföras på ett strategiskt 
och integrerat sätt i linje med EU:s 
integrerade havspolitik, den gemensamma 
fiskeripolitiken och internationella 
åtaganden.
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Or. en

Ändringsförslag 596
Marian-Jean Marinescu

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt pelaren ”Globala utmaningar och 
industriell konkurrenskraft” som bygger på 
erfarenheterna från Horisont 2020, kommer 
samhällsvetenskap och humanvetenskap att 
vara helt integrerade i alla kluster, 
inklusive särskild verksamhet. Även 
verksamhet som inbegriper forskning och 
innovation inom havs- och sjöfartsområdet 
kommer att genomföras på ett strategiskt 
och integrerat sätt i linje med EU:s 
integrerade havspolitik, den gemensamma 
fiskeripolitiken och internationella 
åtaganden.

Enligt pelaren ”Konkurrenskraft” som 
bygger på erfarenheterna från Horisont 
2020, kommer samhällsvetenskap och 
humanvetenskap att vara helt integrerade i 
alla kluster, inklusive särskild verksamhet. 
Även verksamhet som inbegriper forskning 
och innovation inom havs- och 
sjöfartsområdet kommer att genomföras på 
ett strategiskt och integrerat sätt i linje med 
EU:s integrerade havspolitik, den 
gemensamma fiskeripolitiken och 
internationella åtaganden.

Or. en

Ändringsförslag 597
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Flaggskeppsinitiativ inom området 
framtida och ny teknik (FET) inom 
Horisont 2020 ska fortsatt stödjas inom 
ramen för detta program. Eftersom de har 
betydande likheter med uppdrag, ska 
andra flaggskeppsinitiativ på området 
stödjas inom detta ramprogram som 
uppdrag inriktade på framtida och ny 
teknik.

utgår

Or. en
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Motivering

Innehållet har överförts till ett ändringsförslag i stycke 1 i bilaga I.

Ändringsförslag 598
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Flaggskeppsinitiativ inom området 
framtida och ny teknik (FET) inom 
Horisont 2020 ska fortsatt stödjas inom 
ramen för detta program. Eftersom de har 
betydande likheter med uppdrag, ska andra 
flaggskeppsinitiativ på området stödjas 
inom detta ramprogram som uppdrag 
inriktade på framtida och ny teknik.

De flaggskeppsinitiativ inom området 
framtida och ny teknik (FET) inom 
Horisont 2020 som har bevisade fördelar 
för unionen, ger ett tydligt mervärde för 
EU, bidrar markant till EU:s globala 
konkurrenskraft, stärker EU:s 
kunskapsbas och bidrar till att förbättra 
EU-medborgarnas välbefinnande ska 
fortsatt stödjas inom ramen för detta 
program. Eftersom de har betydande 
likheter med uppdrag, ska andra 
flaggskeppsinitiativ på området stödjas 
inom detta ramprogram som uppdrag 
inriktade på framtida och ny teknik.

Or. en

Ändringsförslag 599
Barbara Kappel

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Flaggskeppsinitiativ inom området 
framtida och ny teknik (FET) inom 
Horisont 2020 ska fortsatt stödjas inom 
ramen för detta program. Eftersom de har 
betydande likheter med uppdrag, ska andra 
flaggskeppsinitiativ på området stödjas 
inom detta ramprogram som uppdrag 
inriktade på framtida och ny teknik.

Flaggskeppsinitiativ inom området 
framtida och ny teknik (FET) inom 
Horisont 2020 ska fortsatt stödjas inom 
ramen för detta program. Eftersom de har 
betydande likheter med uppdrag, kan andra 
flaggskeppsinitiativ på området stödjas 
inom detta ramprogram som uppdrag 
inriktade på framtida och ny teknik.
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Or. en

Motivering

Flaggskeppsinitiativen liknar visserligen konceptet med uppdrag, men de befintliga 
flaggskeppsinitiativen kvalificerar sig inte alla, och inte automatiskt, till att omvandlas till 
uppdrag.

Ändringsförslag 600
Nadine Morano

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dialoger om samarbetet på det 
vetenskapliga och tekniska området med 
EU:s internationella partner och politiska 
dialoger med de viktigaste 
världsregionerna kommer att ge viktiga 
bidrag för att systematiskt identifiera 
samarbetsmöjligheter som, i kombination 
med differentiering per land/region, kan 
bidra till fastställandet av prioriteringar.

Dialoger om samarbetet på det 
vetenskapliga och tekniska området med 
EU:s internationella partner och politiska 
dialoger med de viktigaste 
världsregionerna kommer att ge viktiga 
bidrag för att systematiskt identifiera 
samarbetsmöjligheter som, i kombination 
med differentiering per land/region, kan 
bidra till fastställandet av prioriteringar. 
Dialogerna kommer att bygga på ett 
lämpligt samråd med medlemsstaterna, 
men även med forskningspartner i den 
offentliga och privata sektorn.

Or. fr

Ändringsförslag 601
Christian Ehler

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dialoger om samarbetet på det 
vetenskapliga och tekniska området med 
EU:s internationella partner och politiska 
dialoger med de viktigaste 
världsregionerna kommer att ge viktiga 
bidrag för att systematiskt identifiera 
samarbetsmöjligheter som, i kombination 
med differentiering per land/region, kan 

Samarbete på det vetenskapliga och 
tekniska området med EU:s internationella 
partner och politiska dialoger med de 
viktigaste världsregionerna kommer att ge 
viktiga bidrag för att systematiskt 
identifiera samarbetsmöjligheter som, i 
kombination med differentiering per 
land/region, kan bidra till fastställandet av 
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bidra till fastställandet av prioriteringar. prioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 602
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medan Europeiska institutets för 
innovation och teknik (EIT) inriktning på 
ekosystem för innovation gör att det 
naturligt passar in i pelaren för öppen 
innovation inom Horisont Europa, 
kommer planeringen av EIT:s kunskaps-
och innovationsgrupper (KI-grupper) att 
samordnas genom den strategiska 
planeringsprocessen med pelaren Globala 
utmaningar och industriell 
konkurrenskraft.

utgår

Or. en

Motivering

Innehållet har överförts till ett ändringsförslag i stycke 1 i bilaga I.

Ändringsförslag 603
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medan Europeiska institutets för 
innovation och teknik (EIT) inriktning på 
ekosystem för innovation gör att det 
naturligt passar in i pelaren för öppen 
innovation inom Horisont Europa, kommer 
planeringen av EIT:s kunskaps- och 
innovationsgrupper (KI-grupper) att 

Medan Europeiska institutets för 
innovation och teknik (EIT) inriktning på 
ekosystem för innovation gör att det 
naturligt passar in i pelaren för öppen 
innovation inom Horisont Europa, kommer 
planeringen av EIT:s kunskaps- och 
innovationsgrupper (KI-grupper) att 
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samordnas genom den strategiska 
planeringsprocessen med pelaren Globala 
utmaningar och industriell 
konkurrenskraft.

samordnas genom den strategiska 
planeringsprocessen med pelaren 
Samhällsutmaningar och industriell 
konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 604
Marian-Jean Marinescu

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont Europa kommer att ge särskilt 
stöd till öppen tillgång till vetenskapliga 
publikationer, kunskapsbanker och andra 
datakällor. Åtgärder för spridning och 
kunskapsspridning kommer att stödjas, 
även i samarbete med andra EU-program, 
däribland klusterbildning och 
förpackningsresultat och språk och format 
för målgrupperna och nätverk för 
medborgarna, näringslivet, offentliga 
myndigheter, den akademiska världen, det 
civila samhällets organisationer och 
beslutsfattare. För detta ändamål får 
Horisont Europa använda sig av avancerad 
teknik och informationsverktyg.

Horisont Europa kommer att ge särskilt 
stöd till öppen tillgång till vetenskapliga 
publikationer, kunskapsbanker och andra 
datakällor. Åtgärder för spridning och 
kunskapsspridning kommer att stödjas, 
även i samarbete med andra EU-program, 
däribland klusterbildning och 
förpackningsresultat och språk och format 
för målgrupperna och nätverk för 
medborgarna, näringslivet, offentliga 
myndigheter, den akademiska världen, det 
civila samhällets organisationer och 
beslutsfattare. För detta ändamål får 
Horisont Europa använda sig av avancerad 
teknik och informationsverktyg.
Kommissionen kommer att genomföra ett 
instrument för att offentliggöra 
genomförandet av programmet i realtid, 
inklusive uppgifter om deltagarna, 
finansieringsbelopp, resultat och 
spridning på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 605
David Borrelli

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Det kommer att finnas lämpligt stöd för 
mekanismer för att kommunicera 
programmet till potentiella sökande (t.ex.
nationella kontaktpunkter).

Det kommer att finnas lämpligt stöd för 
mekanismer för att kommunicera 
programmet till potentiella sökande.
Kommissionen kommer att inrätta ett 
system med nationella kontaktpunkter som 
en väsentlig del av genomförandet av 
Horisont Europa, med utgångspunkt i 
erfarenheterna från tidigare ramprogram, 
för att säkerställa att programmet blir 
känt och lättillgängligt för alla potentiella 
sökande, oavsett sektor eller ämne.

Or. en

Ändringsförslag 606
Miapetra Kumpula-Natri

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kommer att fastställa 
övergripande åtgärder för utnyttjande av 
Horisont Europas resultat och kunskap som 
genererats. Detta kommer att påskynda 
marknadsspridningen och stimulera 
utnyttjandet av programmets effekter.

Kommissionen kommer att fastställa 
övergripande åtgärder för utnyttjande av 
Horisont Europas resultat och kunskap som 
genererats. Detta kommer att påskynda 
marknadsspridningen och stimulera 
utnyttjandet av programmets effekter. 
Särskild uppmärksamhet ska fästas vid 
nya och framväxande banbrytande 
innovationer, som till exempel finansieras 
genom Europeiska innovationsrådet, och 
skalbarheten hos sådana innovationer.

Or. en

Ändringsförslag 607
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Större effekt kommer att uppnås genom att 
anpassa åtgärder med andra länder och 
regioner i världen inom ramen för ett 

Större effekt kommer att uppnås genom att 
anpassa åtgärder med andra länder och 
regioner i världen inom ramen för ett 
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internationellt samarbete av aldrig tidigare 
skådad omfattning. På grundval av 
ömsesidig nytta kommer partner från hela 
världen att inbjudas att ansluta sig till EU:s 
insatser som en del av initiativen till stöd 
för EU:s åtgärder för hållbarhet, ökad 
forskning och spetskompetens inom 
innovation och konkurrenskraft.

internationellt samarbete av en aldrig 
tidigare skådad omfattning, för att utveckla 
en gemensam framtid grundad på hållbar 
utveckling som samlar kunskapsbaserad 
kapacitet och infrastruktur till stöd för 
åtgärder på båda sidor. På grundval av 
ömsesidig nytta kommer partner från hela 
världen, inklusive forsknings- och 
utbildningspartner, industrin, regeringar 
och icke statliga organisationer, att 
inbjudas att ansluta sig till EU:s insatser 
som en del av initiativen till stöd för EU:s 
åtgärder för hållbarhet, ökad forskning och 
spetskompetens inom innovation och 
konkurrenskraft. Överföring av kunskap, 
kapacitet och infrastruktur mellan 
partnerna på internationell nivå kommer 
att medföra gemensamma strategier och 
gemensam reglering som kommer att leda 
till handel med synergieffekter för båda.

Or. en

Ändringsförslag 608
Nadine Morano

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Större effekt kommer att uppnås genom att 
anpassa åtgärder med andra länder och 
regioner i världen inom ramen för ett 
internationellt samarbete av aldrig tidigare 
skådad omfattning. På grundval av 
ömsesidig nytta kommer partner från hela 
världen att inbjudas att ansluta sig till EU:s 
insatser som en del av initiativen till stöd 
för EU:s åtgärder för hållbarhet, ökad 
forskning och spetskompetens inom 
innovation och konkurrenskraft.

Större effekt kommer att uppnås genom att 
anpassa åtgärder med andra länder och 
regioner i världen inom ramen för ett 
internationellt samarbete av aldrig tidigare 
skådad omfattning. På grundval av 
ömsesidig nytta kommer partner från hela 
världen att inbjudas att ansluta sig till EU:s 
insatser som en del av initiativen till stöd 
för EU:s åtgärder för hållbarhet, ökad 
forskning och spetskompetens inom 
innovation och konkurrenskraft. För att få 
bästa möjliga resultat kommer målet med 
samarbetsavtalen vara att anpassa dem till 
de internationella partnernas mål och de 
budgetar som de avsatt.

Or. fr
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Ändringsförslag 609
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deltagande i internationellt samarbete 
och internationella avtal måste fullt ut 
respektera mänskliga rättigheter och 
vederbörligen iaktta de principer som 
erkänns i EU-stadgan om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 610
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Internationella gemensamma åtgärder 
kommer att säkerställa en effektiv 
hantering av globala samhällsutmaningar 
och för hållbar utveckling, tillgång till 
världens bästa talanger, sakkunskap och 
resurser, och ökat utbud och efterfrågan på 
innovativa lösningar.

Internationella gemensamma åtgärder 
kommer att säkerställa en effektiv 
hantering av globala samhällsutmaningar 
och för hållbar utveckling, tillgång till 
världens bästa talanger, sakkunskap och 
resurser, och ökat utbud och efterfrågan på 
innovativa lösningar. Internationell 
samverkan och internationellt samarbete 
kommer att utformas kring gemensamma 
mål som kräver internationell samverkan.
Detta kommer att göra det lättare för 
europeiska forskare att samarbeta med de 
bästa forskarna inom sitt område.

Or. en

Ändringsförslag 611
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Internationella gemensamma åtgärder 
kommer att säkerställa en effektiv 
hantering av globala samhällsutmaningar 
och för hållbar utveckling, tillgång till 
världens bästa talanger, sakkunskap och 
resurser, och ökat utbud och efterfrågan på 
innovativa lösningar.

Internationella gemensamma åtgärder 
kommer att säkerställa en effektiv 
hantering av globala samhällsutmaningar 
som förkroppsligas av målen för hållbar 
utveckling och Parisavtalet, tillgång till 
världens bästa talanger, sakkunskap och 
resurser, och ökat utbud och efterfrågan på 
innovativa lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 612
Patrizia Toia

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I undantagsfall, om det kan motiveras av 
kravet att utse de bästa tillgängliga 
experterna och/eller den begränsade 
gruppen av kvalificerade experter, får 
oberoende sakkunniga som bistår eller 
ingår i utvärderingskommittén utvärdera 
specifika förslag för vilka de anmäler ett 
potentiellt intresse. I detta fall ska 
kommissionen eller finansieringsorganet 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa utvärderingsprocessens 
integritet. Utvärderingsprocessen kommer 
att förvaltas i enlighet därmed, inbegripet 
ett moment där de olika experterna 
samverkar.  Utvärderingskommittén 
kommer att ta hänsyn till de speciella 
omständigheterna vid val av projekt som 
finansieras.

utgår

Or. it

Motivering

Alla åtgärder som skulle kunna ge upphov till en enda potentiell intressekonflikt bör upphöra.
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Ändringsförslag 613
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I undantagsfall, om det kan motiveras av 
kravet att utse de bästa tillgängliga 
experterna och/eller den begränsade 
gruppen av kvalificerade experter, får 
oberoende sakkunniga som bistår eller 
ingår i utvärderingskommittén utvärdera 
specifika förslag för vilka de anmäler ett 
potentiellt intresse. I detta fall ska 
kommissionen eller finansieringsorganet 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa utvärderingsprocessens 
integritet. Utvärderingsprocessen kommer 
att förvaltas i enlighet därmed, inbegripet 
ett moment där de olika experterna 
samverkar.  Utvärderingskommittén 
kommer att ta hänsyn till de speciella 
omständigheterna vid val av projekt som 
finansieras.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 614
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – Första pelaren – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FÖRSTA PELAREN ÖPPEN 
FORSKNING

I VETENSKAPLIG 
SPETSKOMPETENS

Or. en

Ändringsförslag 615
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Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – Första pelaren – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sökandet efter genombrott i förståelse och 
förvärv av kunskaper; de verktyg i 
världsklass som krävs för att uppnå detta, 
inbegripet fysiska och 
kunskapsinfrastrukturer för forskning och 
innovation, liksom möjligheten att öppet 
sprida och dela kunskap, samt ett 
tillräckligt utbud av utmärkta forskare, 
står i centrum för ekonomiska, sociala och 
kulturella framsteg i alla dess former.

Tillräckligt många begåvade forskare och 
innovatörer, sökandet efter genombrott i 
förståelse och förvärv av kunskaper, de 
verktyg i världsklass som krävs för att 
uppnå detta, inbegripet fysiska och 
elektroniska infrastrukturer för forskning 
och innovation, liksom möjligheten att 
öppet sprida och dela kunskap, står i 
centrum för ekonomiska, sociala och 
kulturella framsteg i alla dess former.

Or. en

Motivering

De mänskliga resurserna, dvs. forskare och innovatörer, bör komma i första hand.

Ändringsförslag 616
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – Första pelaren – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Öppen vetenskaplig spetskompetens är 
oupplösligt knuten till världsledande 
innovation. Vetenskapliga och tekniska
paradigmskiften har identifierats som en 
av de viktigaste drivkrafterna för 
produktivitetsökning, konkurrenskraft, 
välstånd, hållbar utveckling och sociala 
framsteg. Sådana paradigmskiften har 
historiskt sett tenderat att komma från den 
vetenskapliga basen inom den offentliga 
sektorn innan de gått vidare till att lägga 
grunden för helt nya industrier och 
sektorer.

Världsledande innovation är oupplösligen 
knutet till de framsteg som görs inom 
öppen och högkvalitativ forskning. Om
vetenskapliga, tekniska och sociala
paradigmskiften sker på ett korrekt och 
klokt sätt kan de vara de viktigaste 
drivkrafterna för inkluderande social 
utveckling, en övergång till en ekonomi 
med nettonollutsläpp av växthusgaser 
senast 2050, välstånd, konkurrenskraft 
och fördelat välstånd. Sådana 
paradigmskiften har historiskt sett tenderat 
att komma från forskning som finansierats 
av den offentliga sektorn innan de gått 
vidare till att lägga grunden för omfattande 
framsteg i samhället.
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Or. en

Motivering

Innovation är beroende av och kommer från vetenskap och inte vice-versa. Dessutom tycker 
vi inte om en vision om att goda och rättvisa paradigmskiften sker "automatiskt".

Ändringsförslag 617
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till beslut
Bilaga I – Första pelaren – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Öppen vetenskaplig spetskompetens är 
oupplösligt knuten till världsledande 
innovation. Vetenskapliga och tekniska 
paradigmskiften har identifierats som en av 
de viktigaste drivkrafterna för 
produktivitetsökning, konkurrenskraft, 
välstånd, hållbar utveckling och sociala 
framsteg. Sådana paradigmskiften har 
historiskt sett tenderat att komma från den 
vetenskapliga basen inom den offentliga 
sektorn innan de gått vidare till att lägga 
grunden för helt nya industrier och 
sektorer.

Öppen vetenskaplig spetskompetens är 
oupplösligt knuten till världsledande 
innovation. Vetenskapliga och tekniska 
paradigmskiften har identifierats som en av 
de viktigaste drivkrafterna för 
produktivitetsökning, samarbete, välstånd, 
hållbar och ekologisk utveckling och 
sociala framsteg samt socialt deltagande. 
Sådana paradigmskiften har historiskt sett 
tenderat att komma från den vetenskapliga 
basen inom den offentliga sektorn innan de 
gått vidare till att lägga grunden för helt 
nya industrier och sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 618
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – Första pelaren – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Öppen vetenskaplig spetskompetens är 
oupplösligt knuten till världsledande 
innovation. Vetenskapliga och tekniska 
paradigmskiften har identifierats som en av 
de viktigaste drivkrafterna för 
produktivitetsökning, konkurrenskraft, 
välstånd, hållbar utveckling och sociala 
framsteg. Sådana paradigmskiften har 

Öppen vetenskaplig spetskompetens är 
oupplösligt knuten till världsledande 
innovation. Vetenskapliga och tekniska 
paradigmskiften har identifierats som en av 
de viktigaste drivkrafterna för hållbar 
tillväxt för alla, konkurrenskraft, välstånd, 
hållbar utveckling och sociala framsteg. 
Sådana paradigmskiften har historiskt sett 
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historiskt sett tenderat att komma från den 
vetenskapliga basen inom den offentliga 
sektorn innan de gått vidare till att lägga 
grunden för helt nya industrier och 
sektorer.

tenderat att komma från den vetenskapliga 
basen inom den offentliga sektorn innan de 
gått vidare till att lägga grunden för helt 
nya industrier och sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 619
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – Första pelaren – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentliga investeringar i forskning, 
framför allt via universitet och offentliga 
forskningsinstitutioner och 
forskningsanläggningar, åtar sig ofta den 
långsiktiga, högre forskningen och
kompletterar den verksamhet som bedrivs 
av den privata sektorn. Förutom detta 
skapar den färdigheter, kunskaper och 
erfarenheter, nya vetenskapliga instrument 
och metoder samt skapar nätverk som 
överför de senaste rönen.

Offentliga investeringar i forskning, 
framför allt via universitet och offentliga 
forskningsinstitutioner och 
forskningsanläggningar, åtar sig ofta den 
långsiktiga, högre forskningen med högre 
risker som sedan kompletterar och 
genomför den verksamhet som bedrivs av 
den privata sektorn. Förutom detta skapar 
den högkvalificerade mänskliga resurser, 
kunskaper och erfarenheter, nya 
vetenskapliga instrument och metoder samt 
skapar nätverk som överför de senaste 
rönen.

Or. en

Motivering

Den utbredda och allvarliga underskattningen av mänskliga resurser är motsägelsefull.

Ändringsförslag 620
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – Första pelaren – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeisk vetenskapsmän och forskare
har varit och fortsätter att vara ledande på 
många områden. Men detta är inte en 

Europeiska vetenskapsmän och deras 
vetenskapliga produkter har varit och 
fortsätter att vara ledande på många 
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situation som vi kan ta för given. Det finns 
omfattande belägg för att visa att medan 
forskningstakten fortsätter att öka, ökar 
även antalet länder som konkurrerar om 
förstaplatsen. Till den traditionella 
utmaningen från länder såsom Förenta 
staterna kommer nu ekonomiska jättar, 
t.ex. Kina och Indien, och från nyligen 
industrialiserade delar av världen och från 
alla länder där staten inser att investeringar 
i forskning kan ge många och stora vinster.

områden. Men detta är inte en situation 
som man kan ta för given. Det finns 
omfattande belägg för att visa att medan 
forskningstakten fortsätter att öka, ökar 
även antalet länder som konkurrerar om 
förstaplatsen. Till den traditionella 
utmaningen från länder såsom Förenta 
staterna kommer nu ekonomiska jättar, 
t.ex. Kina, Indien och Sydkorea, och från 
nyligen industrialiserade delar av världen 
och från alla länder där staten inser att 
investeringar i forskning kan ge många och 
stora vinster.

Or. en

Ändringsförslag 621
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – 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 
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.

EU är fortfarande en av världens största 
producent av vetenskapliga publikationer i 
världen. Jämfört med USA och numera 
Kina i viss utsträckning, följer EU en 
decentraliserad modell för spetskunskap 
där resurserna sprids över ett större antal 
forskare och forskningsinstitutioner. 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.
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Or. en

Ändringsförslag 622
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – 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 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.

EU är fortfarande världens största 
producent av vetenskapliga publikationer i 
världen. Unionen är huvudsakligen en 
"masstillverkare” av kunskaper som 
fortfarande tenderar att följa en 
decentraliserad modell för spetskunskap 
där resurserna sprids över ett ganska stort
antal forskare och forskningsinstitutioner. I 
många EU-länder ligger tyvärr den 
offentliga sektorns investeringar i 
forskning under alla godtagbara trösklar 
och erbjuder således inte tillräckligt 
attraktiva villkor för de mest framstående 
forskarna. De senare är begränsande
faktorer vad gäller Europas relativa 
attraktionskraft i den globala 
konkurrensen om vetenskaplig talang.

Or. en

Motivering

Vi håller verkligen inte med om att den distribuerade modellen för spetskunskap skulle vara 
en negativ faktor för den globala konkurrenskraften. Detta påstående bygger absolut inte på 
evidens. I USA kan man också hitta "platser med spetskompetens" på avlägsna universitet och 
forskningscentrum. Dessutom är detta begrepp inte i linje med den politik som förs i de flesta 
medlemsstater och associerade länder när det gäller att sprida spetskompetens i alla deras 
regioner (se t.ex. Tysklands politik för sina östra Bundesländer).

Ändringsförslag 623
Gunnar Hökmark
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Förslag till beslut
Bilaga I – 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 
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.

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 
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. Horisont Europa bör 
därför utformas i syfte att ytterligare 
främja europeisk spetskompetens.

Or. en

Ändringsförslag 624
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det globala forskningslandskapet har 
utvecklats dramatiskt och blir allt mer 
multipolärt till följd av ett växande antal 
tillväxtländer, särskilt Kina, som utvidgar 
sin vetenskapliga produktion. Medan EU 
och USA stod för nästan två tredjedelar av 
världens utgifter för forskning och 
utveckling under 2000, hade denna andel 

Det globala forskningslandskapet har 
utvecklats dramatiskt och blir allt mer 
multipolärt till följd av ett växande antal 
tillväxtländer, särskilt Kina, som utvidgar 
sin vetenskapliga produktion. Medan EU 
och USA stod för nästan två tredjedelar av 
världens utgifter för forskning och 
utveckling under 2000, hade denna andel 
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minskat till mindre än hälften år 2013. minskat till mindre än hälften år 2013. I 
den europeiska resultattavlan för 
innovation 2018 bekräftades att offentliga 
FoU-utgifter i EU fortfarande ligger 
under 2010 års nivåer och att de inte alls 
uppfyller det långsiktiga målet att avsätta 
3 % av BNP till FoU-verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 625
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska forskningsrådet stöder de bästa
forskarna med flexibel, långsiktig 
finansiering för att främja banbrytande 
högriskforskning med hög vinstpotential. 
Det fungerar självständigt och leds av ett 
oberoende vetenskapligt råd som består av 
vetenskapsmän, ingenjörer och forskare 
med högsta renommé och lämplig 
sakkunskap och mångfald.  Europeiska 
forskningsrådet (EFR) har tillgång till ett 
större urval av talanger och idéer än vad 
som skulle vara möjligt för något annat 
nationellt program, vilket ger ökad 
spetskompetens genom att de bästa 
forskarna och de bästa idéerna konkurrerar 
med varandra.

Europeiska forskningsrådet stöder de mest 
begåvade forskarna med flexibel, 
långsiktig finansiering för att främja 
banbrytande högriskforskning med hög 
vinstpotential. Det fungerar självständigt 
och leds av ett oberoende vetenskapligt råd 
med jämn köns- och ämnesfördelning
som består av vetenskapsmän, ingenjörer 
och forskare med högsta renommé och 
lämplig sakkunskap och mångfald. 
Europeiska forskningsrådet (EFR) har 
tillgång till ett större urval av talanger och 
idéer än vad som skulle vara möjligt för 
något annat nationellt program, vilket ger 
ökad högkvalitativ forskning på alla 
vetenskapliga områden genom att de bästa 
forskarna och de bästa idéerna konkurrerar 
och samverkar för att hela vårt samhälle 
ska utvecklas.

Or. en

Ändringsförslag 626
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.1 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska forskningsrådet stöder de bästa 
forskarna med flexibel, långsiktig 
finansiering för att främja banbrytande 
högriskforskning med hög vinstpotential. 
Det fungerar självständigt och leds av ett 
oberoende vetenskapligt råd som består av 
vetenskapsmän, ingenjörer och forskare 
med högsta renommé och lämplig 
sakkunskap och mångfald.  Europeiska 
forskningsrådet (EFR) har tillgång till ett 
större urval av talanger och idéer än vad 
som skulle vara möjligt för något annat 
nationellt program, vilket ger ökad 
spetskompetens genom att de bästa 
forskarna och de bästa idéerna konkurrerar 
med varandra.

Europeiska forskningsrådet stöder de bästa 
forskarna och ägnar unga forskare 
särskild uppmärksamhet med flexibel, 
långsiktig finansiering för att främja 
banbrytande högriskforskning med hög 
vinstpotential. Det fungerar självständigt 
och leds av ett oberoende vetenskapligt råd 
som består av vetenskapsmän, ingenjörer 
och forskare med högsta renommé och 
lämplig sakkunskap och mångfald. 
Europeiska forskningsrådet (EFR) har 
tillgång till ett större urval av talanger och 
idéer än vad som skulle vara möjligt för 
något annat nationellt program, vilket ger 
ökad spetskompetens genom att de bästa
forskarna och de bästa idéerna konkurrerar 
med varandra.

Or. en

Ändringsförslag 627
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Spetsforskning som finansieras genom 
EFR har en betydande direkt inverkan i 
form av framsteg vid gränserna för vår 
kunskap, vilket banar väg för nya och ofta 
oväntade vetenskapliga och tekniska
resultat och nya områden för forskning.  
Detta i sin tur leder till radikalt nya idéer 
som driver på innovation och 
uppfinningsförmåga och tar sig an 
samhällsutmaningar. EFR har också haft en 
betydande strukturell inverkan, som ökar 
kvaliteten i det europeiska 
forskningssystemet, utöver de forskare och 
åtgärder som det finansierar direkt. EFR-
finansierade åtgärder och forskare utgör ett 
inspirerande mål för spetsforskning i 
Europa, stärker dess profil och gör den mer 
attraktiv för de bästa forskarna i världen 
som en plats att arbeta på och samarbeta 

Spetsforskning som finansieras genom 
EFR bör ha en betydande inverkan i form 
av framsteg vid gränserna för vår kunskap, 
vilket banar väg för nya och ofta oväntade 
vetenskapliga, tekniska och sociala
resultat och nya områden för forskning. 
Detta i sin tur kan leda till radikalt nya 
idéer som driver på innovation och 
uppfinningsförmåga och tar sig an 
samhällsutmaningar. EFR har också haft en 
betydande strukturell inverkan, som ökar 
kvaliteten i det europeiska 
forskningssystemet, utöver de forskare och 
åtgärder som det finansierar direkt. EFR-
finansierade åtgärder och forskare utgör ett 
inspirerande mål för spetsforskning i 
Europa, stärker dess profil och gör den mer 
attraktiv för de bästa forskarna i världen 
som en plats att arbeta på och samarbeta 
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med. Den prestige det innebär att stå värd 
för EFR:s stipendiater skapar konkurrens 
mellan Europas universitet och 
forskningsorganisationer om att erbjuda de 
mest attraktiva villkoren för de bästa 
forskarna och kan indirekt hjälpa dem att 
bedöma sina relativa styrkor och svagheter 
och få till stånd reformer.

med. Den prestige det innebär att stå värd 
för EFR:s stipendiater skapar konkurrens 
mellan Europas universitet och 
forskningsorganisationer om att erbjuda de 
mest attraktiva villkoren för de bästa 
forskarna och kan indirekt hjälpa dem att 
bedöma sina relativa styrkor och svagheter 
och få till stånd reformer.

Or. en

Motivering

Hög kvalitet, spetsforskning inom samhällsvetenskap och humaniora får aldrig glömmas bort.

Ändringsförslag 628
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Klyftan mellan forskningsresultat i 
Förenta staterna och EU-länderna har 
minskat under de 10 år som gått sedan 
Europeiska forskningsrådet inrättades.
EFR finansierar en relativt liten andel av 
alla europeiska forskningsinstitut, men har 
ändå mycket stor vetenskaplig betydelse. 
Den genomsnittliga citatverkan av den 
forskning som stöds av EFR är jämförbar 
med den hos världens främsta 
forskningsuniversitet. EFR:s 
forskningsresultat är extremt starka 
jämfört med världens största 
forskningsfinansiärer. EFR finansierar en 
stor del av spetsforskning i många av de 
forskningsområden som har tagit emot det 
största antalet citat, inbegripet de områden 
som snabbt håller på att växa fram. Även 
om finansieringen från EFR är inriktad 
på spetsforskning har den resulterat i ett 
stort antal patent.

EFR finansierar en relativt liten andel av 
alla europeiska forskningsinstitut, men har 
ändå mycket stor vetenskaplig betydelse. 
Den genomsnittliga citatverkan av den 
forskning som stöds av EFR är jämförbar 
med den hos världens främsta 
forskningsuniversitet. EFR:s 
forskningsresultat är jämförbara med och 
ibland starkare än världens största 
forskningsfinansiärers resultat. EFR 
finansierar en stor del av spetsforskning i 
många av de forskningsområden som har 
tagit emot det största antalet citat, 
inbegripet de områden som snabbt håller 
på att växa fram.

Or. en
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Motivering

Det finns relativt sett få EFR-stipendiater jämfört med antalet forskare, och att påstå att 
inrättandet av ERF skulle bidra till systemeffekter som minskar klyftan mellan EU:s och 
USA:s forskningsresultat, verkar helt enkelt orealistiskt.

Ändringsförslag 629
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns tydliga belägg för att EFR drar 
till sig och finansierar de bästa forskarna 
genom sina ansökningsomgångar, och 
EFR-åtgärder producerat ett stort antal av 
de mest betydande forskningsresultat med 
stor genomslagskraft över hela världen 
inom framväxande områden, vilket leder 
till genombrott och stora framsteg. Det 
arbete som utförs av EFR-stipendiater är 
även starkt ämnesövergripande och EFR-
stipendiater samarbetar internationellt och 
offentliggör sina resultat på ett öppet sätt 
inom alla forskningsområden, inklusive 
samhällsvetenskap och humaniora.

Det finns tydliga belägg för att EFR drar 
till sig och finansierar de bästa forskarna 
genom sina ansökningsomgångar, och att
EFR-åtgärder producerar ett stort antal av 
de mest betydande forskningsresultat med 
stor genomslagskraft över hela världen 
inom framväxande områden, vilket leder 
till genombrott och stora framsteg. EFR-
stipendiater samarbetar internationellt och 
offentliggör sina resultat på ett öppet sätt 
inom alla forskningsområden, inklusive 
samhällsvetenskap och humaniora. Det 
arbete som EFR-stipendiater utför 
förväntas också bli mer 
ämnesövergripande.

Or. en

Motivering

Tvärvetenskap är ett ambitiöst mål som är värt att kämpa för, men det är fortfarande långt 
ifrån en verklighet.

Ändringsförslag 630
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns också redan belägg för de mer 
långsiktiga effekterna av EFR:s bidrag på 
karriärer, inom utbildning av 

Det finns också belägg för de mer 
långsiktiga effekterna av EFR:s bidrag på 
karriärer, inom utbildning av erkänt
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högkvalificerade doktorander och
doktorsexamina, för att öka den europeiska 
forskningens globala synlighet och prestige 
och på de nationella forskningssystemen 
genom dess starka riktmärkningseffekt. 
Detta är särskilt värdefullt för EU:s 
distribuerade modell för spetskunskap, 
eftersom forskningsrådets 
finansieringsstatus kan ersätta och fungera 
som en mer korrekt indikator på 
forskningskvalitet än erkännande på 
grundval av institutioners status. Detta 
gör att ambitiösa individer, institutioner, 
regioner och länder kan ta initiativ och 
förstärka de forskningsprofiler där de är 
särskilt starka.

högkvalificerade forskare och personer 
med doktorsexamina, för att öka den 
europeiska forskningens globala synlighet 
och prestige och på de nationella 
forskningssystemen genom dess starka 
riktmärkningseffekt. Detta är särskilt 
värdefullt för EU:s distribuerade modell för 
spetskunskap, eftersom forskningsrådets 
finansieringsstatus kan ersätta och fungera 
som en trovärdig och enklare indikator på 
forskningskvalitet än andra indikatorer 
som för närvarande används. Detta gör att 
ambitiösa individer, institutioner, regioner 
och länder kan ta initiativ och förstärka de 
forskningsprofiler där de är särskilt starka.

Or. en

Motivering

Vi bör anta en mer allmänt accepterad och mer europeisk definition av forskares 
karriärprofiler(https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-
researchers/research-profiles-descriptors).

Den föreslagna indikatorn som bygger på beviljande av stipendier skulle i alla fall vara en 
indikator på institutionernas status. Därför föreslår vi att meningen i fråga ändras.

Ändringsförslag 631
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning som finansieras genom EFR 
förväntas leda till framsteg vid kunskapens 
gränser, med vetenskapliga publikationer 
av högsta kvalitet och till 
forskningsresultat med potentiellt stora 
samhälleliga och ekonomiska effekter, där 
EFR fastställer ett tydligt och inspirerande 
mål för spetsforskning i hela EU, Europa 
och internationellt. I syfte att göra EU till 
en mer attraktiv miljö för världens bästa 
forskare, kommer EFR att inrikta sig på en 
mätbar förbättring av EU:s andel av 
världens allra mest citerade publikationer, 

Forskning som finansieras genom EFR 
förväntas leda till framsteg vid kunskapens 
gränser, med vetenskapliga publikationer 
av högsta kvalitet och till 
forskningsresultat med potentiellt stora 
samhälleliga och ekonomiska effekter, där 
EFR fastställer ett tydligt och inspirerande 
mål för spetsforskning i hela EU, Europa 
och internationellt. I syfte att göra EU till 
en mer attraktiv miljö för världens bästa 
forskare, kommer EFR att inrikta sig på en 
mätbar förbättring av EU:s andel av 
världens allra mest citerade publikationer, 
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och sträva efter en betydande ökning av 
antalet spetsforskare från länder utanför 
Europa som finansieras av EFR. 
Finansiering från EFR ska beviljas i 
enlighet med följande väletablerade 
principer. Vetenskaplig spetskompetens 
ska vara det enda kriteriet för beviljandet 
av EFR-stipendier. EFR ska agera enligt 
bottom-up-principen utan i förhand 
fastställda prioriteringar.

och sträva efter en betydande ökning av 
antalet spetsforskare från länder utanför 
Europa som finansieras av EFR. 
Finansiering från EFR ska beviljas i 
enlighet med följande väletablerade 
principer. Vetenskaplig spetskompetens 
ska vara det enda kriteriet för beviljandet 
av EFR-stipendier. EFR ska agera enligt 
bottom-up-principen utan i förhand 
fastställda prioriteringar. Det bör finnas en 
balans mellan grundläggande, tillämpad 
och överbryggande forskning och 
utveckling, för att säkerställa att nya 
upptäckter effektivt och snabbt omvandlas 
till faktisk teknik och kommersiella 
produkter.

Or. en

Ändringsförslag 632
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning som finansieras genom EFR 
förväntas leda till framsteg vid kunskapens 
gränser, med vetenskapliga publikationer 
av högsta kvalitet och till 
forskningsresultat med potentiellt stora 
samhälleliga och ekonomiska effekter, där 
EFR fastställer ett tydligt och inspirerande 
mål för spetsforskning i hela EU, Europa 
och internationellt. I syfte att göra EU till 
en mer attraktiv miljö för världens bästa 
forskare, kommer EFR att inrikta sig på en 
mätbar förbättring av EU:s andel av 
världens allra mest citerade publikationer, 
och sträva efter en betydande ökning av 
antalet spetsforskare från länder utanför 
Europa som finansieras av EFR. 
Finansiering från EFR ska beviljas i 
enlighet med följande väletablerade 
principer. Vetenskaplig spetskompetens
ska vara det enda kriteriet för beviljandet 
av EFR-stipendier. EFR ska agera enligt 
bottom-up-principen utan i förhand 

Forskning som finansieras genom EFR 
förväntas leda till framsteg vid kunskapens 
gränser, med vetenskapliga publikationer 
av högsta kvalitet och till 
forskningsresultat med potentiellt stora 
samhälleliga, miljömässiga och 
ekonomiska effekter, där EFR fastställer ett 
tydligt och inspirerande mål för 
spetsforskning i hela EU, Europa och 
internationellt. I syfte att göra EU till en 
mer attraktiv miljö för världens bästa 
forskare, kommer EFR att inrikta sig på en 
mätbar förbättring av EU:s andel av 
världens allra mest citerade publikationer, 
och sträva efter en betydande ökning av 
antalet mycket begåvade spetsforskare från 
länder utanför Europa som finansieras av 
EFR. Finansiering från EFR ska beviljas i 
enlighet med följande väletablerade 
principer. Forskning av hög kvalitet som 
förväntas ha störst effekt på att föra 
vetenskapen framåt ska vara det enda 
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fastställda prioriteringar. kriteriet för beviljandet av EFR-stipendier. 
EFR ska agera enligt bottom-up-principen 
utan i förhand fastställda prioriteringar.

Or. en

Motivering

Meningen "Vetenskaplig spetskompetens ska vara det enda kriteriet ...”, som förutom att på 
nytt belysa begreppet ”spetskompetens” som inte kan, vilket upprepade gånger påpekats, 
mätas (vilket kvalitet kan) och därför inte kan vara ett kriterium, står i strid med vad som sägs 
i andra punkter i EFR-delen om inverkan (i vidast möjliga betydelse) och också under den 
första delen av detta stycke. Därför föreslår vi att meningen i fråga ändras.

Ändringsförslag 633
Patrizia Toia

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning som finansieras genom EFR 
förväntas leda till framsteg vid kunskapens 
gränser, med vetenskapliga publikationer 
av högsta kvalitet och till 
forskningsresultat med potentiellt stora 
samhälleliga och ekonomiska effekter, där 
EFR fastställer ett tydligt och inspirerande 
mål för spetsforskning i hela EU, Europa 
och internationellt. I syfte att göra EU till 
en mer attraktiv miljö för världens bästa 
forskare, kommer EFR att inrikta sig på en 
mätbar förbättring av EU:s andel av 
världens allra mest citerade publikationer, 
och sträva efter en betydande ökning av 
antalet spetsforskare från länder utanför 
Europa som finansieras av EFR. 
Finansiering från EFR ska beviljas i 
enlighet med följande väletablerade 
principer. Vetenskaplig spetskompetens 
ska vara det enda kriteriet för beviljandet 
av EFR-stipendier. EFR ska agera enligt 
bottom-up-principen utan i förhand 
fastställda prioriteringar.

Forskning som finansieras genom EFR 
förväntas leda till framsteg vid kunskapens 
gränser, med vetenskapliga publikationer 
av högsta kvalitet och till 
forskningsresultat med potentiellt stora 
samhälleliga, ekonomiska och 
miljömässiga effekter, där EFR fastställer 
ett tydligt och inspirerande mål för 
spetsforskning i hela EU, Europa och 
internationellt. I syfte att göra EU till en 
mer attraktiv miljö för världens bästa 
forskare, kommer EFR att inrikta sig på en 
mätbar förbättring av EU:s andel av 
världens allra mest citerade publikationer, 
och sträva efter en betydande ökning av 
antalet spetsforskare från länder utanför 
Europa som finansieras av EFR. 
Finansiering från EFR ska beviljas i 
enlighet med följande väletablerade 
principer. Vetenskaplig spetskompetens 
ska vara det enda kriteriet för beviljandet 
av EFR-stipendier. EFR ska agera enligt 
bottom-up-principen utan i förhand 
fastställda prioriteringar.

Or. it
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Motivering

Miljödimensionen bör beaktas: 25% av Horisont Europa bör avsättas för miljön.

Ändringsförslag 634
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning som finansieras genom EFR 
förväntas leda till framsteg vid kunskapens 
gränser, med vetenskapliga publikationer 
av högsta kvalitet och till 
forskningsresultat med potentiellt stora 
samhälleliga och ekonomiska effekter, där 
EFR fastställer ett tydligt och inspirerande 
mål för spetsforskning i hela EU, Europa 
och internationellt. I syfte att göra EU till 
en mer attraktiv miljö för världens bästa 
forskare, kommer EFR att inrikta sig på en 
mätbar förbättring av EU:s andel av 
världens allra mest citerade publikationer, 
och sträva efter en betydande ökning av 
antalet spetsforskare från länder utanför 
Europa som finansieras av EFR. 
Finansiering från EFR ska beviljas i 
enlighet med följande väletablerade 
principer. Vetenskaplig spetskompetens 
ska vara det enda kriteriet för beviljandet 
av EFR-stipendier. EFR ska agera enligt 
bottom-up-principen utan i förhand 
fastställda prioriteringar.

Forskning som finansieras genom EFR 
förväntas leda till framsteg vid kunskapens 
gränser, med vetenskapliga publikationer 
av högsta kvalitet och till 
forskningsresultat med potentiellt stora 
samhälleliga, ekonomiska och 
miljömässiga effekter, där EFR fastställer 
ett tydligt och inspirerande mål för 
spetsforskning i hela EU, Europa och 
internationellt. I syfte att göra EU till en 
mer attraktiv miljö för världens bästa 
forskare, kommer EFR att inrikta sig på en 
mätbar förbättring av EU:s andel av 
världens allra mest citerade publikationer, 
och sträva efter en betydande ökning av 
antalet spetsforskare från länder utanför 
Europa som finansieras av EFR. 
Finansiering från EFR ska beviljas i 
enlighet med följande väletablerade 
principer. Vetenskaplig spetskompetens 
ska vara det enda kriteriet för beviljandet 
av EFR-stipendier. EFR ska agera enligt 
bottom-up-principen utan i förhand 
fastställda prioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 635
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.2.1 – strecksats 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Lansera forskare med de bästa 
idéerna för att göra dem självständiga, 
samtidigt som man konsoliderar ett eget 
forskarlag eller forskningsprogram.

– Förse forskare i början eller mitten 
av karriären med bättre instrument för att 
utveckla eller konsolidera sina egna 
forskarlag och forskningslinjer och på så 
sätt göra det lättare för dem att bli
självständiga i den mest produktiva fasen 
av sin karriär.

Or. en

Ändringsförslag 636
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.2.1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Lansera forskare med de bästa 
idéerna för att göra dem självständiga, 
samtidigt som man konsoliderar ett eget 
forskarlag eller forskningsprogram.

– Lansera nya och unga forskare 
med de bästa idéerna för att göra dem 
självständiga, samtidigt som man 
konsoliderar ett eget forskarlag eller 
forskningsprogram, inbegripet 
överbyggande verksamheter som knyter 
samman Marie Skłodowska-Curie-
åtgärderna med EFR (före EFR).

Or. en

Ändringsförslag 637
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.2.1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Lansera forskare med de bästa 
idéerna för att göra dem självständiga, 
samtidigt som man konsoliderar ett eget 
forskarlag eller forskningsprogram.

– Lansera forskare med de bästa 
idéerna inom alla forskningsområden, 
både grundforskning och tillämpad 
forskning, för att göra dem självständiga, 
samtidigt som man konsoliderar ett eget 
forskarlag eller forskningsprogram.
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Or. en

Ändringsförslag 638
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.2.1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Lansera forskare med de bästa 
idéerna för att göra dem självständiga, 
samtidigt som man konsoliderar ett eget 
forskarlag eller forskningsprogram.

– Lansera erkända forskare med de 
bästa idéerna för att göra dem 
självständiga, samtidigt som man 
konsoliderar ett eget forskarlag eller 
forskningsprogram.

Or. en

Motivering

https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-
profiles-descriptors

Ändringsförslag 639
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – del I – punkt 1.3.1 – stycke 1 – led 1 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Upprättande av den övergripande 
vetenskapliga strategin för EFR mot 
bakgrund av vetenskapliga möjligheter och 
europeiska vetenskapliga behov.

– Upprättande av den övergripande 
vetenskapliga strategin för EFR, i 
överensstämmelse med den strategiska 
planen för Horisont Europa, mot 
bakgrund av vetenskapliga möjligheter och 
europeiska vetenskapliga behov.

Or. en

Motivering

Om det ska ingå i ramprogrammet måste det bli så, annars bör det bli ett helt och hållet 
självständigt program med andra ekonomiska resurser och baserat på ett annat 
lagstiftningsinitiativ.
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Ändringsförslag 640
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.3.1 – led 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Se till att stipendierna från 
Europeiska forskningsrådet genomförs 
enligt enkla, öppna förfaranden som 
bibehåller fokus på särskild kompetens, 
uppmuntrar till initiativ och kombinerar 
flexibilitet med ansvarsskyldighet genom 
att fortlöpande övervaka kvaliteten på 
verksamheten och genomförandet.

– Se till att stipendierna från 
Europeiska forskningsrådet genomförs 
enligt enkla, öppna förfaranden som 
bibehåller fokus på hög vetenskaplig 
kvalitet, uppmuntrar till initiativ och 
kombinerar flexibilitet med 
ansvarsskyldighet genom att fortlöpande 
övervaka kvaliteten på verksamheten och 
genomförandet.

Or. en

Ändringsförslag 641
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.3.1 – led 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Se över och bedöma 
forskningsrådets resultat och inverkan och 
kvaliteten på den forskning som finansieras 
av EFR och utfärda rekommendationer om 
korrigerande eller framtida åtgärder.

– Se över och bedöma 
forskningsrådets resultat och inverkan och 
kvaliteten på den forskning som finansieras 
av EFR och utfärda rekommendationer om 
korrigerande eller framtida åtgärder,
inklusive kräva klimatrelevans i de förslag 
som lämnas in om programmet uppnår 
mindre än 50 % av målet för 
klimatutgifterna i enlighet med artikel 6b 
(ny) i [förordning om inrättande av 
ramprogrammet].

Or. en

Ändringsförslag 642
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
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Bilaga I – punkt 1.3.1 – led 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Se över och bedöma
forskningsrådets resultat och inverkan och 
kvaliteten på den forskning som finansieras 
av EFR och utfärda rekommendationer om 
korrigerande eller framtida åtgärder.

– Regelbundet lämna in för extern 
översyn och bedömning forskningsrådets 
resultat och inverkan och kvaliteten på den 
forskning som finansieras av EFR och 
vederbörligen anta rekommendationer och 
utarbeta riktlinjer om korrigerande eller 
framtida åtgärder.

Or. en

Motivering

Överynen och bedömningen av EFR:s resultat kan inte överlåtas åt EFR, vilket redan 
påekats. Det är grundläggande för god administrativ praxis.

Ändringsförslag 643
Marisa Matias, Soledad Cabezón Ruiz, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordföranden i EFR kommer att vara bosatt 
i Bryssel under utnämningens varaktighet 
och ägna den största delen av sin 
arbetstid12åt EFR:s angelägenheter. 
Ordföranden kommer att avlönas på en 
nivå som motsvarar kommissionens högsta 
ledning och den särskilda 
genomförandestrukturen kommer att 
tillhandahålla det stöd som ordföranden 
behöver för att utföra sitt uppdrag.

Ordföranden i EFR kommer att vara bosatt 
i Bryssel under utnämningens varaktighet 
och bör arbeta på heltid med EFR:s 
angelägenheter. Ordföranden kommer att 
avlönas på en nivå som motsvarar 
kommissionens högsta ledning och den 
särskilda genomförandestrukturen kommer 
att tillhandahålla det stöd som ordföranden 
behöver för att utföra sitt uppdrag.
Hon eller han bör avstå från att företräda 
offentliga eller privata institutioner på 
styrelsenivå och från att delta i all 
verksamhet som skulle kunna leda till en 
intressekonflikt med hans/hennes 
arbetsuppgifter som ordförande för EFR.

_________________

12 I princip minst 80 %.

Or. en
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Ändringsförslag 644
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansvaret för alla aspekter av det 
administrativa genomförandet och 
genomförandet av programmet ska ligga på 
den särskilda genomförandestrukturen, i 
enlighet med det årliga arbetsprogrammet. 
Den kommer framförallt att genomföra 
utvärderingsförfarandena, förfarandet för 
inbördes utvärdering och urvalsförfarandet 
i enlighet med den strategi som har 
fastställts av det vetenskapliga rådet och 
kommer att säkerställa den finansiella och 
vetenskapliga förvaltningen av bidragen. 
Den särskilda genomförandestrukturen ska 
stödja det vetenskapliga rådet i utförandet 
av alla dess uppgifter enligt ovan, 
inbegripet utvecklingen av dess 
vetenskapliga strategi, övervakning, 
översyn och bedömning av vad EFR 
uppnått samt dess kontakter och 
kommunikation, ge tillgång till nödvändiga 
handlingar och uppgifter i dess ägo och 
hålla det vetenskapliga rådet informerat om 
sin verksamhet.

Ansvaret för alla aspekter av det 
administrativa genomförandet och 
genomförandet av programmet ska ligga på 
den särskilda genomförandestrukturen, i 
enlighet med det årliga arbetsprogrammet. 
Den kommer framförallt att genomföra 
utvärderingsförfarandena, förfarandet för 
inbördes utvärdering och urvalsförfarandet 
i enlighet med den strategi som har 
fastställts av det vetenskapliga rådet och 
kommer att säkerställa den finansiella och 
vetenskapliga förvaltningen av bidragen. 
Den särskilda genomförandestrukturen ska 
stödja det vetenskapliga rådet i utförandet 
av dess uppgifter enligt ovan, inbegripet 
övervakning av verksamheten samt dess 
kontakter och kommunikation, ge tillgång 
till nödvändiga handlingar och uppgifter i 
dess ägo och hålla det vetenskapliga rådet 
informerat om sin verksamhet.

Or. en

Motivering

Det verkar fullständigt olämpligt att den särskilda genomförandestrukturen ska vara delaktig 
i utvecklingen av EFR:s forskningsstrategi. Som redan nämnts bör dessutom översynen och 
bedömningen av EFR:s resultat anförtros ett externt organ.

Ändringsförslag 645
Evžen Tošenovský

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.3.3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– säkerställa kontinuiteten hos den – Övervaka kontinuiteten hos den 
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särskilda genomförandestrukturen och 
fastställa dess uppgifter och 
ansvarsområden med beaktande av det 
vetenskapliga rådets synpunkter,

särskilda genomförandestrukturen och 
säkerställa att dess uppgifter och 
ansvarsområden fastställs med beaktande 
av det vetenskapliga rådets synpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 646
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.3.3 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– säkerställa att arbetsprogrammet, 
ståndpunkter när det gäller 
genomförandemetod samt nödvändiga 
genomförandebestämmelser antas i tid och 
i enlighet med EFR:s ansökningsregler 
[och EFR:s mall för bidragsavtal], med 
beaktande av det vetenskapliga rådets 
ståndpunkt,

– säkerställa att arbetsprogrammet, 
ståndpunkter när det gäller 
genomförandemetod samt nödvändiga 
genomförandebestämmelser antas i tid och 
i enlighet med EFR:s ansökningsregler 
[och EFR:s mall för bidragsavtal], med 
beaktande av det vetenskapliga rådets 
ståndpunkt och den strategiska planen för 
Horisont Europa,

Or. en

Ändringsförslag 647
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.3.3 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– som har det övergripande ansvaret 
för genomförandet av ramprogrammet för 
forskning, och övervakning av den 
särskilda genomförandestrukturen.

– som har det övergripande ansvaret 
för genomförandet av ramprogrammet för 
forskning och övervakning av den särskilda 
genomförandestrukturen samt av 
resultaten när det gäller att bidra till 
uppnåendet av målet på 50 % 
klimatrelaterade utgifter, i enlighet med 
artikel 6b (ny) i [förordningen om 
inrättande av ramprogrammet].

Or. en
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Ändringsförslag 648
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.3.3 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– som har det övergripande ansvaret 
för genomförandet av ramprogrammet för 
forskning, och övervakning av den 
särskilda genomförandestrukturen.

– som har det övergripande ansvaret 
för genomförandet av ramprogrammet för 
forskning, övervakning av vetenskapliga 
rådets verksamhet och av den särskilda 
genomförandestrukturen.

Or. en

Ändringsförslag 649
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa behöver en högutbildad och 
motståndskraftig humankapitalbas inom 
forskning och innovation som lätt kan 
anpassas till och hitta hållbara lösningar för 
framtida utmaningar, såsom stora 
demografiska förändringar i Europa. För 
att säkerställa hög kvalitet måste 
framstående forskare vara rörliga, 
samarbeta och sprida kunskap mellan 
länder, sektorer och discipliner, med rätt 
kombination av kunskaper och färdigheter 
för att ta itu med samhällsutmaningar och 
främja innovation.

Europa behöver en stor reserv av 
högutbildade och motståndskraftiga 
mänskliga resurser inom forskning och 
innovation som lätt kan anpassas till och 
hitta hållbara lösningar för nuvarande och
framtida samhällsutmaningar, såsom stora 
demografiska förändringar i Europa. För 
att säkerställa hög kvalitet måste 
framstående forskare vara rörliga, 
samarbeta och sprida kunskap mellan 
länder, sektorer och discipliner, med rätt 
kombination av kunskaper och färdigheter 
för att ta itu med samhällsutmaningar och 
främja innovation.

Or. en

Ändringsförslag 650
Gunnar Hökmark

Förslag till beslut
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Bilaga I – punkt 2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa behöver en högutbildad och 
motståndskraftig humankapitalbas inom 
forskning och innovation som lätt kan 
anpassas till och hitta hållbara lösningar för 
framtida utmaningar, såsom stora 
demografiska förändringar i Europa. För 
att säkerställa hög kvalitet måste 
framstående forskare vara rörliga, 
samarbeta och sprida kunskap mellan 
länder, sektorer och discipliner, med rätt 
kombination av kunskaper och färdigheter 
för att ta itu med samhällsutmaningar och 
främja innovation.

Europa behöver en högutbildad och 
motståndskraftig humankapitalbas inom 
forskning och innovation som lätt kan 
anpassas till och hitta hållbara lösningar för 
framtida utmaningar, såsom stora 
demografiska förändringar i Europa. För 
att säkerställa hög kvalitet måste 
framstående forskare vara rörliga, ha full 
tillgång till högkvalitativ infrastruktur,
samarbeta och sprida kunskap mellan 
länder, sektorer och discipliner, med rätt 
kombination av kunskaper och färdigheter 
för att ta itu med samhällsutmaningar och 
främja innovation.

Or. en

Ändringsförslag 651
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rörlighetsprogram kommer att garantera 
lika möjligheter för män och kvinnor i 
praktiken och omfatta särskilda åtgärder 
för att undanröja hindren för kvinnliga 
forskares rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 652
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa utgör en vetenskaplig motor med Europa utgör en vetenskaplig motor med 
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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. 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+).

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.
För att uppnå detta mål bör man fokusera 
på system som underlättar balans mellan 
familje- och arbetsliv, bland annat genom 
att öka flexibiliteten för forskare av båda 
könen för att det ska bli enklare att förena 
arbete och familjeliv. Att garantera 
fullständig jämställdhet inom alla 
sektorer, inklusive vetenskap, teknik och 
innovation, är en viktig förutsättning för 
den globala ekonomiska utvecklingen.
För att säkerställa synergier och mer 
allmänt sprida spetskompetens kommer 
dessutom spetskompetensstämpeln att 
fortsätta tillämpas på 
ansökningsomgångar inom Marie 
Skłodowska-Curie-åtgärderna. De villkor 
som gäller för forskare måste ytterligare 
förbättras i hela det europeiska 
forskningsområdet, bland annat genom att 
ta itu med löneskillnaden mellan forskare 
från olika EU-medlemsstater som är 
involverade i EU:s projekt inom 
ramprogrammet för forskning och 
innovation. I detta sammanhang krävs en 
starkare koppling särskilt med europeiska 
området för utbildning, Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf) och 
Europeiska socialfonden (ESF+).

Or. en

Ändringsförslag 653
Jakop Dalunde
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – 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. 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 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. För att uppnå detta mål bör man 
fokusera på åtgärder som underlättar 
balansen mellan familje- och arbetsliv.
Att garantera fullständig jämställdhet 
inom alla sektorer, inklusive vetenskap, 
teknik och innovation, är en viktig 
förutsättning för den globala ekonomiska 
utvecklingen. 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+).

Or. en

Ändringsförslag 654
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.1 – stycke 2
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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. 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 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. För att mer allmänt sprida 
spetskompetens och deltagandet i 
högkvalitativa program och verksamheter 
inom forskning och innovation 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+).

Or. en

Ändringsförslag 655
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till beslut
Bilaga I – 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. 

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. 
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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. 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+).

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, behålla sina egna forskare och 
attrahera europeiska forskare som är 
verksamma på annat håll tillbaka till 
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+).

Or. en

Ändringsförslag 656
Gunnar Hökmark

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna 
inriktas på spetsforskning som är helt 
bottom-up, öppna för alla forsknings- och 
innovationsområden, från grundforskning 
till marknadsetablering och 
innovationstjänster. Detta omfattar 
forskningsområden som täcks av fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt och 
fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen (Euratom). Om 
särskilda behov skulle uppstå och
ytterligare finansieringskällor blir 
tillgängliga, får Marie Skłodowska-Curie-
åtgärderna rikta sig till vissa 
verksamheter för särskilda utmaningar 
(inbegripet identifierade uppdrag), typer 
av forsknings- och 
innovationsinstitutioner eller geografiska 
platser, för att möta utvecklingen av 
Europas krav i fråga om kompetenser, 
forskarutbildning, karriärutveckling och 

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna 
inriktas på spetsforskning som är helt 
bottom-up, öppna för alla forsknings- och 
innovationsområden, från grundforskning 
till marknadsetablering och 
innovationstjänster. Detta omfattar 
forskningsområden som täcks av fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt och 
fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen (Euratom). 
Ytterligare finansieringskällor som blir 
tillgängliga ska användas i detta syfte.
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kunskapsutbyte.

Or. en

Ändringsförslag 657
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna 
inriktas på spetsforskning som är helt
bottom-up, öppna för alla forsknings- och 
innovationsområden, från grundforskning 
till marknadsetablering och 
innovationstjänster. Detta omfattar 
forskningsområden som täcks av fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt och 
fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen (Euratom). Om 
särskilda behov skulle uppstå och 
ytterligare finansieringskällor blir 
tillgängliga, får Marie Skłodowska-Curie-
åtgärderna rikta sig till vissa verksamheter 
för särskilda utmaningar (inbegripet 
identifierade uppdrag), typer av forsknings-
och innovationsinstitutioner eller 
geografiska platser, för att möta 
utvecklingen av Europas krav i fråga om 
kompetenser, forskarutbildning, 
karriärutveckling och kunskapsutbyte.

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna 
inriktas på högkvalitativ forskning som är 
bottom-up, öppna för alla områden, från 
grundforskning till marknadsetablering och 
innovationstjänster Detta omfattar 
forskningsområden som täcks av fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt och 
fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen (Euratom). Om 
särskilda behov skulle uppstå och 
ytterligare finansieringskällor blir 
tillgängliga, får Marie Skłodowska-Curie-
åtgärderna rikta sig till vissa verksamheter 
för särskilda utmaningar (inbegripet 
identifierade uppdrag), typer av forsknings-
och innovationsinstitutioner eller 
geografiska platser, för att möta 
utvecklingen av Europas krav i fråga om 
kompetenser, forskarutbildning, 
karriärutveckling och kunskapsutbyte.

Or. en

Ändringsförslag 658
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Huvudverksamheterna ska ge forskare på 
doktorandnivå i början av sin yrkesbana 
högkvalitativ och innovativ utbildning 
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genom tvärvetenskapliga projekt eller 
doktorandprogram som ger forskare 
möjlighet att förbättra sina 
forskningsmeriter och som omfattar 
universitet, forskningsinstitutioner, 
företag, små och medelstora företag och 
andra socioekonomiska grupper från 
olika länder. Detta kommer att utveckla 
och förbättra karriärutsikterna för unga 
doktorander inom både den offentliga och 
privata sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 659
Gunnar Hökmark

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna utgör 
det främsta instrumentet på EU-nivå för att 
locka forskare från tredjeländer till Europa, 
som därmed utgör ett viktigt bidrag till det 
globala samarbetet inom forskning och 
innovation. Det finns belägg för att dessa 
åtgärder inte bara har en positiv inverkan 
på enskilda personer, organisationer och på 
systemnivå, men också stor 
genomslagskraft och banbrytande 
forskningsresultat, och samtidigt bidrar 
väsentligt till samhället samt de strategiska 
utmaningarna. Långsiktiga investeringar i 
människor lönar sig, vilket framgår av 
antalet Nobelpristagare som antingen är 
tidigare Marie Skłodowska Curie-
stipendiater eller tillsynsmän.

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna utgör 
det främsta instrumentet på EU-nivå för att 
locka forskare från tredjeländer till Europa, 
som därmed utgör ett viktigt bidrag till 
Europas vetenskapliga och ekonomiska 
konkurrenskraft och till det globala 
samarbetet inom forskning och innovation. 
Det finns belägg för att dessa åtgärder inte 
bara har en positiv inverkan på enskilda 
personer, organisationer och på 
systemnivå, men också stor 
genomslagskraft och banbrytande 
forskningsresultat, och samtidigt bidrar 
väsentligt till samhället samt de strategiska 
utmaningarna. Långsiktiga investeringar i 
människor lönar sig, vilket framgår av 
antalet Nobelpristagare som antingen är 
tidigare Marie Skłodowska Curie-
stipendiater eller tillsynsmän.

Or. en

Ändringsförslag 660
Evžen Tošenovský
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Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna utgör 
det främsta instrumentet på EU-nivå för att 
locka forskare från tredjeländer till Europa, 
som därmed utgör ett viktigt bidrag till det 
globala samarbetet inom forskning och 
innovation. Det finns belägg för att dessa 
åtgärder inte bara har en positiv inverkan 
på enskilda personer, organisationer och på 
systemnivå, men också stor 
genomslagskraft och banbrytande 
forskningsresultat, och samtidigt bidrar 
väsentligt till samhället samt de strategiska 
utmaningarna. Långsiktiga investeringar i 
människor lönar sig, vilket framgår av 
antalet Nobelpristagare som antingen är 
tidigare Marie Skłodowska Curie-
stipendiater eller tillsynsmän.

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna utgör 
tillsammans med EFR det främsta 
instrumentet på EU-nivå för att locka 
forskare från tredjeländer till Europa, som 
därmed utgör ett viktigt bidrag till det 
globala samarbetet inom forskning och 
innovation. Det finns belägg för att dessa 
åtgärder inte bara har en positiv inverkan 
på enskilda personer, organisationer och på 
systemnivå, men också stor 
genomslagskraft och banbrytande 
forskningsresultat, och samtidigt bidrar 
väsentligt till samhället samt de strategiska 
utmaningarna. Långsiktiga investeringar i 
människor lönar sig, vilket framgår av 
antalet Nobelpristagare som antingen är 
tidigare Marie Skłodowska Curie-
stipendiater eller tillsynsmän.

Or. en

Ändringsförslag 661
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – 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, FN:s mål för hållbar 
utveckling och EU:s åtaganden enligt 
Parisavtalet.

Or. en
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Ändringsförslag 662
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna bidrar 
till att göra det europeiska 
forskningsområdet mer effektivt, 
konkurrenskraftigt och attraktivt på global 
nivå. Detta uppnås genom att fokusera på 
en ny generation av högkvalificerade 
forskare och stöd till nya talanger från hela 
EU och utanför, genom att främja 
spridning och tillämpning av nya kunskap 
och nya idéer på europeisk politik, 
ekonomi och samhälle, bland annat genom 
förbättrad kommunikation om vetenskap 
och utåtriktad verksamhet, genom att 
underlätta samarbete mellan 
forskningsorganisationer, och genom en 
uttalat strukturerad inverkan på det 
europeiska forskningsområdet, med stöd 
för en öppen arbetsmarknad och 
fastställande av standarder för utbildning 
av hög kvalitet, attraktiva arbetsvillkor och 
öppen rekrytering för samtliga forskare.

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna bidrar 
till att göra det europeiska 
forskningsområdet mer effektivt, 
konkurrenskraftigt och attraktivt på global 
nivå. Detta uppnås genom att fokusera på 
en ny generation av högkvalificerade 
forskare och stöd till nya talanger, särskilt 
forskare i början av sin karriär, från hela 
EU och utanför. Särskild uppmärksamhet 
ska också ägnas forskare som nyligen 
anlänt till Europa som migranter och som 
har en högskoleexamen, som bör ges 
möjlighet att så snabbt som möjligt 
integreras i europeiska forskningsgrupper 
och forskningsstrukturer i samhället.
Genom att främja spridning och 
tillämpning av nya kunskap och nya idéer
på europeisk politik, ekonomi och 
samhälle, bland annat genom förbättrad 
kommunikation om vetenskap och 
utåtriktad verksamhet, genom att underlätta 
samarbete mellan forskningsorganisationer, 
och genom en uttalat strukturerad inverkan 
på det europeiska forskningsområdet, med 
stöd för en öppen arbetsmarknad och 
fastställande av standarder för utbildning 
av hög kvalitet, attraktiva arbetsvillkor och 
öppen rekrytering för samtliga forskare, 
med särskilt fokus på de forskare som 
nyligen anlänt till Europa som migranter.

Or. en

Ändringsförslag 663
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.1 – stycke 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna bidrar 
till att göra det europeiska 
forskningsområdet mer effektivt, 
konkurrenskraftigt och attraktivt på global 
nivå. Detta uppnås genom att fokusera på 
en ny generation av högkvalificerade 
forskare och stöd till nya talanger från hela 
EU och utanför, genom att främja 
spridning och tillämpning av nya kunskap 
och nya idéer på europeisk politik, 
ekonomi och samhälle, bland annat genom 
förbättrad kommunikation om vetenskap 
och utåtriktad verksamhet, genom att 
underlätta samarbete mellan 
forskningsorganisationer, och genom en 
uttalat strukturerad inverkan på det 
europeiska forskningsområdet, med stöd 
för en öppen arbetsmarknad och 
fastställande av standarder för utbildning 
av hög kvalitet, attraktiva arbetsvillkor och 
öppen rekrytering för samtliga forskare.

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna bidrar 
till att göra det europeiska 
forskningsområdet mer effektivt, 
konkurrenskraftigt och attraktivt på global 
nivå. Detta uppnås genom att fokusera på 
en ny generation av högkvalificerade 
forskare och stöd till nya talanger från hela 
EU och utanför, genom att främja 
spridning och tillämpning av nya kunskap 
och nya idéer på europeisk politik, 
ekonomi och samhälle, bland annat genom 
förbättrad kommunikation om vetenskap 
och utåtriktad verksamhet, genom att 
underlätta samarbete mellan 
forskningsorganisationer, och genom en 
uttalat strukturerad inverkan på det 
europeiska forskningsområdet, med stöd 
för en öppen arbetsmarknad, garanterade 
arbetstagarrättigheter och fastställande av 
standarder för utbildning av hög kvalitet, 
attraktiva och trygga arbetsvillkor och 
öppen rekrytering för samtliga forskare.

Or. en

Ändringsförslag 664
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna bidrar 
till att göra det europeiska 
forskningsområdet mer effektivt, 
konkurrenskraftigt och attraktivt på global 
nivå. Detta uppnås genom att fokusera på 
en ny generation av högkvalificerade 
forskare och stöd till nya talanger från hela 
EU och utanför, genom att främja 
spridning och tillämpning av nya kunskap 
och nya idéer på europeisk politik, 
ekonomi och samhälle, bland annat genom 
förbättrad kommunikation om vetenskap 
och utåtriktad verksamhet, genom att

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna bidrar 
till att göra det europeiska 
forskningsområdet mer effektivt, 
konkurrenskraftigt och attraktivt på global 
nivå. Detta uppnås genom att fokusera på 
en ny generation av högkvalificerade 
forskare och stöd till nya talanger från hela 
EU och utanför, genom att främja 
spridning och tillämpning av nya kunskap 
och nya idéer på europeisk politik, 
ekonomi och samhälle, bland annat genom 
förbättrad kommunikation om vetenskap 
och utåtriktad verksamhet, genom att 
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underlätta samarbete mellan 
forskningsorganisationer, och genom en 
uttalat strukturerad inverkan på det 
europeiska forskningsområdet, med stöd 
för en öppen arbetsmarknad och 
fastställande av standarder för utbildning 
av hög kvalitet, attraktiva arbetsvillkor och 
öppen rekrytering för samtliga forskare.

underlätta samarbete mellan 
forskningsorganisationer, och genom en 
uttalat strukturerad inverkan på det 
europeiska forskningsområdet, med stöd 
för en öppen arbetsmarknad och 
fastställande av standarder för utbildning 
av hög kvalitet, attraktiva arbetsvillkor och 
öppen, transparent och meritbaserad
rekrytering för samtliga forskare.

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 665
Gunnar Hökmark

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.2.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2.1. Främja spetskompetens genom att
främja forskarnas mobilitet över gränser, 
sektorer och discipliner

2.2.1 Främja spetskompetens genom att 
främja forskarnas mobilitet över gränser, 
sektorer och discipliner, inbegripet tillgång 
till forskningsinfrastruktur

Or. en

Ändringsförslag 666
Gunnar Hökmark

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU måste fortsätta att vara en 
referenspunkt för framstående forskning 
och därmed attraktivt för de mest lovande 
forskarna, både europeiska och 
utomeuropeiska, under hela karriären. 
Detta kan ske genom att man låter forskare 
och forskningsrelaterad personal byta 
arbete och samarbeta mellan länder, 

EU måste fortsätta att vara en 
referenspunkt för framstående forskning 
och därmed attraktivt för de mest lovande 
forskarna, både europeiska och 
utomeuropeiska, under hela karriären. 
Detta kan ske genom att man låter forskare 
och forskningsrelaterad personal byta 
arbete och samarbeta mellan länder, 
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sektorer och discipliner och därmed dra 
nytta av högkvalitativ utbildning och 
karriärmöjligheter. Detta kommer att 
underlätta karriärförflyttningar mellan den 
akademiska och icke-akademiska sektorn 
samt stimulera företagaranda.

sektorer och discipliner och ger dem 
tillgång till högkvalitativ infrastruktur, 
som därmed kan dra nytta av högkvalitativ 
utbildning och karriärmöjligheter. Detta 
kommer att underlätta karriärförflyttningar 
mellan den akademiska och icke-
akademiska sektorn samt stimulera 
företagaranda.

Or. en

Ändringsförslag 667
Gunnar Hökmark

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.2.1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Erfarenheter av mobilitet inom eller 
utanför Europa för de bästa eller mest 
lovande forskarna oavsett nationalitet i 
syfte att bedriva framstående forskning och 
utveckla sina kunskaper och 
karriärmöjligheter såväl den akademiska 
som den icke akademiska sektorn.

– Erfarenheter av mobilitet inom eller 
utanför Europa för de bästa eller mest 
lovande forskarna oavsett nationalitet i 
syfte att bedriva framstående forskning och 
utveckla sina kunskaper och 
karriärmöjligheter i såväl den akademiska 
som den icke akademiska sektorn, 
inklusive tillgång till 
forskningsinfrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 668
Olle Ludvigsson

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.2.1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Erfarenheter av mobilitet inom eller 
utanför Europa för de bästa eller mest 
lovande forskarna oavsett nationalitet i 
syfte att bedriva framstående forskning och 
utveckla sina kunskaper och 
karriärmöjligheter såväl den akademiska 
som den icke akademiska sektorn.

– Erfarenheter av mobilitet inom eller 
utanför Europa för de bästa eller mest 
lovande forskarna oavsett nationalitet i 
syfte att bedriva framstående forskning och 
utveckla sina kunskaper och 
karriärmöjligheter i såväl den akademiska, 
inklusive forskningsinfrastrukturer, som 
den icke akademiska sektorn.
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Or. en

Ändringsförslag 669
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.2.1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Erfarenheter av mobilitet inom eller 
utanför Europa för de bästa eller mest 
lovande forskarna oavsett nationalitet i 
syfte att bedriva framstående forskning 
och utveckla sina kunskaper och 
karriärmöjligheter såväl den akademiska 
som den icke akademiska sektorn.

– Erfarenheter av mobilitet inom eller 
utanför Europa för de bästa eller mest 
lovande forskarna oavsett nationalitet i 
syfte att bedriva högkvalitativ forskning 
och utveckla sina kunskaper och 
karriärmöjligheter i såväl den akademiska 
som den icke akademiska sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 670
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.2.1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Erfarenheter av mobilitet, som 
riktar sig till länder som är 
underrepresenterade i ramprogrammet, 
för de bästa eller mest lovande forskarna, 
oavsett nationalitet, i syfte att bedriva 
framstående forskning och utveckla sina 
kunskaper och karriärmöjligheter i såväl 
den akademiska som den icke akademiska 
sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 671
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
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Bilaga I – punkt 2.2.1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Underlätta för forskare som 
nyligen anlänt till Europa som migranter 
att få tillgång till framstående forskning 
och utveckling av sina kunskaper och 
karriärmöjligheter i såväl den akademiska 
som den icke akademiska sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 672
Christian Ehler

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU behöver en stark, motståndskraftig och 
kreativ bas för humankapital, med den rätta 
kombinationen av kompetenser för att 
matcha framtida behov på 
arbetsmarknaden, för att förnya och 
omvandla kunskap och idéer till produkter 
och tjänster för ekonomiska och sociala 
fördelar. Detta kan uppnås genom 
utbildning av forskare för att ytterligare 
utveckla deras centrala 
forskningskompetens och stärka deras 
överförbara färdigheter, såsom kreativitet 
och entreprenörsanda. Detta kommer att 
göra det möjligt för dem att möta aktuella 
och framtida utmaningar och förbättra sina 
karriärmöjligheter och 
innovationspotential.

EU behöver en stark, motståndskraftig och 
kreativ bas för humankapital, med den rätta 
kombinationen av kompetenser för att 
matcha framtida behov på 
arbetsmarknaden, för att förnya och 
omvandla kunskap och idéer till produkter 
och tjänster för vetenskapliga, ekonomiska 
och sociala fördelar. Detta kan uppnås 
genom utbildning av forskare för att 
ytterligare utveckla deras centrala 
forskningskompetens och stärka deras 
överförbara färdigheter, såsom kreativitet 
och entreprenörsanda, inbegripet kunskap 
om de fördelar som standarderna medför 
när det gäller att marknadsföra nya 
produkter och tjänster. Detta kommer att 
göra det möjligt för dem att möta aktuella 
och framtida utmaningar och förbättra sina 
karriärmöjligheter och 
innovationspotential.

Or. en

Ändringsförslag 673
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
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Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU behöver en stark, motståndskraftig och 
kreativ bas för humankapital, med den rätta 
kombinationen av kompetenser för att 
matcha framtida behov på 
arbetsmarknaden, för att förnya och 
omvandla kunskap och idéer till produkter 
och tjänster för ekonomiska och sociala 
fördelar. Detta kan uppnås genom 
utbildning av forskare för att ytterligare 
utveckla deras centrala 
forskningskompetens och stärka deras 
överförbara färdigheter, såsom kreativitet 
och entreprenörsanda. Detta kommer att 
göra det möjligt för dem att möta aktuella 
och framtida utmaningar och förbättra sina 
karriärmöjligheter och 
innovationspotential.

EU behöver en stark, motståndskraftig och 
kreativ bas för humankapital, med den rätta 
kombinationen av kompetenser för att 
matcha framtida behov på 
arbetsmarknaden, för att förnya och 
omvandla kunskap och idéer till produkter 
och tjänster för ekonomiska och sociala 
fördelar. Detta kan uppnås genom 
utbildning av forskare för att ytterligare 
utveckla deras centrala 
forskningskompetens och stärka deras 
överförbara färdigheter, såsom en kreativ 
och ansvarsfull inställning och öppenhet 
till samhället. Detta kommer att göra det 
möjligt för dem att möta aktuella och 
framtida utmaningar och förbättra sina 
karriärmöjligheter och 
innovationspotential.

Or. en

Motivering

Det är absolut bra med fler företagare med forskarbakgrund, men det är lika bra med 
offentliga handläggare, politiker och chefer på högsta nivå med forskarbakgrund. Tonvikten 
kan därför inte begränsas till "entreprenörsanda". Forskare bör spridas ut över hela 
samhället.

Ändringsförslag 674
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU behöver en stark, motståndskraftig och 
kreativ bas för humankapital, med den rätta 
kombinationen av kompetenser för att 
matcha framtida behov på 
arbetsmarknaden, för att förnya och 
omvandla kunskap och idéer till produkter 
och tjänster för ekonomiska och sociala 

EU behöver en stark, motståndskraftig och 
kreativ bas för humankapital, med den rätta 
kombinationen av kompetenser för att 
matcha framtida behov på 
arbetsmarknaden, för att förnya och 
omvandla kunskap och idéer till produkter 
och tjänster för vetenskapliga, ekonomiska 



PE625.595v01-00 66/88 AM\1159886SV.docx

SV

fördelar. Detta kan uppnås genom 
utbildning av forskare för att ytterligare 
utveckla deras centrala 
forskningskompetens och stärka deras 
överförbara färdigheter, såsom kreativitet 
och entreprenörsanda. Detta kommer att 
göra det möjligt för dem att möta aktuella 
och framtida utmaningar och förbättra sina 
karriärmöjligheter och 
innovationspotential.

och sociala fördelar. Detta kan uppnås 
genom utbildning av forskare för att 
ytterligare utveckla deras centrala 
forskningskompetens och stärka deras 
överförbara färdigheter, såsom kreativitet 
och entreprenörsanda. Detta kommer att 
göra det möjligt för dem att möta aktuella 
och framtida samhällsutmaningar och 
förbättra sina karriärmöjligheter och 
innovationspotential.

Or. en

Ändringsförslag 675
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Carlos Zorrinho

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU behöver en stark, motståndskraftig och 
kreativ bas för humankapital, med den rätta 
kombinationen av kompetenser för att 
matcha framtida behov på 
arbetsmarknaden, för att förnya och 
omvandla kunskap och idéer till produkter 
och tjänster för ekonomiska och sociala 
fördelar. Detta kan uppnås genom 
utbildning av forskare för att ytterligare 
utveckla deras centrala 
forskningskompetens och stärka deras 
överförbara färdigheter, såsom kreativitet 
och entreprenörsanda. Detta kommer att 
göra det möjligt för dem att möta aktuella 
och framtida utmaningar och förbättra sina 
karriärmöjligheter och 
innovationspotential.

EU behöver en stark, motståndskraftig och 
kreativ bas för humankapital, med den rätta 
kombinationen av kompetenser för att 
matcha framtida behov på 
arbetsmarknaden, för att förnya och 
omvandla kunskap och idéer till produkter 
och tjänster för vetenskapliga, ekonomiska 
och sociala fördelar. Detta kan uppnås 
genom utbildning av forskare för att 
ytterligare utveckla deras centrala 
forskningskompetens och stärka deras 
överförbara färdigheter, såsom kreativitet 
och entreprenörsanda. Detta kommer att 
göra det möjligt för dem att möta aktuella 
och framtida utmaningar och förbättra sina 
karriärmöjligheter och 
innovationspotential.

Or. en

Ändringsförslag 676
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.2.2 – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Utbildningsprogram för att förse 
forskare med en mångfald av färdigheter 
som är relevanta för nuvarande och 
framtida globala utmaningar.

– Utbildningsprogram för att förse 
forskare med en mångfald av färdigheter 
som är relevanta för nuvarande och 
framtida samhällsutmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 677
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.2.3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2.3. Förstärkning av humankapitalet
och kompetensutveckling inom hela det 
europeiska forskningsområdet

2.2.3 Förstärkning av mänskliga resurser
och kompetensutveckling inom hela det 
europeiska forskningsområdet

Or. en

Ändringsförslag 678
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.2.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att främja spetskompetens, främja 
samarbete mellan forskningsverksamma 
organisationer och skapa en positiv 
strukturerande effekt, måste utbildning av 
hög kvalitet, goda arbetsvillkor och 
effektiv karriärutveckling för forskare bli 
mer allmänt spritt över hela det europeiska 
forskningsområdet. Detta kommer att bidra 
till att modernisera och stärka forskning-
och utbildningsprogram och system samt 
öka institutionernas globala 
attraktionskraft.

I syfte att främja spetskompetens, främja 
samarbete mellan forskningsverksamma 
organisationer och skapa en positiv 
strukturerande effekt, måste utbildning av 
hög kvalitet, goda arbetsvillkor, såsom lika 
lön på alla nivåer i de europeiska 
länderna, och effektiv karriärutveckling 
för forskare bli mer allmänt spritt över hela 
det europeiska forskningsområdet. Detta 
kommer att bidra till att modernisera och 
stärka forskning- och utbildningsprogram 
och system samt öka institutionernas 
globala attraktionskraft.

Or. en
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Ändringsförslag 679
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.2.3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Utbildningsprogram för att främja 
kompetens och sprida bästa praxis mellan 
institutioner och system för forskning och 
innovation.

– Utbildningsprogram, som 
komplement till EIT:s 
utbildningsverksamhet där det är 
lämpligt, för att främja kompetens och 
sprida bästa praxis mellan institutioner och 
system för forskning och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 680
Olle Ludvigsson

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.2.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Synergier mellan forsknings- och 
innovationssystem och program på EU-
nivå, regional nivå och nationell nivå måste 
stärkas betydligt. Detta kan särskilt uppnås 
genom synergieffekter och 
komplementaritet med andra delar av 
Horisont Europa, t.ex. Europeiska institutet 
för innovation och teknik och andra EU-
program, särskilt Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och Europeiska 
socialfonden +, bland annat via en 
spetskompetensstämpel.

Synergier mellan forsknings- och 
innovationssystem och program på EU-
nivå, regional nivå och nationell nivå måste 
stärkas betydligt. Detta kan särskilt uppnås 
genom synergieffekter och 
komplementaritet med andra delar av 
Horisont Europa, t.ex. Europeiska institutet 
för innovation och teknik och andra EU-
program, särskilt Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och Europeiska 
socialfonden +, bland annat via en 
spetskompetensstämpel. För att utnyttja 
synergieffekterna mellan programmen 
måste reglerna effektiviseras och 
förenklas.

Or. en

Ändringsförslag 681
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Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.2.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Synergier mellan forsknings- och 
innovationssystem och program på EU-
nivå, regional nivå och nationell nivå måste 
stärkas betydligt. Detta kan särskilt uppnås 
genom synergieffekter och 
komplementaritet med andra delar av 
Horisont Europa, t.ex. Europeiska institutet 
för innovation och teknik och andra EU-
program, särskilt Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och Europeiska 
socialfonden +, bland annat via en 
spetskompetensstämpel.

Synergier mellan forsknings- och 
innovationssystem och program på EU-
nivå, regional nivå och nationell nivå måste 
stärkas betydligt. Detta kan särskilt uppnås 
genom synergieffekter, komplementaritet 
och, framförallt, interoperabilitet med 
andra delar av Horisont Europa, t.ex. 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik och andra EU-program, särskilt 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
och Europeiska socialfonden +, bland 
annat via en 
spetskompetensstämpelstrategi.

Or. en

Ändringsförslag 682
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.2.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medvetenheten om programmets 
verksamhet och allmänhetens erkännande 
av forskare behöver förbättras både i och 
utanför EU, för att öka den globala profilen 
för Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna 
och för att utveckla en bättre förståelse för 
forskningsarbetets inverkan på 
medborgarnas dagliga liv, och uppmuntra 
ungdomar att slå in på forskarbanan. Detta 
kan uppnås genom bättre spridning, 
utnyttjande och spridning av kunskap och 
praxis.

Medvetenheten om programmets 
verksamhet och allmänhetens erkännande 
av forskare behöver förbättras både i och 
utanför EU, för att öka den globala profilen 
för Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna 
och för att utveckla en bättre förståelse för 
forskningsarbetets inverkan på 
medborgarnas dagliga liv, och uppmuntra 
ungdomar, särskilt kvinnor och nyanlända 
migranter, att slå in på forskarbanan. Detta 
kan uppnås genom bättre spridning, 
utnyttjande och spridning av kunskap och 
praxis.

Or. en
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Ändringsförslag 683
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.2.5 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Offentliga utåtriktade initiativ för 
att främja intresset för forskarkarriärer, 
särskilt bland unga människor.

– Offentliga utåtriktade initiativ för 
att främja intresset för forskarkarriärer, 
särskilt bland unga människor och i 
synnerhet bland kvinnor och nyanlända 
migranter.

Or. en

Ändringsförslag 684
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.2.5 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Spridning och sammanförande av 
kunskap genom projektöverskridande 
samarbete och andra nätverk, t.ex. 
alumniprogram.

– Spridning och sammanförande av 
kunskap genom projektöverskridande 
samarbete, nationella 
kontaktpunktsprojekt och andra nätverk, 
t.ex. alumniprogram.

Or. en

Ändringsförslag 685
Olle Ludvigsson

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2.2.5 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Spridning och sammanförande av 
kunskap genom projektöverskridande 
samarbete och andra nätverk, t.ex. 
alumniprogram.

– Spridning och sammanförande av 
kunskap genom projektöverskridande 
samarbete, nationella 
kontaktpunktsprojekt och andra nätverk, 
t.ex. alumniprogram.
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Or. en

Ändringsförslag 686
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De senaste forskningsinfrastrukturerna 
tillhandahåller viktiga tjänster till 
forsknings- och innovationsgrupper, vilket 
spelar en viktig roll för att vidga 
kunskapsgränserna. Stöd till 
forskningsinfrastrukturer på EU-nivå bidrar 
till att mildra vad som i många fall är 
splittrade nationella 
forskningsinfrastrukturer och fickor av 
spetskompetens, liksom att ta itu med den 
låga spridningen av kunskap mellan olika 
inriktningar.

De senaste forskningsinfrastrukturerna 
tillhandahåller viktiga tjänster till 
forsknings- och innovationsgrupper, vilket 
spelar en viktig roll för att vidga 
kunskapsgränserna. Stöd till 
forskningsinfrastrukturer på EU-nivå, även 
små och medelstora sådana och särskilt 
de som finansieras av Eruf, bidrar till att 
mildra vad som i många fall är splittrade 
nationella forskningsinfrastrukturer och 
fickor av spetskompetens, liksom att öka
spridningen av kunskap mellan olika 
inriktningar.

Or. en

Ändringsförslag 687
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De senaste forskningsinfrastrukturerna 
tillhandahåller viktiga tjänster till 
forsknings- och innovationsgrupper, vilket 
spelar en viktig roll för att vidga 
kunskapsgränserna. Stöd till 
forskningsinfrastrukturer på EU-nivå 
bidrar till att mildra vad som i många fall 
är splittrade nationella 
forskningsinfrastrukturer och fickor av 
spetskompetens, liksom att ta itu med den 
låga spridningen av kunskap mellan olika 
inriktningar.

De senaste forskningsinfrastrukturerna 
tillhandahåller viktiga tjänster till 
forsknings- och innovationsgrupper, vilket 
spelar en viktig roll för att vidga 
kunskapsgränserna. Stöd till 
forskningsinfrastrukturer av EU-intresse 
och på EU-nivå gör att man kommer till 
rätta med vad som i många fall är 
splittrade nationella 
forskningsinfrastrukturer, kompletterar 
och förbättrar fickor av spetskompetens, 
och tar itu med den låga spridningen av 
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kunskap mellan olika inriktningar.

Or. en

Ändringsförslag 688
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det övergripande målet är att förse Europa 
med hållbara forskningsinfrastrukturer av 
världsklass som är öppna och åtkomliga för 
alla forskare i och utanför Europa, och fullt 
ut utnyttja deras potential för vetenskaplig 
utveckling och innovation. De viktigaste 
målen är att minska fragmenteringen av 
ekosystem för forskning och innovation, 
undvika dubbelarbete samt bättre samordna 
utvecklingen och användningen av 
infrastrukturer för forskning. Det är mycket 
viktigt att stödja öppen tillgång till 
infrastrukturer för alla europeiska forskare 
samt genom det europeiska öppna 
forskningsmolnet, ökad tillgång till digitala 
forskningsresurser, särskilt för att ta itu 
med den nuvarande icke-optimala 
användningen av öppna data i vetenskap 
och praxis. Samtidigt måste EU måste ta 
itu med den snabbt växande globala 
konkurrensen om talanger, genom att locka 
till sig forskare från tredje land för att 
arbeta med europeiska 
forskningsinfrastrukturer i världsklass. Att 
öka den europeiska industrins 
konkurrenskraft är också ett viktigt mål, för 
att stödja viktig teknik och viktiga tjänster 
som är relevanta för 
forskningsinfrastruktur och dess 
användare, och därmed förbättra villkoren 
för tillhandahållandet av innovativa 
lösningar.

Det övergripande målet är att i högre grad
förse Europa med hållbara 
forskningsinfrastrukturer av världsklass, 
även små och medelstora sådana, som är 
öppna och åtkomliga för alla forskare i och 
utanför Europa, och fullt ut utnyttja deras 
potential för vetenskaplig utveckling och 
innovation. De viktigaste målen är att 
minska fragmenteringen av ekosystem för 
forskning och innovation, säkerställa 
kontinuerlig modernisering, undvika 
dubbelarbete samt bättre samordna 
utvecklingen, användningen, 
tillgängligheten av infrastrukturer för 
forskning och ett större engagemang i 
Horisont Europas projekt, inklusive 
forskningsinfrastrukturer som finansieras 
av EU, särskilt genom Eruf. Detta 
kommer att ge tydliga synergieffekter 
mellan Horisont Europa och de nationella 
och regionala FoI-strategier som 
genomförs.
Det är även mycket viktigt att stödja öppen 
tillgång till infrastrukturer för alla 
europeiska forskare samt genom det 
europeiska öppna forskningsmolnet, ökad 
tillgång till digitala forskningsresurser, 
särskilt för att ta itu med den nuvarande 
icke-optimala användningen av öppna data 
i vetenskap och praxis. Samtidigt måste EU 
måste ta itu med den snabbt växande 
globala konkurrensen om talanger, genom 
att locka till sig forskare från tredje land 
för att arbeta med europeiska 
forskningsinfrastrukturer i världsklass. Att 
öka den europeiska industrins 
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konkurrenskraft är också ett viktigt mål, för 
att stödja viktig teknik och viktiga tjänster 
som är relevanta för 
forskningsinfrastruktur och dess 
användare, och därmed förbättra villkoren 
för tillhandahållandet och användningen
av innovativa lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 689
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det övergripande målet är att förse Europa 
med hållbara forskningsinfrastrukturer av 
världsklass som är öppna och åtkomliga för 
alla forskare i och utanför Europa, och fullt 
ut utnyttja deras potential för vetenskaplig 
utveckling och innovation. De viktigaste 
målen är att minska fragmenteringen av 
ekosystem för forskning och innovation, 
undvika dubbelarbete samt bättre samordna 
utvecklingen och användningen av 
infrastrukturer för forskning. Det är mycket 
viktigt att stödja öppen tillgång till 
infrastrukturer för alla europeiska forskare 
samt genom det europeiska öppna 
forskningsmolnet, ökad tillgång till digitala 
forskningsresurser, särskilt för att ta itu 
med den nuvarande icke-optimala 
användningen av öppna data i vetenskap 
och praxis. Samtidigt måste EU måste ta 
itu med den snabbt växande globala 
konkurrensen om talanger, genom att locka 
till sig forskare från tredje land för att 
arbeta med europeiska 
forskningsinfrastrukturer i världsklass. Att 
öka den europeiska industrins 
konkurrenskraft är också ett viktigt mål, för 
att stödja viktig teknik och viktiga tjänster 
som är relevanta för 
forskningsinfrastruktur och dess 
användare, och därmed förbättra villkoren 

Det övergripande målet är att förse Europa 
med hållbara forskningsinfrastrukturer av 
världsklass som är öppna och åtkomliga för 
alla forskare i och utanför Europa, och fullt 
ut utnyttja deras potential för vetenskaplig 
utveckling och innovation. De viktigaste 
målen är att minska fragmenteringen av 
ekosystem för forskning och innovation, 
säkerställa kontinuerlig modernisering,
undvika dubbelarbete samt bättre samordna 
utvecklingen, tillgängligheten och
användningen av infrastrukturer för 
forskning. Små och medelstora 
forskningsinfrastrukturer är mycket 
viktiga för forskare, men information om 
deras läge, tillgänglighetsstrategier och 
finansiering är bristfällig. Dessa 
forskningsinfrastrukturer för europeisk 
forskning och innovation måste 
kartläggas för att deras potential ska 
komma till sin fulla rätt. Det är mycket 
viktigt att stödja öppen tillgång till 
infrastrukturer för alla europeiska forskare 
samt genom det europeiska öppna 
forskningsmolnet, ökad tillgång till digitala 
forskningsresurser, särskilt för att ta itu 
med den nuvarande icke-optimala 
användningen av öppna data i vetenskap 
och praxis. Samtidigt måste EU måste ta 
itu med den snabbt växande globala 
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för tillhandahållandet av innovativa 
lösningar.

konkurrensen om talanger, genom att locka 
till sig forskare från tredje land för att 
arbeta med europeiska 
forskningsinfrastrukturer i världsklass. Att 
öka den europeiska industrins hållbarhet 
och konkurrenskraft är också ett viktigt 
mål, för att stödja viktig teknik och viktiga 
tjänster som är relevanta för 
forskningsinfrastruktur och dess 
användare, och därmed förbättra villkoren 
för tillhandahållandet av innovativa 
lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 690
Paul Rübig

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det övergripande målet är att förse Europa 
med hållbara forskningsinfrastrukturer av 
världsklass som är öppna och åtkomliga för 
alla forskare i och utanför Europa, och fullt 
ut utnyttja deras potential för vetenskaplig 
utveckling och innovation. De viktigaste 
målen är att minska fragmenteringen av 
ekosystem för forskning och innovation, 
undvika dubbelarbete samt bättre samordna 
utvecklingen och användningen av 
infrastrukturer för forskning. Det är mycket 
viktigt att stödja öppen tillgång till 
infrastrukturer för alla europeiska 
forskare samt genom det europeiska 
öppna forskningsmolnet, ökad tillgång till 
digitala forskningsresurser, särskilt för att 
ta itu med den nuvarande icke-optimala 
användningen av öppna data i vetenskap 
och praxis. Samtidigt måste EU måste ta 
itu med den snabbt växande globala 
konkurrensen om talanger, genom att locka 
till sig forskare från tredje land för att 
arbeta med europeiska 
forskningsinfrastrukturer i världsklass. Att 
öka den europeiska industrins 
konkurrenskraft är också ett viktigt mål, för 

Det övergripande målet är att i högre grad
förse Europa med hållbara 
forskningsinfrastrukturer av världsklass 
som är öppna och åtkomliga för alla 
forskare i och utanför Europa, och fullt ut 
utnyttja deras potential för vetenskaplig 
utveckling och innovation. De viktigaste 
målen är att minska fragmenteringen av 
ekosystem för forskning och innovation, 
säkerställa kontinuerlig modernisering,
undvika dubbelarbete samt bättre samordna 
utvecklingen, användningen och 
tillgängligheten av infrastrukturer för 
forskning. Det är mycket viktigt att stödja 
öppen tillgång till 
forskningsinfrastrukturer i alla 
medlemsstater. Det är mycket viktigt att 
stödja öppen tillgång till 
forskningsinfrastrukturer för alla 
europeiska forskare samt, genom det 
europeiska öppna forskningsmolnet, ökad 
tillgång till digitala forskningsresurser. 
Samtidigt måste EU måste ta itu med den 
snabbt växande globala konkurrensen om 
talanger, genom att locka till sig forskare 
från tredje land för att arbeta med 
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att stödja viktig teknik och viktiga tjänster 
som är relevanta för 
forskningsinfrastruktur och dess 
användare, och därmed förbättra villkoren 
för tillhandahållandet av innovativa 
lösningar.

europeiska forskningsinfrastrukturer i 
världsklass. Att öka den europeiska 
industrins konkurrenskraft är också ett 
viktigt mål, för att stödja viktig teknik och 
viktiga tjänster som är relevanta för 
forskningsinfrastruktur och dess 
användare, och därmed förbättra villkoren 
för tillhandahållandet av innovativa 
lösningar.

Or. en

Motivering

Även om det finns potentiella fördelar med att göra forskning och data mer tillgängliga måste 
europeiska idéer också skyddas, så att de kommer till nytta och tillvaratas inom EU. 
Principen ”så öppet som det går, men så slutet som det behövs” bör tillämpas.

Ändringsförslag 691
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det övergripande målet är att förse Europa 
med hållbara forskningsinfrastrukturer av 
världsklass som är öppna och åtkomliga för 
alla forskare i och utanför Europa, och fullt
ut utnyttja deras potential för vetenskaplig 
utveckling och innovation. De viktigaste 
målen är att minska fragmenteringen av 
ekosystem för forskning och innovation, 
undvika dubbelarbete samt bättre samordna 
utvecklingen och användningen av 
infrastrukturer för forskning. Det är mycket 
viktigt att stödja öppen tillgång till 
infrastrukturer för alla europeiska forskare 
samt genom det europeiska öppna 
forskningsmolnet, ökad tillgång till digitala 
forskningsresurser, särskilt för att ta itu 
med den nuvarande icke-optimala 
användningen av öppna data i vetenskap 
och praxis. Samtidigt måste EU måste ta 
itu med den snabbt växande globala 
konkurrensen om talanger, genom att locka 
till sig forskare från tredje land för att 
arbeta med europeiska 

Det övergripande målet är att förse Europa 
med hållbara forskningsinfrastrukturer av 
världsklass som är öppna och åtkomliga för 
alla forskare i och utanför Europa, och fullt 
ut utnyttja deras potential för vetenskaplig 
utveckling och innovation. De viktigaste 
målen är att minska fragmenteringen av 
ekosystem för forskning och innovation, 
undvika dubbelarbete samt bättre samordna 
utvecklingen och användningen av 
infrastrukturer för forskning, särskilt de 
som finansieras av ESI-fonderna. Det är 
mycket viktigt att stödja öppen tillgång till 
infrastrukturer för alla europeiska forskare 
samt genom det europeiska öppna 
forskningsmolnet, ökad tillgång till digitala 
forskningsresurser, särskilt för att ta itu 
med den nuvarande icke-optimala 
användningen av öppna data i vetenskap 
och praxis. Samtidigt måste EU måste ta 
itu med den snabbt växande globala 
konkurrensen om talanger, genom att locka 
till sig forskare från tredje land för att 
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forskningsinfrastrukturer i världsklass. Att 
öka den europeiska industrins 
konkurrenskraft är också ett viktigt mål, för 
att stödja viktig teknik och viktiga tjänster 
som är relevanta för 
forskningsinfrastruktur och dess 
användare, och därmed förbättra villkoren 
för tillhandahållandet av innovativa 
lösningar.

arbeta med europeiska 
forskningsinfrastrukturer i världsklass. Att 
öka den europeiska industrins 
konkurrenskraft är också ett viktigt mål, för 
att stödja viktig teknik och viktiga tjänster 
som är relevanta för 
forskningsinfrastruktur och dess 
användare, och därmed förbättra villkoren 
för tillhandahållandet av innovativa 
lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 692
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det övergripande målet är att förse Europa 
med hållbara forskningsinfrastrukturer av 
världsklass som är öppna och åtkomliga för 
alla forskare i och utanför Europa, och fullt 
ut utnyttja deras potential för vetenskaplig 
utveckling och innovation. De viktigaste 
målen är att minska fragmenteringen av 
ekosystem för forskning och innovation, 
undvika dubbelarbete samt bättre samordna 
utvecklingen och användningen av 
infrastrukturer för forskning. Det är mycket 
viktigt att stödja öppen tillgång till 
infrastrukturer för alla europeiska forskare 
samt genom det europeiska öppna 
forskningsmolnet, ökad tillgång till digitala 
forskningsresurser, särskilt för att ta itu 
med den nuvarande icke-optimala
användningen av öppna data i vetenskap 
och praxis. Samtidigt måste EU måste ta 
itu med den snabbt växande globala 
konkurrensen om talanger, genom att locka 
till sig forskare från tredje land för att 
arbeta med europeiska 
forskningsinfrastrukturer i världsklass. Att 
öka den europeiska industrins 
konkurrenskraft är också ett viktigt mål, för 
att stödja viktig teknik och viktiga tjänster 
som är relevanta för 

Det övergripande målet är att förse Europa 
med hållbara forskningsinfrastrukturer av 
världsklass som är öppna och åtkomliga för 
alla forskare och innovatörer i och utanför 
Europa, och fullt ut utnyttja deras potential 
för vetenskaplig utveckling och innovation. 
De viktigaste målen är att minska 
fragmenteringen av ekosystem för 
forskning och innovation, undvika 
dubbelarbete samt bättre samordna 
utvecklingen och användningen av 
infrastrukturer för forskning. Det är mycket 
viktigt att stödja öppen tillgång till 
infrastrukturer för alla europeiska forskare 
samt, genom bland annat det europeiska 
öppna forskningsmolnet, ökad tillgång till 
digitala forskningsresurser, särskilt för att 
ta itu med den nuvarande icke-optimala 
användningen av öppna data i vetenskap 
och praxis. Samtidigt måste EU måste ta 
itu med den snabbt växande globala 
konkurrensen om talanger, genom att locka 
till sig forskare från tredje land för att 
arbeta med europeiska 
forskningsinfrastrukturer i världsklass. Att 
öka den europeiska industrins 
konkurrenskraft är också ett viktigt mål, för 
att stödja viktig teknik och viktiga tjänster 
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forskningsinfrastruktur och dess 
användare, och därmed förbättra villkoren 
för tillhandahållandet av innovativa 
lösningar.

som är relevanta för 
forskningsinfrastruktur och dess 
användare, och därmed förbättra villkoren 
för tillhandahållandet av innovativa 
lösningar.

Or. en

Motivering

Eftersom det redan finns e-infrastrukturer förväntar vi oss att det europeiska öppna 
forskningsmolnet ska komplettera och centralisera dessa.

Ändringsförslag 693
Dan Nica

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det övergripande målet är att förse Europa 
med hållbara forskningsinfrastrukturer av 
världsklass som är öppna och åtkomliga för 
alla forskare i och utanför Europa, och fullt 
ut utnyttja deras potential för vetenskaplig 
utveckling och innovation. De viktigaste 
målen är att minska fragmenteringen av 
ekosystem för forskning och innovation, 
undvika dubbelarbete samt bättre samordna 
utvecklingen och användningen av 
infrastrukturer för forskning. Det är mycket 
viktigt att stödja öppen tillgång till 
infrastrukturer för alla europeiska forskare 
samt genom det europeiska öppna 
forskningsmolnet, ökad tillgång till digitala 
forskningsresurser, särskilt för att ta itu 
med den nuvarande icke-optimala 
användningen av öppna data i vetenskap 
och praxis. Samtidigt måste EU måste ta 
itu med den snabbt växande globala 
konkurrensen om talanger, genom att locka 
till sig forskare från tredje land för att 
arbeta med europeiska 
forskningsinfrastrukturer i världsklass. Att 
öka den europeiska industrins 
konkurrenskraft är också ett viktigt mål, för 
att stödja viktig teknik och viktiga tjänster 
som är relevanta för 

Det övergripande målet är att förse Europa 
med hållbara forskningsinfrastrukturer av 
världsklass som är öppna och åtkomliga för 
alla forskare i och utanför Europa, och fullt 
ut utnyttja deras potential för vetenskaplig 
utveckling och innovation. De viktigaste 
målen är att minska fragmenteringen av 
ekosystem för forskning och innovation, 
undvika dubbelarbete samt bättre samordna 
utvecklingen och användningen av 
infrastrukturer för forskning i hela 
unionen. Det är mycket viktigt att stödja 
öppen tillgång till infrastrukturer för alla 
europeiska forskare samt genom det 
europeiska öppna forskningsmolnet, ökad 
tillgång till digitala forskningsresurser, 
särskilt för att ta itu med den nuvarande 
icke-optimala användningen av öppna data 
i vetenskap och praxis. Samtidigt måste EU 
måste ta itu med den snabbt växande 
globala konkurrensen om talanger, genom 
att locka till sig forskare från tredje land 
för att arbeta med europeiska 
forskningsinfrastrukturer i världsklass. Att 
öka den europeiska industrins 
konkurrenskraft är också ett viktigt mål, för 
att stödja viktig teknik och viktiga tjänster 
som är relevanta för 
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forskningsinfrastruktur och dess 
användare, och därmed förbättra villkoren 
för tillhandahållandet av innovativa 
lösningar.

forskningsinfrastruktur och dess 
användare, och därmed förbättra villkoren 
för tillhandahållandet av innovativa 
lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 694
Patrizia Toia

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det övergripande målet är att förse Europa 
med hållbara forskningsinfrastrukturer av 
världsklass som är öppna och åtkomliga för 
alla forskare i och utanför Europa, och fullt 
ut utnyttja deras potential för vetenskaplig 
utveckling och innovation. De viktigaste 
målen är att minska fragmenteringen av 
ekosystem för forskning och innovation, 
undvika dubbelarbete samt bättre samordna 
utvecklingen och användningen av 
infrastrukturer för forskning. Det är mycket 
viktigt att stödja öppen tillgång till 
infrastrukturer för alla europeiska forskare 
samt genom det europeiska öppna 
forskningsmolnet, ökad tillgång till digitala 
forskningsresurser, särskilt för att ta itu 
med den nuvarande icke-optimala 
användningen av öppna data i vetenskap 
och praxis. Samtidigt måste EU måste ta 
itu med den snabbt växande globala 
konkurrensen om talanger, genom att locka 
till sig forskare från tredje land för att 
arbeta med europeiska 
forskningsinfrastrukturer i världsklass. Att 
öka den europeiska industrins 
konkurrenskraft är också ett viktigt mål, för 
att stödja viktig teknik och viktiga tjänster 
som är relevanta för 
forskningsinfrastruktur och dess 
användare, och därmed förbättra villkoren 
för tillhandahållandet av innovativa 
lösningar.

Det övergripande målet är att förse Europa 
med hållbara forskningsinfrastrukturer av 
världsklass som är öppna och åtkomliga för 
alla forskare i och utanför Europa, och fullt 
ut utnyttja deras potential för vetenskaplig 
utveckling och innovation. De viktigaste 
målen är att minska fragmenteringen av 
ekosystem för forskning och innovation, 
undvika dubbelarbete samt bättre samordna 
utvecklingen, tillgången till och 
användningen av infrastrukturer för 
forskning. Det är mycket viktigt att stödja 
öppen tillgång till infrastrukturer för alla 
europeiska forskare samt genom det 
europeiska öppna forskningsmolnet, ökad 
tillgång till digitala forskningsresurser, 
särskilt för att ta itu med den nuvarande 
icke-optimala användningen av öppna data 
i vetenskap och praxis. Samtidigt måste EU 
måste ta itu med den snabbt växande 
globala konkurrensen om talanger, genom 
att locka till sig forskare från tredje land 
för att arbeta med europeiska 
forskningsinfrastrukturer i världsklass. Att 
öka den europeiska industrins 
konkurrenskraft är också ett viktigt mål, för 
att stödja viktig teknik och viktiga tjänster 
som är relevanta för 
forskningsinfrastruktur och dess 
användare, och därmed förbättra villkoren 
för tillhandahållandet av innovativa 
lösningar.
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Or. it

Motivering

Om det inte finns tillgång till infrastrukturer kommer inte målen i detta viktiga program att 
nås.

Ändringsförslag 695
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tidigare ramprogram har i hög grad 
bidragit till en mer effektiv och 
ändamålsenlig användning av nationella 
infrastrukturer och har tillsammans med 
Europeiska strategiska forumet för 
forskningsinfrastruktur (Esfri) utvecklat en 
konsekvent och strategiskt anpassad metod 
för politiskt beslutsfattande om 
alleuropeisk forskningsinfrastruktur. Detta 
strategiska tillvägagångssätt har medfört 
tydliga fördelar, bland annat genom 
minskat dubbelarbete och mer effektiv 
resursanvändning, samt standardisering av 
processer och förfaranden.

Tidigare ramprogram har i hög grad 
bidragit till en mer effektiv och 
ändamålsenlig användning av nationella 
infrastrukturer och till att undanröja 
hinder för användning på alla områden 
inom den europeiska forskningen genom 
gränsöverskridande tillgång, och har 
tillsammans med Europeiska strategiska 
forumet för forskningsinfrastruktur (Esfri) 
utvecklat en konsekvent och strategiskt 
anpassad metod för politiskt 
beslutsfattande om alleuropeisk 
forskningsinfrastruktur. Detta strategiska 
tillvägagångssätt har medfört tydliga 
fördelar, bland annat genom minskat 
dubbelarbete och mer effektiv 
resursanvändning, samt standardisering 
och harmonisering av processer och 
förfaranden. Att skapa nya högkvalitativa 
FoI-nätverk som har sin grund i 
forskningsinfrastrukturer som finansieras 
av EU verkar vara en naturlig utmaning 
för Horisont Europa.

Or. en

Ändringsförslag 696
Olle Ludvigsson

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.1 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tidigare ramprogram har i hög grad 
bidragit till en mer effektiv och 
ändamålsenlig användning av nationella 
infrastrukturer och har tillsammans med 
Europeiska strategiska forumet för 
forskningsinfrastruktur (Esfri) utvecklat en 
konsekvent och strategiskt anpassad metod 
för politiskt beslutsfattande om 
alleuropeisk forskningsinfrastruktur. Detta 
strategiska tillvägagångssätt har medfört 
tydliga fördelar, bland annat genom 
minskat dubbelarbete och mer effektiv 
resursanvändning, samt standardisering av 
processer och förfaranden.

Tidigare ramprogram har i hög grad 
bidragit till en mer effektiv och 
ändamålsenlig användning av nationella 
infrastrukturer och har tillsammans med 
Europeiska strategiska forumet för 
forskningsinfrastruktur (Esfri) utvecklat en 
konsekvent och strategiskt anpassad metod 
för politiskt beslutsfattande om 
alleuropeisk forskningsinfrastruktur. Detta 
strategiska tillvägagångssätt har medfört 
tydliga fördelar, bland annat genom 
minskat dubbelarbete och mer effektiv 
resursanvändning, samt standardisering av 
processer och förfaranden. Rörlighet för 
forskare har stor betydelse när det gäller 
att stärka användningen av 
forskningsinfrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 697
Gunnar Hökmark

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tidigare ramprogram har i hög grad 
bidragit till en mer effektiv och 
ändamålsenlig användning av nationella 
infrastrukturer och har tillsammans med 
Europeiska strategiska forumet för 
forskningsinfrastruktur (Esfri) utvecklat en 
konsekvent och strategiskt anpassad metod 
för politiskt beslutsfattande om 
alleuropeisk forskningsinfrastruktur. Detta 
strategiska tillvägagångssätt har medfört
tydliga fördelar, bland annat genom 
minskat dubbelarbete och mer effektiv 
resursanvändning, samt standardisering av 
processer och förfaranden.

Tidigare ramprogram har i hög grad 
bidragit till en mer effektiv och 
ändamålsenlig användning av nationella 
infrastrukturer och har tillsammans med 
Europeiska strategiska forumet för 
forskningsinfrastruktur (Esfri) utvecklat en 
konsekvent och strategiskt anpassad metod 
för politiskt beslutsfattande om 
alleuropeisk forskningsinfrastruktur. Detta 
strategiska tillvägagångssätt har medfört 
tydliga fördelar, bland annat genom 
minskat dubbelarbete och mer effektiv 
resursanvändning, samt standardisering av 
processer och förfaranden. För att effektivt 
använda forskningsinfrastrukturerna är 
det mycket viktigt att underlätta mobilitet 
för forskare.
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Ändringsförslag 698
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-stödd verksamhet kommer att 
tillhandahålla mervärde genom: 
konsolidering och optimering av befintliga 
forskningsinfrastrukturer vid sidan av 
ansträngningar för att ta fram nya 
infrastrukturer, inrättande av europeiska 
öppna forskningsmolnet som 
anpassningsbar och hållbar miljö för 
datadriven forskning, sammanlänkning av 
nationella och regionala forsknings- och 
utbildningsnätverk, stärka och säkerställa 
nätinfrastruktur av hög kapacitet för 
massiva datavolymer och tillgång till 
digitala resurser över gränserna och 
domängränser, övervinna hinder mellan de 
bästa forskarlagen och de bästa 
infrastrukturtjänsterna i EU, främja 
innovationspotentialen hos 
forskningsinfrastrukturer som fokuserar på 
teknikutveckling och gemensam 
innovation, liksom industrins ökade 
användning av forskningsinfrastrukturer.

EU-stödd verksamhet kommer att 
tillhandahålla mervärde genom: 
konsolidering och rationalisering av 
befintliga forskningsinfrastrukturer vid 
sidan av ansträngningar för att ta fram nya 
infrastrukturer, inrättande av europeiska 
öppna forskningsmolnet som 
anpassningsbar och hållbar miljö för 
datadriven forskning, med beaktande av 
befintliga e-infrastrukturer, 
sammanlänkning av nationella och 
regionala forsknings- och 
utbildningsnätverk, stärka och säkerställa 
nätinfrastruktur av hög kapacitet för 
massiva datavolymer och tillgång till 
digitala resurser över gränserna och 
domängränser, övervinna hinder mellan de 
bästa forskarlagen och de bästa 
infrastrukturtjänsterna i EU, främja 
innovationspotentialen hos 
forskningsinfrastrukturer som fokuserar på 
teknikutveckling och gemensam 
innovation, liksom industrins ökade 
användning av forskningsinfrastrukturer.

Or. en

Motivering

Man bör vara noga med att inte duplicera redan befintliga infrastrukturer, i synnerhet e-
infrastrukturer.

Ändringsförslag 699
Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.1 – stycke 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De befintliga små och medelstora 
forskningsinfrastrukturernas läge, 
tillgänglighetsstrategier och finansiering 
bör kartläggas för att deras potential för 
europeisk forskning och innovation ska 
komma till sin fulla rätt.

Or. en

Motivering

I syfte att minska fragmenteringen av ekosystemet för forskning och innovation, undvika 
dubbelarbete och bättre samordna utvecklingen och användningen av befintliga 
forskningsinfrastrukturer, vore det värdefullt att kartlägga de forskningsinfrastrukturer (även 
små och medelstora sådana) som för närvarande finns i EU.

Ändringsförslag 700
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den internationella dimensionen av EU:s 
forskningsinfrastrukturer måste förstärkas, 
för att främja starkare samarbete med 
internationella motparter och 
internationella deltagare i europeisk 
forskningsinfrastruktur för ömsesidig nytta.

Den internationella dimensionen av EU:s 
forskningsinfrastrukturer måste förstärkas 
genom internationell åtkomst, för att 
främja starkare samarbete med 
internationella motparter och 
internationella deltagare i europeisk 
forskningsinfrastruktur för ömsesidig nytta.

Or. en

Ändringsförslag 701
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.2.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.1. Konsolidera miljön för europeiska 
forskningsinfrastrukturer

3.2.1. Konsolidera och rationalisera
miljön för europeiska 
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forskningsinfrastrukturer

Or. en

Ändringsförslag 702
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inrättandet, driften och den långsiktiga 
hållbarheten av forskningsinfrastruktur
som identifierats av Esfri är viktiga för att 
EU ska kunna säkerställa en ledande 
ställning inom spetsforskning, skapande 
och användning av kunskap och industriell 
konkurrenskraft.

Inrättandet, driften och den långsiktiga 
hållbarheten av forskningsinfrastrukturer, 
inklusive de som identifierats av Esfri, 
liksom att se till att de deltar maximalt i 
högkvalitativa Horisont Europa-projekt, 
är viktigt för att EU ska kunna säkerställa 
en ledande ställning inom spetsforskning, 
skapande och användning av kunskap och 
industriell konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 703
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.2.1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Bidra till de alleuropeiska 
forskningsinfrastrukturernas livscykel 
genom utformning av nya 
forskningsinfrastrukturer, deras 
förberedande och genomförandefaser, 
deras inledande drift i komplementaritet 
med övriga finansieringskällor, liksom 
konsolidering och optimering av 
ekosystemet för forskningsinfrastruktur 
genom övervakning av Esfris riktmärken 
och underlättande av serviceavtal, 
utveckling, sammanslagning eller 
avveckling av alleuropeiska 
forskningsinfrastrukturer.

– Bidra till de alleuropeiska 
forskningsinfrastrukturernas livscykel, 
deras förberedande och 
genomförandefaser, deras inledande drift i 
komplementaritet med övriga 
finansieringskällor, liksom konsolidering 
och optimering av ekosystemet för 
forskningsinfrastruktur genom övervakning 
av Esfris riktmärken och underlättande av 
serviceavtal, utveckling, sammanslagning 
eller avveckling av alleuropeiska 
forskningsinfrastrukturer.
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Ändringsförslag 704
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsmiljön kommer att förstärkas 
avsevärt genom att öppenhet säkerställs för
viktiga internationella, nationella och 
regionala infrastrukturer för alla 
europeiska forskare och genom att 
tjänsterna integreras när så är nödvändigt
för att harmonisera villkoren för tillgång, 
förbättra och utvidga tillhandahållandet av 
tjänster och uppmuntra gemensam 
utveckling av högteknologiska 
komponenter och avancerade tjänster 
genom innovation.

Forskningsmiljön kommer att förstärkas 
avsevärt genom att öppenhet säkerställs till
viktiga forskningsinfrastrukturer som 
bidrar till Europas värde och inflytande
för alla forskare från EU och världen och 
genom att nationella eller regionala 
infrastrukturstjänster integreras och visar 
prov på det värde och inflytande som 
Europa kan ha, för att harmonisera 
villkoren för tillgång, förbättra och utvidga 
tillhandahållandet av tjänster och 
uppmuntra gemensam utveckling av 
högteknologiska komponenter och 
avancerade tjänster genom innovation.

Or. en

Ändringsförslag 705
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsmiljön kommer att förstärkas 
avsevärt genom att öppenhet säkerställs för 
viktiga internationella, nationella och 
regionala infrastrukturer för alla europeiska 
forskare och genom att tjänsterna 
integreras när så är nödvändigt för att 
harmonisera villkoren för tillgång, förbättra 
och utvidga tillhandahållandet av tjänster 
och uppmuntra gemensam utveckling av 
högteknologiska komponenter och 
avancerade tjänster genom innovation.

Forskningsmiljön kommer att förstärkas 
avsevärt genom att öppenhet säkerställs för 
viktiga internationella, nationella och 
regionala infrastrukturer för alla europeiska 
forskare och innovatörer och genom att 
tjänsterna integreras när så är lämpligt för 
att harmonisera villkoren för tillgång, 
förbättra och utvidga tillhandahållandet av 
tjänster och uppmuntra gemensam 
utveckling av högteknologiska 
komponenter och avancerade tjänster 
genom innovation.
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Ändringsförslag 706
Olle Ludvigsson

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.2.2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Nätverk som sammanför 
nationella och regionala finansiärer av 
forskningsinfrastruktur för 
samfinansiering av gränsöverskridande 
tillgång för forskare.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 707
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.2.2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Nätverk av EU-omfattande, 
nationella och regionala 
forskningsinfrastrukturer som antar globala 
utmaningar för tillhandahållande av 
tillgång för forskare, liksom 
harmonisering och förbättring av 
infrastrukturens tjänster.

– Nätverk av EU-omfattande, 
nationella och regionala 
forskningsinfrastrukturer, däribland små
och medelstora forskningsinfrastrukturer,
som antar globala utmaningar för 
tillhandahållande av tillgång för forskare, 
liksom förbättring av infrastrukturens 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 708
Jakop Dalunde
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.2.2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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– Nätverk av EU-omfattande, 
nationella och regionala 
forskningsinfrastrukturer som antar globala 
utmaningar för tillhandahållande av 
tillgång för forskare, liksom harmonisering 
och förbättring av infrastrukturens tjänster.

– Nätverk av EU-omfattande, 
nationella och regionala 
forskningsinfrastrukturer, däribland små 
och medelstora sådana, som antar globala 
utmaningar för tillhandahållande av 
tillgång för forskare, liksom harmonisering 
och förbättring av infrastrukturens tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 709
Patrizia Toia

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.2.2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Nätverk av EU-omfattande, 
nationella och regionala 
forskningsinfrastrukturer som antar globala 
utmaningar för tillhandahållande av 
tillgång för forskare, liksom harmonisering 
och förbättring av infrastrukturens tjänster.

– Nätverk av EU-omfattande, 
nationella och regionala 
forskningsinfrastrukturer, däribland små 
och medelstora sådana, som antar globala 
utmaningar för tillhandahållande av 
tillgång för forskare, liksom harmonisering 
och förbättring av infrastrukturens tjänster.

Or. it

Motivering

För att ge stöd till de små forskningsinfrastrukturer som finns i Europa.

Ändringsförslag 710
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.2.2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Nätverk av EU-omfattande, 
nationella och regionala 
forskningsinfrastrukturer som antar globala 
utmaningar för tillhandahållande av 
tillgång för forskare, liksom harmonisering 
och förbättring av infrastrukturens tjänster.

– Nätverk av EU-omfattande, 
nationella och regionala 
forskningsinfrastrukturer som antar globala 
utmaningar för tillhandahållande av 
tillgång för forskare och innovatörer, 
liksom harmonisering och förbättring av 
infrastrukturens tjänster.
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Ändringsförslag 711
Christian Ehler

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.2.2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Nätverk av EU-omfattande, 
nationella och regionala 
forskningsinfrastrukturer som antar globala 
utmaningar för tillhandahållande av 
tillgång för forskare, liksom harmonisering 
och förbättring av infrastrukturens tjänster.

– Nätverk av Europa-omfattande, 
nationella och regionala 
forskningsinfrastrukturer som antar globala 
utmaningar för tillhandahållande av 
tillgång för forskare, liksom harmonisering 
och förbättring av infrastrukturens tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 712
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.2.2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Nätverk av EU-omfattande, 
nationella och regionala 
forskningsinfrastrukturer som antar globala 
utmaningar för tillhandahållande av 
tillgång för forskare, liksom harmonisering 
och förbättring av infrastrukturens tjänster.

– Nätverk av Europa-omfattande, 
nationella och regionala 
forskningsinfrastrukturer som antar globala 
utmaningar för tillhandahållande av 
tillgång för forskare, liksom harmonisering 
och förbättring av infrastrukturens tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 713
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.2.2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Nätverk av EU-omfattande, – Nätverk av EU-omfattande, 
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nationella och regionala 
forskningsinfrastrukturer som antar globala 
utmaningar för tillhandahållande av 
tillgång för forskare, liksom harmonisering 
och förbättring av infrastrukturens tjänster.

nationella och regionala 
forskningsinfrastrukturer som antar 
samhällsutmaningar för tillhandahållande 
av tillgång för forskare, liksom 
harmonisering och förbättring av 
infrastrukturens tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 714
Anneleen Van Bossuyt

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.2.2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Nätverk av EU-omfattande, 
nationella och regionala 
forskningsinfrastrukturer som antar 
globala utmaningar för tillhandahållande 
av tillgång för forskare, liksom 
harmonisering och förbättring av 
infrastrukturens tjänster.

– Nätverk av EU-omfattande, 
nationella och regionala 
forskningsinfrastrukturer för 
tillhandahållande av tillgång för forskare, 
liksom harmonisering och förbättring av 
infrastrukturens tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 715
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3.2.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det behövs också stöd till strategiskt
internationellt samarbete som kommer att 
stärka den europeiska 
forskningsinfrastrukturen på internationell 
nivå för att säkerställa globala nätverk och
interoperabilitet och omfattning.

Det behövs också stöd till strategiskt 
internationellt samarbete som kommer att 
stärka den europeiska 
forskningsinfrastrukturen på internationell 
nivå för att säkerställa globala nätverk,
interoperabilitet och omfattning.

Or. en
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