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KORTFATTAD MOTIVERING

Internet och ny teknik förändrar vårt samhälle och vår ekonomi i grunden. Ökade 
investeringar i modern digital infrastruktur – såsom högpresterande datorsystem, AI-
produkter och AI-tjänster och effektiv cybersäkerhetskapacitet – i kombination med 
investeringar i avancerade digitala färdigheter i denna nya teknik för arbetstagare och 
studerande är av avgörande betydelse för att säkerställa att medborgare, näringsliv och 
offentliga förvaltningar kan dra full nytta av denna utveckling och den digitala inre 
marknaden. 

För att stimulera innovation, motverka marknadsfragmentering på rättvisa och välavvägda 
villkor och uppnå konsumenternas förtroende, måste en sådan omfattande investering i 
infrastruktur och digital kompetens genomföras av Europeiska unionen, av medlemsstaterna 
och av den privata sektorn. Detta ligger helt i linje med Europaparlamentets uppmaning, i 
dess betänkande Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden1, till en långsiktig 
investeringsstrategi för digital infrastruktur och kompetens samt stöd till digitaliseringen av 
näringslivet och den offentliga förvaltningen i Europa. 

Det nya programmet för ett digitalt Europa kan vara ett kraftfullt instrument för att stödja 
denna digitala omvandling. Dessutom kompletterar det andra unionsprogram, stöder annan 
unionspolitik och skapar synergieffekter, särskilt med följande:

 programmet Horisont Europa, som stöder forskning om och utveckling av ny teknik; 
 Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), som bland annat stöder spridning av 

digitala lösningar, inbegripet cybersäkerhet; 
 Fonden för ett sammanlänkat Europa, som tillhandahåller infrastruktur för 

bredbandsnät; 
 samt inremarknadsprogrammet, som bland annat stöder produktsäkerhet när det gäller 

digital ekonomi, cybersäkerhet och artificiell intelligens. 

Föredraganden välkomnar förslaget om det nya programmet för ett digitalt Europa och 
föreslår att den totala budgeten för programmet ska ligga kvar på 8 192 miljarder i fasta priser 
(dvs. 9 194 miljarder i löpande priser) enligt kommissionens förslag, i enlighet med 
Europaparlamentets godkännande på grundval av dess resolution av den 14 mars 20182. 
Föredraganden uppmanar dock medlemsstaterna och den privata sektorn att göra det 
ekonomiska bidrag som krävs för att uppnå programmets mål.

Dessutom välkomnar föredraganden integreringen av befintliga och nya digitala 
innovationsknutpunkter för att genomföra programmet. De digitala innovationsknutpunkterna
kommer att stödja den digitala omvandlingen av det europeiska näringslivet, särskilt små och 
medelstora företag, och den offentliga förvaltningen och sprida digital kapacitet på lokal nivå. 
Föredraganden föreslår därför en utvidgning av de ansvarsområden som är knutna till digital 
innovation genom att det förtydligas att knutpunkterna bör få ta emot andra offentliga eller 
privata bidrag och egna intäkter genererade av de digitala innovationsknutpunkterna. 

                                               
1Eget initiativbetänkande Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden (2015/2147(INI)).
2Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets 
ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020, som fastställts med hänsyn till den fleråriga budgetramen 
2021–2027
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Dessutom bör de digitala innovationsknutpunkterna fritt kunna definiera sin interna 
organisation, sin sammansättning, sitt arbetsprogram och sina arbetsmetoder.

Föredraganden strävar efter att upprätthålla programmets centrala värderingar, särskilt dess 
nödvändiga bidrag till principen om lika möjligheter i samhället, inbegripet personer med 
funktionshinder, och principen om jämställdhet och kvinnors rättigheter, mot bakgrund av 
kvinnors oproportionerliga underrepresentation inom informations- och 
kommunikationsteknik. Hon betonar också att utvecklingen av robotteknik och artificiell 
intelligens måste inriktas på att komplettera den mänskliga förmågan och inte ersätta den, 
enligt vad som anges i Europaparlamentets betänkande om civilrättsliga bestämmelser om 
robotteknik, och att människor alltid måste ha kontroll över intelligenta maskiner.   

För att undvika betydande investeringsgap i andra nya tekniker som omfattas av Horisont 
Europa-programmet, men inte Programmet för ett digitalt Europa, bör det klargöras att dessa 
andra nya tekniker har möjlighet att attrahera finansiella medel inom ramen för detta program, 
förutsatt att de är en del av en omfattande och närliggande lösning med de tekniker som 
omfattas av artiklarna 4–8.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att 
som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I enlighet med budgetförordningen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/201348, rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2988/9549, 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/9650 och rådets förordning (EU) 
2017/193951 ska unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom proportionella 
åtgärder, inbegripet förebyggande, 
upptäckt, korrigering och utredning av 
oriktigheter och bedrägeri, krav på 
återbetalning av belopp som gått förlorade, 
betalats ut på felaktiga grunder eller 
använts felaktigt samt i tillämpliga fall 
administrativa sanktioner. I enlighet med 
de bestämmelser och förfaranden som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får 

(3) I enlighet med budgetförordningen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/201348, rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2988/9549, 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/9650 och rådets förordning (EU) 
2017/193951 ska unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom proportionella 
åtgärder, inbegripet förebyggande, 
upptäckt, korrigering och utredning av 
oriktigheter och bedrägeri, krav på 
återbetalning av belopp som gått förlorade, 
betalats ut på felaktiga grunder eller 
använts felaktigt samt i tillämpliga fall 
administrativa sanktioner. I enlighet med 
de bestämmelser och förfaranden som 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får 
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Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
(Olaf) utföra administrativa utredningar, 
inbegripet kontroller på plats och 
inspektioner, i syfte att fastställa om det 
har förekommit bedrägeri, korruption eller 
annan olaglig verksamhet som påverkar 
unionens ekonomiska intressen. I 
överensstämmelse med förordning (EU) 
2017/1939 får Europeiska 
åklagarmyndigheten utreda och lagföra 
bedrägeri och annan brottslighet som 
påverkar unionens ekonomiska intressen, i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2017/137152. I 
enlighet med budgetförordningen ska varje 
person eller enhet som tar emot medel från 
unionen samarbeta fullständigt för att 
skydda unionens ekonomiska intressen, ge 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten alla rättigheter och all
tillgång som behövs och säkerställa att 
tredje parter som är involverade i 
förvaltningen av medel från unionen 
beviljar likvärdiga rättigheter.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
(Olaf) utföra administrativa utredningar, 
inbegripet kontroller på plats och 
inspektioner, i syfte att fastställa om det 
har förekommit bedrägeri, korruption eller 
annan olaglig verksamhet som påverkar 
unionens ekonomiska intressen. I 
överensstämmelse med förordning (EU) 
2017/1939 är det Europeiska 
åklagarmyndighetens uppgift att utreda 
och lagföra bedrägeri och annan 
brottslighet som påverkar unionens 
ekonomiska intressen, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/137152. I enlighet med 
budgetförordningen ska varje person eller 
enhet som tar emot, förvaltar eller fördelar
medel från unionen samarbeta fullständigt 
för att skydda unionens ekonomiska 
intressen, ge kommissionen, Olaf, 
Europeiska åklagarmyndigheten och 
Europeiska revisionsrätten alla rättigheter 
och all tillgång som behövs och säkerställa 
att tredje parter som är involverade i 
förvaltningen av medel från unionen 
beviljar likvärdiga rättigheter.

__________________ __________________

48 EUT L 248, 18.9.2013, s. 1. 
Förordningen finns på: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
13R0883&rid=1

48 EUT L 248, 18.9.2013, s. 1. 
Förordningen finns på: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
13R0883&rid=1

49 EGT L 312, 23.12.1995, s. 1. 
Förordningen finns på: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
95R2988&rid=1

49 EGT L 312, 23.12.1995, s. 1. 
Förordningen finns på: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
95R2988&rid=1

50 EGT L 292, 15.11.1996, s. 2. 
Förordningen finns på: http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
96R2185&rid=1

50 EGT L 292, 15.11.1996, s. 2. 
Förordningen finns på: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:319
96R2185&rid=1

51 EUT L 283, 31.10.2017, s. 1. 
Förordningen finns på: http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:320

51 EUT L 283, 31.10.2017, s. 1. 
Förordningen finns på: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:320
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17R1939&rid=1 17R1939&rid=1

52 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om 
bekämpande genom straffrättsliga 
bestämmelser av bedrägeri som riktar sig 
mot unionens finansiella intressen (EUT 
L 198, 28.7.2017, s. 29).

52 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om 
bekämpande genom straffrättsliga 
bestämmelser av bedrägeri som riktar sig 
mot unionens finansiella intressen (EUT 
L 198, 28.7.2017, s. 29).

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Programmet bör säkerställa största 
möjliga insyn, ansvarsskyldighet och 
demokratisk kontroll av innovativa 
finansiella instrument och mekanismer 
som inbegriper unionens budget, särskilt 
när det gäller deras bidrag, både när det 
gäller ursprungliga förväntningar och 
slutresultat, till att uppnå unionens mål. 

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Vid det digitala toppmötet i 
Tallinn55 i september 2017 och i 
Europeiska rådets slutsatser56 av den 
19 oktober 2017 framhölls att Europa 
måste investera i en digitalisering av våra 
ekonomier och ta itu med 
kompetensunderskottet för att upprätthålla 
och förbättra Europas konkurrenskraft, 
livskvalitet och sociala struktur. 
Europeiska rådet konstaterade att den 

(6) Vid det digitala toppmötet i 
Tallinn55 i september 2017 och i 
Europeiska rådets slutsatser56 av den 
19 oktober 2017 framhölls att Europa 
måste investera i en digitalisering av våra 
ekonomier och ta itu med 
kompetensunderskottet för att upprätthålla 
och förbättra Europas konkurrenskraft, 
livskvalitet och sociala struktur. 
Europeiska rådet konstaterade att den 
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digitala omvandlingen erbjuder enorma 
möjligheter till innovation, tillväxt och 
sysselsättning och kommer att bidra till vår 
globala konkurrenskraft och öka den 
kreativa och kulturella mångfalden. För att 
kunna ta till vara dessa möjligheter krävs 
en gemensam ansträngning för att möta en 
del av de utmaningar som den digitala 
omvandlingen medför samt en översyn av 
de politikområden som påverkas av 
digitaliseringen.

digitala omvandlingen erbjuder enorma 
möjligheter till innovation, tillväxt och 
sysselsättning och kommer att bidra till vår 
globala konkurrenskraft och öka den 
kreativa och kulturella mångfalden. För att 
kunna ta till vara dessa möjligheter krävs 
en gemensam ansträngning för att möta en 
del av de utmaningar som den digitala 
omvandlingen medför samt en översyn av 
de politikområden som påverkas av 
digitaliseringen, men även ett 
säkerställande av betydande medel från 
den privata sektorn och bidrag från 
medlemsstaterna.

__________________ __________________

55

https://www.eu2017.ee/news/insights/concl
usions-after-tallinn-digital-summit

55

https://www.eu2017.ee/news/insights/concl
usions-after-tallinn-digital-summit

56

https://www.consilium.europa.eu/media/21
620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56

https://www.consilium.europa.eu/media/21
620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Programmet bör stödja en rättvis 
digital övergång och upprätthålla EU:s 
gemensamma värderingar, inklusive 
rätten till utbildning, skyddet av 
arbetstagarnas rättigheter, rättvis 
konkurrens, främjande av jämställdhet 
och se till att digitaliseringen bidrar till att 
höja de sociala och arbetsrättsliga 
normerna samt främja välstånd för alla 
EU-medborgare, demokrati och säkerhet.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) De digitala 
innovationsknutpunkterna bör få ta emot 
bidrag från medlemsstaterna, deltagande 
tredjeländer eller offentliga myndigheter i 
dessa, bidrag från internationella organ 
eller institutioner, bidrag från den privata 
sektorn, särskilt från de digitala 
innovationsknutpunkternas medlemmar, 
aktieägare eller partner, inkomster från 
de digitala innovationsknutpunkternas 
egna tillgångar och verksamheter, arv, 
donationer och bidrag från enskilda 
personer eller finansiering i form av 
bidrag, inklusive från programmet och 
andra unionsprogram. 

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Programmet ger andra 
medlemsstater en god möjlighet att 
underteckna denna förklaring. 

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För det särskilda målet avseende (18) För det särskilda målet avseende 
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högpresterande datorsystem anses ett 
gemensamt företag vara den lämpligaste 
genomförandemekanismen, i synnerhet för 
att på unionsnivå och på nationell nivå 
samordna strategier och investeringar i 
HPC-infrastruktur och forskning och 
utveckling (FoU) samt föra samman 
offentlig och privat finansiering, och 
skydda unionens ekonomiska och 
strategiska intressen63. Kompetenscentrum 
för högpresterande datorsystem i 
medlemsstaterna kommer också att 
tillhandahålla högpresterande datortjänster 
för näringslivet, den akademiska världen 
och offentliga förvaltningar.

högpresterande datorsystem anses det 
gemensamma HPC-företaget (det 
gemensamma företaget EuroHPC) vara 
den lämpligaste 
genomförandemekanismen, i synnerhet för 
att på unionsnivå och på nationell nivå 
samordna strategier och investeringar i 
HPC-infrastruktur och forskning och 
utveckling (FoU) samt föra samman 
offentlig och privat finansiering, och 
skydda unionens ekonomiska och 
strategiska intressen63. Det gemensamma 
företaget EuroHPC kommer att hjälpa 
medlemsstaterna att tillsammans med 
unionen samordna sina 
superdatorstrategier och 
superdatorinvesteringar.
Kompetenscentrum för högpresterande 
datorsystem i medlemsstaterna kommer 
också att tillhandahålla högpresterande 
datortjänster för näringslivet, den 
akademiska världen och offentliga 
förvaltningar. Programmet bör därför 
finansiera det gemensamma företaget 
EuroHPC med det enda syftet att 
investera i högpresterande datorsystem 
inom programmet.

__________________ __________________

63 Konsekvensanalys som åtföljer rådets 
förordning om bildande av det 
gemensamma företaget för ett europeiskt 
högpresterande datorsystem 
(https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/proposal-council-
regulation-establishing-eurohpc-joint-
undertaking-impact-assessment).

63 Konsekvensanalys som åtföljer rådets 
förordning om bildande av det 
gemensamma företaget för ett europeiskt 
högpresterande datorsystem 
(https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/proposal-council-
regulation-establishing-eurohpc-joint-
undertaking-impact-assessment).

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Produkter och tjänster baserade på 
artificiell intelligens bör vara 
användarvänliga, överensstämma med 
lagen som standard och ge 
konsumenterna fler valmöjligheter och 
mer information, särskilt om kvaliteten på 
produkter eller tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) I sitt betänkande om civilrättsliga 
bestämmelser om robotteknik1a betonar 
Europaparlamentet att utvecklingen av 
robotteknik och artificiell intelligens 
måste inriktas på att komplettera den 
mänskliga förmågan och inte ersätta den. 
Utvecklingen av robotteknik och artificiell 
intelligens bör också garantera att 
människor alltid har kontroll över 
intelligenta maskiner.

__________________

1a Europaparlamentets resolution av den 
16 februari 2017 med rekommendationer 
till kommissionen om civilrättsliga 
bestämmelser om robotteknik 
(2015/2103(INL)). 

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) I sin resolution av den 1 juni 2017 
om digitalisering av den europeiska 
industrin64 lyfte Europaparlamentet fram 
betydelsen av en gemensam europeisk 
strategi för cybersäkerhet, och konstaterade 
att medvetenheten måste öka och att 
resiliens på cyberområdet är ett mycket 
viktigt ansvarsområde för företagsledare 
och näringslivets säkerhetsansvariga på 
nationell och europeisk nivå.

(21) I sin resolution av den 1 juni 2017 
om digitalisering av den europeiska 
industrin64 lyfte Europaparlamentet fram 
betydelsen av en gemensam europeisk 
strategi för cybersäkerhet, mot bakgrund 
av potentiella sårbarheter när det gäller 
cyberattacker, sabotage, manipulation av 
data eller industrispionage, och 
konstaterade att medvetenheten om att 
förbättra cybersäkerheten måste öka och 
att resiliens på cyberområdet är ett mycket 
viktigt ansvarsområde för företagsledare 
och näringslivets säkerhetsansvariga på 
nationell och europeisk nivå samt behovet 
av att göra cybersäkerhetskrav 
obligatoriska vid offentlig upphandling av 
IT-utrustning och produkter kopplade till 
sakernas internet.

__________________ __________________

64 Dokument ref. A8-0183/2017, finns på: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=EN&reference
=P8-TA-2017-0240

64 Dokument ref. A8-0183/2017, finns på: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
2017-0240+0+DOC+XML+V0//SV

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Datasäkerhet och IT-
infrastrukturens säkerhet samt 
förtroendet för den digitala miljön är 
avgörande för att förverkliga hela tillväxt-
och innovationspotentialen i samband 
med digitaliseringen av industrin och 
offentliga myndigheter, till nytta för 
medborgare, arbetstagare, konsumenter 
och företag, inklusive små och medelstora 
företag och uppstartsföretag.
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Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) I princip bör 
cybersäkerhetslösningar innehålla 
säkerhet och, enligt tillgänglig 
spjutspetsteknik och principerna om 
”inbyggt säkerhetsskydd” och 
”standardsäkerhet”, standarder för 
cybersäkerhet som grundläggande 
konstruktionsparametrar.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) I sin resolution av den 1 juni 2017 
om digitalisering av den europeiska 
industrin67 fastställde 
Europaparlamentet att utbildning och 
livslångt lärande utgör hörnstenen för den 
sociala sammanhållningen i ett digitalt 
samhälle.

(27) I sin resolution av den 1 juni 2017 
om digitalisering av den europeiska 
industrin67 fastställde 
Europaparlamentet att utbildning och 
livslångt lärande utgör hörnstenen för den 
sociala sammanhållningen i ett digitalt 
samhälle. Detta är av yttersta vikt för att 
bekämpa digital utestängning och för att 
främja integration och de europeiska 
regionernas konkurrenskraft.

__________________ __________________

67 Dokument ref. A8-0183/2017, finns på: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=EN&reference=
P8-TA-2017-0240.

67 Dokument ref. A8-0183/2017, finns på: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
2017-0240+0+DOC+XML+V0//SV

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) I kommissionens rapport Women 
in the Digital Age1a presenteras en analys 
om att det finns fyra gånger fler män än 
kvinnor i Europa med IKT-relaterad 
utbildning. Dessutom har antalet kvinnor 
som påbörjar en IKT-relaterad högre 
utbildning minskat jämfört med 2011. 
Andelen män som arbetar i den digitala 
sektorn är 3,1 gånger större än andelen 
kvinnor och den årliga 
produktivitetsförlusten för den europeiska 
ekonomin på grund av kvinnor som 
lämnar sina digitala jobb och blir inaktiva 
beräknas uppgå till ungefär 16,2 
miljarder euro. Dessutom rekommenderar 
man i handlingsplanen för digital 
utbildning1b att åtgärder för att ytterligare 
minska klyftan mellan könen inom 
teknologi- och entreprenörssektorn ska 
stödjas genom att främja digital 
kompetens och entreprenörskompetens 
hos flickor samt att intressenter ska 
mobiliseras för att utrusta flickor med 
digitala färdigheter och inspirerande 
förebilder. Därför bör programmets mål 
om avancerade digitala färdigheter 
särskilt uppmärksamma kvinnor och 
flickor.

__________________

1a Hänvisning till undersökningen: 
SMART 2016/0025

1b Meddelande från kommissionen om 
handlingsplanen för digital utbildning 
(SWD(2018)12final)

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Moderniseringen av offentliga 
förvaltningar och tjänster med hjälp av 
digital teknik är viktig för att minska det 
administrativa krånglet för näringslivet och 
medborgarna i allmänhet genom att göra 
deras myndighetskontakter snabbare, mer 
användarvänliga och mindre kostsamma 
och genom att förbättra effektiviteten och 
kvaliteten på tjänsterna för medborgare och 
företag. Eftersom ett antal tjänster av 
allmänt intresse nu har en europeisk 
dimension och bör stödet till 
genomförandet och användningen på 
unionsnivå säkerställa att medborgarna och 
företagen kan dra nytta av digitala tjänster 
av hög kvalitet i hela Europa.

(29) Moderniseringen av offentliga 
förvaltningar och tjänster med hjälp av 
digital teknik är viktig för att minska det 
administrativa krånglet för branschen, 
näringslivet och forskningen samt
medborgarna i allmänhet genom att göra 
deras kontakter med myndigheter och 
rättsväsende snabbare, mer 
användarvänliga och mindre kostsamma 
och genom att förbättra effektiviteten och 
kvaliteten på tjänsterna för medborgare och 
företag. Eftersom ett antal tjänster av 
allmänt intresse nu har en europeisk 
dimension och bör stödet till 
genomförandet och användningen på 
unionsnivå säkerställa att medborgarna och 
företagen kan dra nytta av digitala tjänster 
av hög kvalitet i hela Europa.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Den allt snabbare digitaliseringen 
i medlemsstaterna måste minska den 
växande klyftan mellan fattiga och rika. 
Därför bör programmet bidra till ökad 
social jämlikhet i en allt mer digitaliserad 
värld genom att ge alla medborgare, även 
personer med funktionsnedsättning, 
tillgång till modern digital teknik.

Or. en
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Den årliga tillväxtöversikt som 
kommissionen offentliggjorde 201769 visar 
att de europeiska offentliga 
förvaltningarnas kvalitet har en direkt 
inverkan på den ekonomiska miljön och 
därmed är en central faktor när det gäller 
att stimulera produktivitet, 
konkurrenskraft, ekonomiskt samarbete, 
tillväxt och sysselsättning. Effektiva och 
öppna offentliga förvaltningar och 
verkningsfulla rättsväsenden är i synnerhet 
nödvändiga för att underbygga den 
ekonomiska tillväxten och tillhandahålla 
högkvalitativa tjänster för företag och 
allmänhet.

(33) Den årliga tillväxtöversikt som 
kommissionen offentliggjorde 201769 visar 
att de europeiska offentliga 
förvaltningarnas kvalitet har en direkt 
inverkan på den ekonomiska miljön och 
därmed är en central faktor när det gäller 
att stimulera produktivitet, 
konkurrenskraft, ekonomiskt samarbete, 
hållbar tillväxt, sysselsättning och 
högkvalitativa arbeten. Effektiva och 
öppna offentliga förvaltningar och 
verkningsfulla rättsväsenden är i synnerhet 
nödvändiga för att underbygga den 
ekonomiska tillväxten och tillhandahålla 
högkvalitativa tjänster för företag och 
allmänhet.

__________________ __________________

69 COM(2016) 725 final. 69 COM(2016)0725.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Från och med maj 2018 gäller den 
allmänna dataskyddsförordningen, som 
föreskriver en enda uppsättning 
bestämmelser som är direkt tillämpliga i 
medlemsstaternas rättsordningar och som 
på så sätt kommer att garantera det fria 
flödet för personuppgifter mellan EU:s 
medlemsstater och stärka förtroendet och 
säkerheten för enskilda, två saker som är 
nödvändiga för en fungerande digital inre 
marknad. De åtgärder som vidtas inom 

(40) Från och med maj 2018 gäller den 
allmänna dataskyddsförordningen, som 
föreskriver en enda uppsättning 
bestämmelser som är direkt tillämpliga i 
medlemsstaternas rättsordningar och som 
på så sätt kommer att garantera det fria 
flödet för personuppgifter mellan EU:s 
medlemsstater och stärka förtroendet och 
säkerheten för enskilda, två saker som är 
nödvändiga för en fungerande digital inre 
marknad. De åtgärder som vidtas inom 
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detta program bör därför, när de innefattar 
behandling av personuppgifter, främja 
tillämpningen av den allmänna 
dataskyddsförordningen, t.ex. på området 
artificiell intelligens och
blockkedjeteknik,

detta program bör därför, när de innefattar 
behandling av personuppgifter, främja 
tillämpningen av den allmänna 
dataskyddsförordningen i all ny teknik.
Dessutom bör produkter och tjänster 
utvecklas och användas med full respekt 
för EU:s övriga regler om skydd av 
personuppgifter, med beaktande av 
principerna om rättvisa, insyn, 
ändamålsbegränsning, 
uppgiftsminimering, 
redovisningsskyldighet samt inbyggt 
integritetsskydd och integritetsskydd som 
standard.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) De organ som genomför 
programmet bör respektera principen om 
jämställdhet i enlighet med artiklarna 2 
och 3 i fördraget om Europeiska unionen 
och artikel 8 i EUF-fördraget samt artikel 
23 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) För att kunna utöva sin politiska 
kontroll och säkerställa öppenhet och 
ansvarsskyldighet, såsom föreskrivs i 
fördragen, bör kommissionen 



PA\1161882SV.docx 17/24 PE627.030v01-00

SV

vederbörligen och regelbundet informera 
Europaparlamentet om alla relevanta 
aspekter av genomförandet av 
programmet, inklusive 
arbetsprogrammen, genomförandet och 
eventuella behov av anpassning av 
fördelningen av budgeten, samt 
utarbetandet av resultatindikatorer för 
eftersträvade mål och förväntade resultat.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Införa användarfärdig/operativ 
teknik som tagits fram genom forskning 
och innovation för att bygga upp ett 
integrerat ekosystem av högpresterande 
datorsystem i unionen, som omfattar alla 
delar av den vetenskapliga och industriella 
värdekedjan, inklusive hårdvara, 
programvara, tillämpningar, tjänster, 
sammankoppling och digitala färdigheter.

(b) Införa användarfärdig/operativ 
teknik som tagits fram genom forskning 
och innovation, särskilt teknik som 
tidigare har dragit eller för närvarande 
drar nytta av unionsfinansiering, för att 
bygga upp ett integrerat ekosystem av 
högpresterande datorsystem i unionen, som 
omfattar alla delar av den vetenskapliga 
och industriella värdekedjan, inklusive 
hårdvara, programvara, tillämpningar, 
tjänster, sammankoppling och digitala 
färdigheter.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De digitala 
innovationsknutpunkterna ska ha en 
väsentlig generell frihet att utforma sin 
interna organisation och 
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sammansättning, liksom sin exakta 
dagordning och sina arbetsmetoder. De 
digitala innovationsknutpunkterna ska i 
synnerhet vara öppna för nya partner som 
önskar ansluta sig när dessa tillför ett 
mervärde åt partnerskapen och verkar på 
ett öppet och insynsvänligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De digitala 
innovationsknutpunkterna får ta emot 
medel i form av bidrag.

5. De digitala 
innovationsknutpunkterna får ta emot 
bidrag från medlemsstaterna, deltagande 
tredjeländer eller offentliga myndigheter i 
dessa, bidrag från internationella organ 
eller institutioner, bidrag från den digitala 
innovationsknutpunktens medlemmar, 
aktieägare eller partner, inkomster från 
de digitala innovationsknutpunkternas 
egna tillgångar och verksamheter, arv, 
donationer och bidrag från enskilda 
personer eller finansiering i form av 
bidrag, inklusive från programmet och 
andra unionsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De digitala 
innovationsknutpunkter som erhåller 
medel ska delta i genomförandet av 
programmet och göra följande:

6. De digitala 
innovationsknutpunkterna ska delta i 
genomförandet av programmet och göra 
följande:
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Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Tillhandahålla tjänster avseende 
digital omvandling – inklusive test- och 
experimentanläggningar – riktade mot små 
och medelstora företag och midcap-företag, 
även inom sektorer med långsamt 
genomslag för digital och tillhörande 
teknik.

(a) Tillhandahålla tjänster avseende 
digital omvandling och teknisk expertis –
inklusive test- och experimentanläggningar 
– riktade mot små och medelstora företag 
och midcap-företag, även inom sektorer 
med långsamt genomslag för digital och 
tillhörande teknik.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Stödja företag, organisationer och 
offentliga förvaltningar så att de blir 
konkurrenskraftigare genom att använda 
den nya teknik som programmet omfattar.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Överföra expertis och kunnande 
mellan regioner, i synnerhet genom att 
skapa nätverk mellan små och medelstora 
företag och midcap-företag som är 
etablerade i en region och de digitala 
innovationsnätverk etablerade i andra 

(b) Överföra expertis och kunnande 
mellan regioner, i synnerhet genom att 
skapa nätverk mellan små och medelstora 
företag och midcap-företag som är 
etablerade i en region och de digitala 
innovationsnätverk etablerade i andra 
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regioner som är mest lämpade för att 
tillhandahålla relevanta tjänster.

regioner som är mest lämpade för att 
tillhandahålla relevanta tjänster och 
erbjuda vägledning och rådgivning.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Europeiska kommissionen ska i 
nära samarbete med medlemsstaterna 
organisera kontinuerlig övervakning och 
utvärdering av prestationerna, resultaten 
och effekterna av de digitala 
innovationsknutpunkter som tar emot 
unionsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Åtgärder vilkas mål är knutna till 
annan ny teknik under Horisont Europa-
programmet, nämligen robotteknik, 
stordata och viktig digital teknik, ska 
berättigas finansiering, förutsatt att dessa 
mål har att göra med de specifika mål 
som omfattas av artiklarna 4–8 och utgör 
en övergripande och närliggande lösning 
i ett visst projekt.

Or. en
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Motivering

För att undvika betydande investeringsgap för andra nya tekniker, för att inte utestänga 
övergripande lösningar från programmet eller göra dess särskiljande egenskaper 
svåröverskådligare, bör annan ny teknik också vara en del av programmet, förutsatt att de 
utgör en övergripande och närliggande lösning genom de nya teknikerna i enlighet med 
artiklarna 4–8.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Rättsliga enheter etablerade i (a) Rättsliga enheter etablerade och, i 
tillämpliga fall, skyldiga att betala 
bolagsskatt i

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) I förekommande fall, förekomsten 
av en plan för att skapa varaktig 
sysselsättning av hög kvalitet i unionen 
eller i ett deltagande land. 

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om en åtgärd redan har 
certifierats eller fått bidrag från ett annat 
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unionsprogram eller stöd från en 
unionsfond, ska detta bidrag eller stöd 
förtecknas i ansökan om bidrag inom 
ramen för programmet.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En halvtidsutvärdering av 
programmet ska göras när det föreligger 
tillräcklig information om genomförandet 
av programmet, dock senast fyra år efter 
det att programmet började genomföras.

2. En halvtidsutvärdering av 
programmet ska göras när det föreligger 
tillräcklig information om genomförandet 
av programmet, dock senast tre år efter det 
att programmet började genomföras. 
Halvtidsutvärderingen ska innehålla de 
iakttagelser som är nödvändiga för att ett 
beslut ska kunna fattas om en uppföljning 
av programmet efter 2027 och om dess 
mål.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid slutet av programmets 
genomförande, dock senast fyra år efter 
utgången av den period som anges i artikel 
[1], ska kommissionen göra en 
slututvärdering av programmet.

3. Vid slutet av programmets 
genomförande, dock senast två år efter 
utgången av den period som anges i artikel 
[1], ska kommissionen göra en 
slututvärdering av programmet.

Or. en
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Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Som ett led i kontrollsystemet får
revisionsstrategin baseras på en finansiell 
revision av ett representativt urval av 
utgifter. Detta representativa urval ska 
kompletteras med ett urval som grundas på 
en bedömning av de risker som är 
förknippade med utgifterna.

4. Som ett led i kontrollsystemet ska
revisionsstrategin baseras på en finansiell 
revision av minst ett representativt urval av 
utgifter. Detta representativa urval ska 
kompletteras med ett urval som grundas på 
en bedömning av de risker som är 
förknippade med utgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Bilaga I – del 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Införande av 
användarfärdig/operativ teknik: 
Superdatorsystem utgör en tjänst, 
utvecklad genom forskning och innovation, 
för att bygga upp ett integrerat europeiskt 
HPC-ekosystem som täcker alla 
vetenskapliga och industriella 
värdekedjesegment (hårdvara, 
programvara, tillämpningar, tjänster, 
sammankopplingar och avancerade digitala 
färdigheter).

6. Införande av 
användarfärdig/operativ teknik: 
Superdatorsystem utgör en tjänst, 
utvecklad genom forskning och innovation, 
särskilt ny teknik som tidigare har dragit 
eller för närvarande drar nytta av 
unionsfinansiering, för att bygga upp ett 
integrerat europeiskt HPC-ekosystem som 
täcker alla vetenskapliga och industriella 
värdekedjesegment (hårdvara, 
programvara, tillämpningar, tjänster, 
sammankopplingar och avancerade digitala 
färdigheter). 

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Bilaga I – del 4 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla insatser kommer att utformas och 
genomföras i första hand via de digitala 
innovationsknutpunkterna enligt 
definitionen i artikel 15.

Alla insatser kommer att utformas och 
genomföras i första hand via de digitala 
innovationsknutpunkterna enligt 
definitionen i artikel 16.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Bilaga I – del 5 – del I – led 2.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1. Säkerställa att medborgarna kan få 
tillgång till, dela med sig av, använda och 
förvalta sina personliga hälsouppgifter 
säkert över gränserna oberoende av var de 
befinner sig eller var uppgifterna befinner 
sig. Fullborda infrastrukturen för digitala e-
hälsotjänster och utöka den med nya 
digitala tjänster samt stödja införandet av 
det europeiska formatet för utbyte av
elektroniska patientjournaler.

2.1. Säkerställa att medborgarna kan få 
tillgång till, dela med sig av, använda och 
förvalta sina personliga hälsouppgifter 
säkert och på ett sätt som säkerställer 
deras integritet över gränserna oberoende 
av var de befinner sig eller var uppgifterna 
befinner sig. Fullborda infrastrukturen för 
digitala e-hälsotjänster och utöka den med 
nya digitala tjänster samt stödja införandet 
av det europeiska formatet för utbyte av 
elektroniska patientjournaler.

Or. en
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