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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påpekar att den 
finansieringsram som anges i 
lagstiftningsförslaget endast är en 
indikation för lagstiftningsmyndigheten 
och att den inte kan fastställas innan en 
överenskommelse om förslaget till 
förordning om den fleråriga budgetramen 
för 2014−2020 har nåtts.

Ändringsförslag 2

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet påminner om sin 
resolution av den 8 juni 2011 om 
Investering i framtiden: en ny flerårig 
budgetram för ett konkurrenskraftigt och 
hållbart Europa för alla1. Parlamentet 
upprepar att det krävs tillräckliga 
ytterligare resurser i nästa fleråriga 
budgetram för att unionen ska kunna 
uppfylla de befintliga politiska 
prioriteringarna och de nya uppgifter som 
föreskrivs i Lissabonfördraget samt 
reagera vid oförutsedda händelser.
Parlamentet påpekar att även med en 
ökning av resursnivån för nästa fleråriga 
budgetram på minst fem procent jämfört 
med 2013 års nivå kan bara ett begränsat 
bidrag lämnas för att unionens avtalade 
mål och åtaganden ska kunna uppnås och 
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för att principen om solidaritet inom 
unionen ska kunna respekteras.
Parlamentet uppmanar rådet – om det 
inte delar denna uppfattning – att tydligt 
visa vilka av dess politiska prioriteringar 
eller projekt som kan överges helt och 
hållet, trots deras dokumenterade 
europeiska mervärde.
__________
1 Antagna texter P7_TA(2011)0266.

Ändringsförslag 3

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1c (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet påminner särskilt 
om att man i samma resolution 
uppmanade till en avsevärd ökning av de 
relevanta utgifterna från och med 2013, 
för att stärka, stimulera och säkra 
finansieringen av forskning, utveckling 
och innovation i unionen.

Ändringsförslag 4

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1d (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1d. Europaparlamentet påminner därför 
om sin ståndpunkt att man inom nästa 
fleråriga budgetram i högre grad bör 
fokusera utgifterna till områden som 
stimulerar ekonomisk tillväxt och 
konkurrenskraft, såsom forskning och 
innovation i enlighet med principerna om 
ett europeiskt mervärde och om excellens.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Unionen har åtagit sig att följa 
Europa 2020-strategin, som fastställer 
målen smart och hållbar tillväxt för alla 
och belyser betydelsen av forskning och 
innovation som viktiga drivkrafter för 
socialt och ekonomiskt välstånd och 
miljöhållbarhet, och att öka utgifterna för 
forskning och utveckling till 3 % av 
bruttonationalprodukten (BNP) senast 
2020, samtidigt som en indikator för 
innovationsintensiteten utvecklas. I detta 
sammanhang fastställer 
flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen 
en strategisk och integrerad taktik för 
forskning och innovation, där de ramar och 
mål fastslås som unionens framtida 
finansiering för forskning och innovation 
bör bidra till. Forskning och innovation är 
också viktiga faktorer för andra 
flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-
strategin, särskilt Ett resurseffektivt 
Europa, En industripolitik för en 
globaliserad tid och En digital agenda för 
Europa. För att Europa 2020-målen för 
forskning och innovation ska kunna uppnås 
har dessutom sammanhållningspolitiken en 
nyckelroll genom kapacitetsuppbyggnad 
och för tillhandahållande av en 
spetsforskningsstege.

(3) Unionen har åtagit sig att följa 
Europa 2020-strategin, som fastställer 
målen smart och hållbar tillväxt för alla 
och belyser betydelsen av forskning och 
innovation som viktiga drivkrafter för 
socialt och ekonomiskt välstånd och 
miljöhållbarhet, och att öka utgifterna för 
forskning och utveckling till 3 % av 
bruttonationalprodukten (BNP) senast 
2020, samtidigt som en indikator för 
innovationsintensiteten utvecklas. I detta 
sammanhang fastställer 
flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen 
en strategisk och integrerad taktik för 
forskning och innovation, där de ramar och 
mål fastslås som unionens framtida 
finansiering för forskning och innovation 
bör bidra till. Forskning och innovation är 
också viktiga faktorer för andra 
flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-
strategin, särskilt Ett resurseffektivt 
Europa, En industripolitik för en 
globaliserad tid och En digital agenda för 
Europa. För att Europa 2020-målen för 
forskning och innovation ska kunna uppnås 
har dessutom sammanhållningspolitiken en 
nyckelroll genom kapacitetsuppbyggnad 
och för tillhandahållande av en 
spetsforskningsstege, genom att 
understryka varför det är nödvändigt att 
främja starkare synergi- och 
kompletteringseffekter tillsammans med 
strukturfonderna. Urvalet av projekt som 
finansieras inom ramen för 
”spetsforskningsstegekonceptet” måste 
dock baseras på vissa kvalitetsstandarder. 
För att garantera varaktig framgång för 
projekt som finansieras enligt 
”spetsforskningsstegekonceptet” måste de 
ägnas särskild uppmärksamhet och 
övervakas noga.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Vid mötet den 4 februari 2011 ställde 
sig Europeiska rådet bakom tanken med ett 
gemensamt strategiskt ramverk för 
unionens finansiering av forskning och 
innovation i syfte att effektivisera 
finansieringen av forskning och innovation 
på nationell nivå och unionsnivå, och 
uppmanade unionen att snabbt ta itu med 
kvarstående hinder för att locka till sig 
talang och investeringar för att det 
europeiska forskningsområdet ska kunna 
fullbordas senast 2014 och en verklig inre 
marknad för kunskap, forskning och 
innovation ska kunna skapas.

(4) Vid mötet den 4 februari 2011 ställde 
sig Europeiska rådet bakom tanken med ett 
gemensamt strategiskt ramverk för 
unionens finansiering av forskning och 
innovation i syfte att effektivisera 
finansieringen av forskning och innovation 
på nationell nivå och unionsnivå, och 
uppmanade unionen att snabbt ta itu med 
kvarstående hinder för att locka till sig 
talang och investeringar för att det 
europeiska forskningsområdet ska kunna 
fullbordas senast 2014 och en verklig inre 
marknad för kunskap, forskning och 
innovation ska kunna skapas. Detta kräver 
en avsevärd ökning av budgeten för de 
kommande sju åren för att förstärka 
unionens innovationskapacitet samtidigt 
som man attraherar ordentligt med 
finansiering från den privata sektorn för 
sin verksamhet.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Europaparlamentet har efterlyst en 
radikal förenkling av finansieringen av 
unionens forskning och innovation 
(resolution av den 11 november 20105), 
belyst Innovationsunionens betydelse för 
omvandlingen av Europa inför situationen i 
världen efter krisen (resolution av den 12 
maj 20116), riktat uppmärksamheten på 
viktiga erfarenheter av den preliminära 
utvärderingen av sjunde ramprogrammet 

(5) Europaparlamentet har efterlyst en 
radikal förenkling av finansieringen av 
unionens forskning och innovation 
(resolution av den 11 november 20105 och 
den 8 juni 20116 som understryker att all 
ökning av medlen ska kopplas samman 
med en radikal förenkling av 
finansieringsprocessen), belyst 
Innovationsunionens betydelse för 
omvandlingen av Europa inför situationen i 
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(resolution av den 8 juni 20117) och har 
gett sitt stöd till tanken på ett gemensamt 
strategiskt ramverk för finansiering av 
forskning och innovation (resolution av 
den 7 september 20118).

världen efter krisen (resolution av den 
12 maj 20117), riktat uppmärksamheten på 
viktiga erfarenheter av den preliminära 
utvärderingen av sjunde ramprogrammet 
(resolution av den 8 juni 20118) och har 
gett sitt stöd till tanken på ett gemensamt 
strategiskt ramverk för finansiering av 
forskning och innovation och har 
uppmanat till en fördubbling av budgeten 
för forskning och innovation i den 
kommande fleråriga finansieringsramen 
jämfört med det sjunde ramprogrammet
(resolution av den 27 september 20119).
__________
6 P7_TA-PROV(2011)0266.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation i Europeiska 
unionen (nedan kallat Horisont 2020) – är 
inriktat på tre prioriteringar, nämligen att 
utveckla vetenskaplig spetskompetens i 
syfte att stärka unionens globala ställning 
på området, främja industriellt ledarskap 
till stöd för företag, inbegripet små och 
medelstora företag och innovation, och att 
ta itu med samhällsutmaningar, i syfte att 
direkt bemöta de utmaningar som 
identifieras i Europa 2020-strategin genom 
stöd till verksamhet som omfattar hela 
spektrumet från forskning till marknad.
Horisont 2020 bör stödja alla stadier i 
innovationskedjan, särskilt verksamhet 
som ligger närmare marknaden, inklusive 
innovativa finansieringsinstrument samt 
icke-teknisk och social innovation, och 
syftar till att uppfylla forskningsbehoven 
inom en lång rad av unionens strategiska 
områden, genom att lägga tonvikten på 
bredast möjliga användning och spridning 

(11) Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation i Europeiska 
unionen (nedan kallat Horisont 2020) – är 
inriktat på tre prioriteringar, nämligen att 
utveckla vetenskaplig spetskompetens i 
syfte att stärka unionens globala ställning 
på området, främja industriellt ledarskap 
till stöd för företag, inbegripet små och 
medelstora företag och innovation, och att 
ta itu med samhällsutmaningar, i syfte att 
direkt bemöta de utmaningar som 
identifieras i Europa 2020-strategin genom 
stöd till verksamhet som omfattar hela 
spektrumet från forskning till marknad.
Horisont 2020 bör, utan att snedvrida 
konkurrensen, stödja alla stadier i 
innovationskedjan, särskilt verksamhet 
som ligger närmare marknaden, inklusive 
innovativa finansieringsinstrument samt 
icke-teknisk och social innovation, och 
syftar till att uppfylla forskningsbehoven 
inom en lång rad av unionens strategiska 
områden, genom att lägga tonvikten på 
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av kunskap som härrör från de 
verksamheter som fått stöd och fram till det 
kommersiella utnyttjandet av den.
Prioriteringarna i Horisont 2020 bör också 
stödjas genom ett program för forskning 
och utbildning på det kärntekniska området 
inom ramen för Euratomfördraget.

bredast möjliga användning och spridning 
av kunskap som härrör från de 
verksamheter som fått stöd och fram till det 
kommersiella utnyttjandet av den.
Prioriteringarna i Horisont 2020 bör också 
stödjas genom ett program för forskning 
och utbildning på det kärntekniska området 
inom ramen för Euratomfördraget.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Finansiering inom Horisont 2020 
bör vägledas av principen om excellens 
och ge ett tydligt europeiskt mervärde.
Den bör inte ersätta utan komplettera 
nationell finansiering av 
forskningsanknutna projekt.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Förenkling är ett centralt mål för 
Horisont 2020, som fullt ut bör återspeglas 
i dess utformning, regler, ekonomiska 
förvaltning och genomförande. Horisont 
2020 bör syfta till att locka ett högt 
deltagande bland universitet, 
forskningscentrum, industrin och små och 
medelstora företag och vara öppet för nya 
deltagare, då det sammanför allt stöd till 
forskning och innovation i ett gemensamt 
strategiskt ramverk, inbegripet en 
förenklad uppsättning stödformer, och 
tillämpar regler för deltagande tillsammans 
med principer som gäller för alla åtgärder 
inom programmet. Enklare bidragsregler 
bör minska de administrativa kostnaderna 

(15) Förenkling är ett centralt krav för 
Horisont 2020, som fullt ut bör återspeglas 
i dess utformning, regler, ekonomiska 
förvaltning och genomförande. Horisont 
2020 bör syfta till att locka ett högt 
deltagande bland universitet, 
forskningscentrum, industrin och små och 
medelstora företag och vara öppet för nya 
deltagare, då det sammanför allt stöd till 
forskning och innovation i ett gemensamt 
strategiskt ramverk, inbegripet en 
förenklad uppsättning stödformer som tar 
vederbörlig hänsyn till hurdan 
verksamheten är och dess närhet till 
marknaden, och tillämpar regler för 
deltagande tillsammans med principer som 
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för deltagande och kommer att bidra till en 
minskning av antalet finansiella fel.

gäller för alla åtgärder inom programmet.
Enklare bidragsregler bör minska de 
administrativa kostnaderna för deltagande 
och kommer att bidra till en minskning av 
antalet finansiella fel.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Horisont 2020 bör leda till en 
väsentlig minskning av den byråkratiska 
bördan för mottagarna, inklusive små och 
medelstora företag. Detta bör också 
uppnås genom ett differentierat 
angreppssätt beroende på mottagargrupp.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det är lämpligt att säkerställa ett 
korrekt slutförande av Horisont 2020 och 
de program som föregått detta, särskilt när 
det gäller fortsättningen av fleråriga 
arrangemang för förvaltningen av dem, 
exempelvis finansieringen av tekniskt och 
administrativt stöd.

(18) Det är lämpligt att säkerställa ett 
korrekt slutförande av Horisont 2020 och 
de program som föregått detta, särskilt när 
det gäller fortsättningen av fleråriga 
arrangemang för förvaltningen av dem, 
exempelvis finansieringen av strikt 
nödvändigt tekniskt och administrativt 
stöd.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genomförandet av Horisont 2020 kan 
ge upphov till tilläggsprogram där endast 

(19) Genomförandet av Horisont 2020 kan 
– enligt specifika och transparenta villkor 
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vissa medlemsstater deltar, deltagande av 
unionen i program som genomförs av flera 
medlemsstater eller bildande av 
gemensamma företag eller andra 
arrangemang enligt artiklarna 184, 185 och 
187 i EUF-fördraget.

– ge upphov till tilläggsprogram där endast 
vissa medlemsstater deltar, deltagande av 
unionen i program som genomförs av flera 
medlemsstater eller bildande av 
gemensamma företag eller andra 
arrangemang enligt artiklarna 184, 185 och 
187 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För att uppnå en lämplig balans 
mellan konsensusbaserad och mer 
nyskapande forskning, utveckling och 
innovation bör minst 15 procent av 
budgeten för prioriteringen 
”Samhällsutmaningar” och det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” inom 
prioriteringen ”Industriellt ledarskap” 
fördelas enligt en bottom-up-strategi och 
en forskningsdriven logik. Dessutom bör 
man inom prioriteringarna 
”Samhällsutmaningar” och ”Industriellt 
ledarskap” finna en riktig balans mellan 
mindre och större projekt och därvid ta 
hänsyn till sektorns specifika struktur, typ 
av verksamhet, teknik samt 
forskningsmiljö.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För största möjliga effekt bör Horisont 
2020 utveckla nära synergier med andra 
unionsprogram på områden som t.ex. 
utbildning, rymden, miljö, konkurrenskraft 
och små och medelstora företag, inre 

(26) För största möjliga effekt bör Horisont 
2020 utveckla nära synergier med andra 
unionsprogram på områden som t.ex. 
utbildning, rymden, miljö, konkurrenskraft 
och små och medelstora företag, inre 
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säkerhet, kultur och media, och med 
resurser från sammanhållningspolitiken 
och politiken för landsbygdsutveckling, 
som särskilt kan bidra till att stärka 
nationell och regional forsknings- och 
innovationsförmåga inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

säkerhet, kultur och media, och med 
resurser från sammanhållningspolitiken 
och politiken för landsbygdsutveckling, 
som särskilt kan bidra till att stärka 
nationell och regional forsknings- och 
innovationsförmåga inom ramen för 
strategier för smart specialisering. Dessa 
synergier får inte äventyra 
kompetensprincipen som Horisont 2020 
bör sträva efter att följa och får inte leda 
till dubbel finansiering av samma projekt.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Både Horisont 2020 och 
sammanhållningspolitiken strävar efter 
en övergripande anpassning till 
Europa 2020-målen om smart och hållbar 
tillväxt för alla genom sina respektive 
gemensamma strategiska ramar. Denna 
nya strategiska inriktning kräver ett 
närmare och mer systematiskt samarbete 
mellan de båda gemensamma strategiska 
ramarna, så att den fulla forsknings- och 
innovationspotentialen kan utvecklas 
regionalt, nationellt och på EU-nivå. För 
att utnyttja synergieffekterna bör 
instrument för spetsforskningsstegar 
införas i både Horisont 2020 och 
sammanhållningspolitiken utan att 
äventyra kompetensprincipen.

Motivering

Although they have different focus, both Horizon 2020 and the Cohesion Policy are extremely 
important to reach the objectives of Europe 2020. Thus synergies and complementarities 
between them are really needed. Cohesion policy must prepare regional R&I players to 
participate in Horizon 2020 projects and, on the other hand, should provide the means to 
exploit and diffuse swiftly R&I results stemming from Horizon 2020 funded basic research 
into the market. To build bridges between two programmes, the H2020 should offer some 
measures for identification of potential (“centres of excellence”), providing the seal of 
excellence for the best centres.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 26b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26b) Myndigheter på europeisk, lokal, 
regional samt nationell nivå spelar en 
viktig roll för genomförandet av det 
europeiska forskningsområdet och för att 
se till att unionens finansiella instrument 
samordnas på ett effektivt sätt, särskilt för 
att främja kopplingar mellan 
Horisont 2020 och strukturfonderna, 
inom ramen för regionala 
innovationsstrategier som baseras på 
smart specialisering. Regionerna har 
också en nyckelroll i spridningen och 
genomförandet av resultaten från 
Horisont 2020 och för att erbjuda 
kompletterande finansieringsinstrument, 
inklusive offentlig upphandling.

Motivering

As the main actors in programming and implementing the Cohesion Policy, national and 
regional authorities will play a relevant role in creating and empowering the necessary 
synergies between this policy and Horizon 2020. In order to fully exploit the opportunities for 
synergies, regional authorities must develop their research and innovation strategies for 
smart specialisation and facilitate the exploitation of results stemming from Horizon 2020, 
with particular attention to creating friendly market conditions and business environment.
Actions taken by the European Commission could support implementation of this concept on 
the Member States level.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Små och medelstora företag är en 
viktig tillgång för innovation och tillväxt i 
Europa. Därför behövs ett stort deltagande 

(27) Små och medelstora företag är en 
viktig tillgång för innovation och tillväxt i 
Europa. Därför behövs ett stort deltagande 
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av små och medelstora företag i 
Horisont 2020, i enlighet med 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003. Detta bör 
gynna syftena i Small Business Act.

av små och medelstora företag i 
Horisont 2020, i enlighet med 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003. Detta bör 
gynna syftena i Small Business Act.
Horisont 2020 bör erbjuda de incitament 
som krävs för att attrahera små och 
medelstora företag till den här typen av 
finansiering på unionsnivå, och 
tillhandahålla en uppsättning 
bestämmelser och instrument som 
väsentligt förbättrar de små och 
medelstora företagens tillgång till 
finansiering.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att bibehålla samma spelregler för 
samtliga företag som är verksamma på den 
inre marknaden bör finansiering som 
tillhandahålls genom Horisont 2020 
utformas i enlighet med reglerna om 
statligt stöd så att effektiviteten i de 
offentliga utgifterna säkerställs och 
snedvridning av marknaden förhindras, 
t.ex. undanträngning av privat finansiering 
vilket skapar ineffektiva 
marknadsstrukturer eller bevarar 
ineffektiva företag.

(31) För att bibehålla samma spelregler för 
samtliga företag som är verksamma på den 
inre marknaden bör finansiering som 
tillhandahålls genom Horisont 2020 
utformas i enlighet med reglerna om 
statligt stöd, inklusive gemenskapens 
ramar för statligt stöd till forskning och 
utveckling och innovation som för 
närvarande ses över, så att effektiviteten i 
de offentliga utgifterna säkerställs och 
snedvridning av marknaden förhindras, 
t.ex. undanträngning av privat finansiering 
vilket skapar ineffektiva 
marknadsstrukturer eller bevarar 
ineffektiva företag.

Motivering

Om balansen förskjuts alltför mycket åt finansiering av kortsiktiga marknadsnära 
innovationer kan det snedvrida konkurrensen och ske på bekostnad av mer långsiktig och 
grundläggande forskning som ofta ligger till grund för radikala och nyskapande innovationer.
Därför bör man ta hänsyn inte bara till ordalydelsen utan också till andan i bestämmelserna 
för statligt stöd till FoU.
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Unionens och medlemsstaternas 
finansiering av forskning och innovation 
bör samordnas bättre så att man kan 
garantera kompletteringseffekter och 
ökad effektivitet och synlighet samt uppnå 
bättre synergieffekter. Inom ramen för 
den utvärderingsprocess som föreskrivs i 
denna förordning bör kommissionen visa 
konkreta exempel, om sådana finns, på 
kompletterings- och synergieffekterna 
mellan unionens och 
medlemsstaternas budgetar när det gäller 
att uppnå FoU-målen och 
huvudindikatorn för innovation i Europa 
2020-strategin.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Horisont 2020 bör garantera största 
möjliga transparens, ansvarsskyldighet 
och demokratiska kontroll för innovativa 
finansieringsinstrument och mekanismer 
som involverar EU:s budget, särskilt vad 
gäller deras bidrag, både de förväntade 
och uppnådda, till att nå unionens mål.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 ska spela en central roll i Horisont 2020 ska spela en central roll i 
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genomförandet av Europa 2020-strategin 
för smart och hållbar tillväxt för alla 
genom att tillhandahålla en gemensam 
strategisk ram för unionens finansiering av 
forskning och innovation, och därmed 
fungera som hävstång för privata 
investeringar, skapa nya arbetstillfällen och 
säkerställa hållbar tillväxt och 
konkurrenskraft på lång sikt i Europa.

genomförandet av Europa 2020-strategin 
för smart och hållbar tillväxt för alla 
genom att tillhandahålla en gemensam 
strategisk ram för unionens finansiering av 
forskning och innovation, och därmed 
fungera som hävstång för offentliga och 
privata investeringar, skapa nya 
arbetstillfällen, främja ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning och 
säkerställa hållbar tillväxt och 
konkurrenskraft på lång sikt i Europa.

Motivering

I samband med budgetbegränsningarna på grund av den finansiella och ekonomiska krisen 
som råder i Europa bör man avstå från att undergräva smarta investeringar inom områden 
med högt mervärde, t.ex. forskning och utveckling. Offentliga finansieringssatsningar inom 
dessa områden måste upprätthållas eller utökas, och Horisont 2020 måste spela en roll som 
hävstång i detta sammanhang. Å andra sidan måste den sociala, ekonomiska och territoriella 
sammanhållningen i unionen vara det centrala för alla offentliga investeringar i EU.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Horisont 2020 ska bidra till att skapa en 
ekonomi baserad på kunskap och 
innovation inom hela unionen genom att 
fungera som hävstång för tillräcklig 
ytterligare finansiering av forskning, 
utveckling och innovation. Det ska därvid 
stödja genomförandet av 
Europa 2020-strategin och unionens andra 
strategier samt genomförandet av det 
europeiska forskningsområdet och dess 
funktion. Relevanta resultatindikatorer 
anges i inledningen till bilaga I.

1. Horisont 2020 ska bidra till att skapa en 
ekonomi baserad på kunskap och 
innovation inom hela unionen genom att 
fungera som hävstång för tillräcklig 
ytterligare finansiering av forskning, 
utveckling och innovation. Det ska därvid 
stödja genomförandet av 
Europa 2020-strategin och unionens andra 
strategier samt genomförandet av det 
europeiska forskningsområdet och dess 
funktion. Enligt beräkningarna förväntas 
Horisont 2020 fram till 2030 höja BNP 
med 0,92 %, exporten med 1,37 %, 
importen med 0,15 % och sysselsättningen 
med 0,4 %.  Relevanta resultatindikatorer 
anges i inledningen till bilaga I.
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Beloppet för verksamheter inom ramen 
för avdelning XIX i EUF-fördraget ska 
fördelas på följande sätt mellan de 
prioriteringar som anges i artikel 5.2:

2. Beloppet för verksamheter ska fördelas 
på följande sätt mellan de prioriteringar 
som anges i artikel 5.2:

(a) Vetenskaplig spetskompetens, 
27 818 miljoner euro.

(a) Vetenskaplig spetskompetens, 
31,705 % av finansieringsramen enligt 
punkt 1.

(b) Industriellt ledarskap, 
20 280 miljoner euro.

(b) Industriellt ledarskap, 22,544 % av 
finansieringsramen enligt punkt 1.

(c) Samhällsutmaningar, 
35 888 miljoner euro.

(c) Samhällsutmaningar, 39,589 % av 
finansieringsramen enligt punkt 1.

Det högsta totalbeloppet för unionens 
finansiella bidrag genom Horisont 2020 till 
gemensamma forskningscentrumets icke-
nukleära direkta åtgärder ska vara 
2 212 miljoner euro.

Det högsta totalbeloppet för unionens 
finansiella bidrag genom Horisont 2020 till 
gemensamma forskningscentrumets icke-
nukleära direkta åtgärder ska vara 2,521 % 
av finansieringsramen i punkt 1.

Den preliminära fördelningen för särskilda 
mål inom prioriteringarna och det 
maximala totala bidragsbeloppet till 
gemensamma forskningscentrumets icke-
nukleära direkta åtgärder anges i bilaga II.

Den preliminära fördelningen för särskilda 
mål inom prioriteringarna och det 
maximala totala bidragsbeloppet till 
gemensamma forskningscentrumets icke-
nukleära direkta åtgärder anges i bilaga II. 
De årliga anslagen ska godkännas av 
budgetmyndigheten utan att det påverkar 
bestämmelserna i förordningen om 
inrättande av en flerårig budgetram för 
åren 2014–2020 och det 
interinstitutionella avtalet av xxx/201z 
mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk 
förvaltning.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska institutet för innovation och 
teknik ska finansieras med ett maximalt 
bidrag från Horisont 2020 på
3 194 miljoner euro i enlighet med i bilaga 
II. Ett första tilldelning på 
1 542 miljoner euro ska tillhandahållas 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik för verksamheter inom ramen för 
avdelning XVII i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. En 
andra tilldelning på upp till 
1 652 miljoner euro ska tillhandahållas, 
om inte annat följer av den översyn som 
avses i artikel 26.1. Detta ytterligare 
belopp ska tillhandahållas 
proportionerligt, enligt vad som anges i 
bilaga II, från beloppet för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” inom 
prioriteringen för industriellt ledarskap i 
punkt 2 b och från beloppet för 
prioriteringen om samhällsutmaningar i 
2 c.

3. Europeiska institutet för innovation och 
teknik ska finansieras med ett maximalt 
bidrag på 3,64 % av finansieringsramen i 
punkt 1.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De årliga anslagen till EIT ska beviljas av 
budgetmyndigheten utan att det påverkar 
bestämmelserna i förordningen om den 
fleråriga budgetramen för 2014–2010 och 
det interinstitutionella avtalet av den .../...
mellan Europarlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i 
budgetfrågor.
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att kunna reagera på oförutsedda 
situationer eller ny utveckling och nya 
behov, och för att beakta bestämmelserna i 
punkt 3, får kommissionen, efter den 
preliminära utvärdering av Horisont 2020 
som avses i artikel 26.1 a i denna 
förordning, inom ramen för det årliga 
budgetförfarandet se över de belopp som 
fastställs för prioriteringarna i punkt 2 och 
den preliminära fördelningen mellan 
särskilda mål inom dessa prioriteringar 
som anges i bilaga II och överföra anslag 
mellan prioriteringarna och de särskilda 
målen på upp till 10 % av den 
sammanlagda ursprungliga tilldelningen 
för varje prioritering och upp till 10 % av 
den ursprungliga preliminära fördelningen 
för varje särskilt mål. Detta berör inte det 
belopp som anges för de direkta åtgärder 
som vidtas av gemensamma 
forskningscentrumet i punkt 2 eller det 
bidrag till Europeiska institutet för 
innovation och teknik som anges i 
punkt 3.

5. För att kunna reagera på oförutsedda 
situationer eller ny utveckling och nya 
behov, och för att beakta bestämmelserna i 
punkt 3, får kommissionen, efter den 
preliminära utvärdering av Horisont 2020 
som avses i artikel 26.1 a i denna 
förordning, inom ramen för det årliga 
budgetförfarandet och utan att det 
påverkar budgetmyndighetens 
befogenheter, se över de belopp som 
fastställs för prioriteringarna i punkt 2 och 
den preliminära fördelningen mellan 
särskilda mål inom dessa prioriteringar 
som anges i bilaga II och överföra anslag 
mellan prioriteringarna och de särskilda 
målen på upp till 10 % av den 
sammanlagda ursprungliga tilldelningen 
för varje prioritering och upp till 10 % av 
den ursprungliga preliminära fördelningen 
för varje särskilt mål.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iva) De länder i Europeiska 
frihandelssammanslutningen (Efta) som 
har undertecknat avtalet om 
Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) i enlighet med 
bestämmelserna i avtalet.
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förbindelser och gränssnitt ska 
genomföras mellan och inom 
prioriteringarna för Horisont 2020. Särskild 
uppmärksamhet ska i detta avseende ägnas 
utveckling och tillämpning av viktig 
möjliggörande teknik och industriteknik, 
överbryggande av avståndet mellan 
upptäckt och marknadstillämpning, 
tvärvetenskaplig forskning och innovation, 
samhällsvetenskap, ekonomisk vetenskap 
och humaniora, främjande av det 
europeiska forskningsområdets 
förverkligande och funktion, samarbete 
med tredjeländer, ansvarsfull forskning och 
innovation inklusive genusperspektivet, 
samt insatser för att göra forskningsyrket 
mer attraktivt och underlätta 
gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

1. Förbindelser och gränssnitt ska 
genomföras mellan och inom 
prioriteringarna för Horisont 2020. Särskild 
uppmärksamhet ska i detta avseende ägnas 
utveckling och tillämpning av viktig 
möjliggörande teknik och industriteknik, 
överbryggande av avståndet mellan 
upptäckt och marknadstillämpning, 
tvärvetenskaplig forskning och innovation, 
samhällsvetenskap, ekonomisk vetenskap 
och humaniora, främjande av det 
europeiska forskningsområdets 
förverkligande och funktion, ett ökat 
deltagande i forskning och innovation i 
hela unionen, samarbete med tredjeländer, 
ansvarsfull forskning och innovation 
inklusive genusperspektivet, samt insatser 
för att göra forskningsyrket mer attraktivt 
och underlätta gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Personalresurser

Horisont 2020 ska bidra till att främja 
forskarkarriären och göra den 
attraktivare i hela Europa. Därför ska det 
genomföras så att en gemensam marknad 
för forskare främjas.
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet ska ägnas 
proportionalitetsprincipen, rätten till 
integritet, till skydd av personuppgifter, till 
fysisk och mental integritet och till icke-
diskriminering samt behovet av att 
säkerställa en hög skyddsnivå för 
människors hälsa.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas 
proportionalitetsprincipen, rätten till 
integritet, till skydd av personuppgifter, till 
fysisk och mental integritet och till icke-
diskriminering baserad på nationalitet, 
etnisk bakgrund, funktionshinder, religiös 
eller annan övertygelse, ålder, kön eller 
sexuell läggning samt behovet av att 
säkerställa en hög skyddsnivå för 
människors hälsa.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Synergieffekter med strukturfonderna
Horisont 2020 ska bidra till att 
överbrygga klyftan inom forskning och 
innovation i Europeiska unionen genom 
att möjliggöra synergieffekter tillsammans 
med sammanhållningspolitiken i stödet 
till forskning och innovation genom att 
införa kompletterande åtgärder på ett 
samordnat sätt. När det är möjligt ska de 
två instrumentens samverkansförmåga 
främjas och kumulativ eller kombinerad 
finansiering kommer att uppmuntras utan 
att äventyra kompetensprincipen.
Horisont 2020 ska bidra till utvärderingen 
av potentialen, till att identifiera de bästa 
centrumen samt till förbättringen av deras 
synbarhet genom att tillhandahålla en 
excellensstämpel.
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Motivering

Såsom det sägs i det föreslagna nya skälet 26a, är både Horisont 2020 och
sammanhållningspolitiken, även om de har olika fokus, extremt viktiga för att målen i 
Europa 2020-strategin ska kunna nås. Därför behövs det verkligen att de kan ge 
synergieffekter och att de kompletterar varandra. Sammanhållningspolitiken måste förbereda
regionala aktörer inom forskning och innovation för att delta i Horisont 2020-projekt, och 
bör också tillhandahålla medel för att exploatera och snabbt sprida forsknings- och 
innovationsresultat från grundforskning som finansierats genom Horisont 2020 till 
marknaden.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att 
säkerställa att små och medelstora företag 
deltar, och berörs av innovation, på 
lämpligt sätt i Horisont 2020. Kvantitativa 
och kvalitativa bedömningar av små och 
medelstora företags deltagande ska göras 
som en del av arrangemangen för 
utvärdering och övervakning.

1. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att 
säkerställa att små och medelstora företag 
deltar, och berörs av innovation, på 
lämpligt sätt i Horisont 2020. Kvantitativa 
och kvalitativa bedömningar av små och 
medelstora företags deltagande ska göras 
som en del av arrangemangen för 
utvärdering och övervakning. Särskilt 
kommissionen ska så långt det är möjligt 
se till att små och medelstora företag 
deltar i Horisont 2020 genom att också 
tillhandahålla det stöd som krävs för att 
de ska kunna uppfylla kraven för och 
förbättra sin tillgång till finansiering 
enligt detta program.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda till 
att omkring 15 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda till 
att (i) inte mindre än 15 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
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teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag.

teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag och (ii) 
50 % av de deltagande små och 
medelstora företag som inför innovationer 
som är nya för företaget eller marknaden 
(som omfattar tiden för projektet plus 
tre år).

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Alla parters långsiktiga engagemang på 
grundval av en gemensam vision och 
tydligt definierade mål.

(c) Alla parters långsiktiga finansierade 
engagemang på grundval av en gemensam 
vision och tydligt definierade mål.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamhet för spridning av information 
och genomförande av 
kommunikationsverksamhet ska vara en 
integrerad uppgift inom alla åtgärder som 
får stöd genom Horisont 2020.

Verksamhet för spridning av information 
och genomförande av 
kommunikationsverksamhet ska vara en 
integrerad uppgift inom alla åtgärder som 
får stöd genom Horisont 2020, och särskild 
omsorg ska ägnas åt att tillhandahålla 
denna information på ett sätt som 
underlättar tillgången för alla, särskilt 
personer med funktionshinder.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Initiativ som syftar till att öka (a) Initiativ som syftar till att öka 
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medvetenheten och underlätta tillgången 
till finansiering genom Horisont 2020, i 
synnerhet för regioner eller typer av 
deltagare som är underrepresenterade.

medvetenheten och underlätta tillgången 
till finansiering genom Horisont 2020, i 
synnerhet för regioner eller typer av 
deltagare som är underrepresenterade, 
vilket är fallet med forskare och deltagare 
med funktionshinder.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Senast 2017 ska kommissionen, med 
bistånd av oberoende experter, göra en 
översyn av Europeiska institutet för 
innovation och teknik. Den andra 
tilldelningen av medel till 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik, enligt artikel 6.3, ska göras 
tillgänglig efter denna översyn. Vid 
översynen ska de framsteg bedömas som 
gjorts vid Europeiska institutet för 
innovation och teknik mot bakgrund av 
följande:

(a) Senast 2016 ska kommissionen, med 
bistånd av oberoende experter, göra en 
översyn av Europeiska institutet för 
innovation och teknik. Den andra 
tilldelningen av medel till 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik, enligt artikel 6.3, ska göras 
tillgänglig efter denna översyn. Vid 
översynen ska de framsteg bedömas som 
gjorts vid Europeiska institutet för 
innovation och teknik mot bakgrund av 
följande:

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Den överenskomna tidsplanen för 
inrättandet av den tredje omgången
kunskaps- och innovationsgrupper och de 
planerade finansiella behoven hos 
befintliga sådana i enlighet med deras 
specifika utveckling.

(ii) Framgången med att skapa nya 
kunskaps- och innovationsgrupper och de 
planerade finansiella behoven hos 
befintliga sådana i enlighet med deras 
specifika utveckling.

Motivering

För att förbättra transparensen bör EIT:s finansiering budgeteras som en enskild budgetpost.
Det är också viktigt att EIT får full tillgång till sin finansiering, så att institutet kan utföra 
sina uppgifter på ett optimalt sätt. EIT måste dock först visa att det kan fullgöra sina 
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uppgifter. Om man vid halvtidsutvärderingen finner att så inte är fallet bör EIT:s verksamhet 
upphöra och kvarvarande medel fördelas jämt över programmets tre pelare.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Bidragen från Europeiska institutet för 
innovation och teknik och från kunskaps-
och innovationsgrupperna till 
prioriteringen samhällsutmaningar och det 
särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
inom ramen för Horisont 2020.

(iii) Bidragen från Europeiska institutet för 
innovation och teknik och från kunskaps-
och innovationsgrupperna till 
prioriteringen samhällsutmaningar och det 
särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
inom ramen för Horisont 2020 samt det 
europeiska forskningsområdet.

Motivering

Vid utvärderingen bör man ta hänsyn till synergieffekterna mellan EIT och det europeiska 
forskningsområdet.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Senast i slutet av 2017, och med 
beaktande av efterhandsutvärderingen av 
sjunde ramprogrammet som ska slutföras 
före utgången av 2015 och översynen av 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik, ska kommissionen, med bistånd av 
oberoende experter, göra en preliminär 
utvärdering av Horisont 2020, inbegripet 
Europeiska forskningsrådet, dess särskilda 
program och verksamheten i Europeiska 
institutet för innovation och teknik, av hur 
(beträffande resultatnivå och framsteg 
avseende effekter) målen har uppnåtts för 
Horisont 2020 och alla åtgärders fortsatta 
relevans, resursernas effektivitet och 

(b) Senast i slutet av 2017, och med 
beaktande av efterhandsutvärderingen av 
sjunde ramprogrammet som ska slutföras 
före utgången av 2015 och översynen av 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik, ska kommissionen, med bistånd av 
oberoende experter, göra en preliminär 
utvärdering av Horisont 2020, inbegripet 
Europeiska forskningsrådet, dess särskilda 
program och verksamheten i Europeiska 
institutet för innovation och teknik, av hur 
(beträffande resultatnivå och framsteg 
avseende effekter) målen har uppnåtts för 
Horisont 2020 och alla åtgärders fortsatta 
relevans, resursernas effektivitet och 
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utnyttjande, utrymmet för ytterligare 
förenkling och mervärdet för unionen. Den 
utvärderingen ska också ta hänsyn till 
aspekter som rör tillträde till 
finansieringsmöjligheter för deltagare i 
alla regioner, små och medelstora företag 
och för att främja en jämn könsfördelning.
Den utvärderingen ska dessutom beakta 
åtgärdernas bidrag till unionens 
prioriteringar för smart och hållbar tillväxt 
för alla och resultaten för de långsiktiga 
effekterna av tidigare åtgärder.

utnyttjande, utrymmet för ytterligare 
förenkling och mervärdet för unionen. Den 
utvärderingen ska också ta hänsyn till 
aspekter som rör tillträde till 
finansieringsmöjligheter för att utvidga 
unionens vetenskaps- och innovationsbas 
av spetskompetens i alla regioner för små 
och medelstora företag, och för att främja 
en jämn könsfördelning. Den utvärderingen
ska dessutom beakta åtgärdernas bidrag till 
unionens prioriteringar för smart och 
hållbar tillväxt för alla och resultaten för de 
långsiktiga effekterna av tidigare åtgärder.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I samband med den 
utvärderingsprocess som beskrivs i 
punkt 1 b ska kommissionen visa 
konkreta exempel, om sådana finns, på 
kompletterings- och synergieffekterna 
mellan unionens och medlemsstaternas 
budgetar när det gäller att uppnå FoU-
målen och huvudindikatorn för 
innovation i Europa 2020-strategin.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Bilaga I – inledningen – del I – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Forskningsinfrastruktur ska utveckla 
europeisk forskningsinfrastruktur inför 
2020 och därefter, främja dess 
innovationspotential och humankapital, 
och komplettera detta med tillhörande 
unionspolitik och internationellt samarbete.

(d) Forskningsinfrastruktur ska utveckla 
europeisk forskningsinfrastruktur i 
världsklass inför 2020 och därefter, främja 
och utvidga spetskompetensen inom 
unionens vetenskaps- och innovationsbas 
och humankapital, och komplettera detta 
med tillhörande unionspolitik och 
internationellt samarbete. ”Unionens låne-
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och garantitjänst för forskning och 
innovation” ska användas på lämpligt sätt 
för att mobilisera ytterligare resurser för 
dessa investeringar och främja effektiva 
förbindelser mellan industrin och den 
akademiska världen.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Bilaga I – inledningen – del III – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Klimatåtgärder, resurseffektivitet och 
råvaror.

(e) Klimatåtgärder, resurseffektivitet och 
hållbar användning av råvaror.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Bilaga I – inledningen – del III – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

All verksamhet ska utgå ifrån att anta 
utmaningar, med fokus på politiska 
prioriteringar utan att på förhand fastställa 
det exakta valet av teknik eller lösningar 
som bör utvecklas. Tonvikten ska ligga på 
att samla en kritisk massa av resurser och 
kunskap avseende olika områden, typer av 
teknik och vetenskapliga ämnesområden 
för att man ska kunna ta itu med 
utmaningarna. Verksamheterna ska omfatta 
hela cykeln från forskning till marknad, 
med en ny inriktning på 
innovationsrelaterad verksamhet, såsom 
utprovning, demonstration, 
provningsanläggningar, stöd för offentlig 
upphandling, utformning, 
slutanvändarinriktad innovation, social 
innovation och införandet på marknaden av 
innovationer.

All verksamhet ska utgå ifrån att anta 
utmaningar, med fokus på politiska 
prioriteringar utan att på förhand fastställa 
det exakta valet av teknik eller lösningar 
som bör utvecklas. Tonvikten ska ligga på 
att samla en kritisk massa av resurser och 
kunskap avseende olika områden, typer av 
teknik och vetenskapliga ämnesområden 
för att man ska kunna ta itu med 
utmaningarna. Verksamheterna ska omfatta 
hela cykeln från forskning till marknad 
samt dess effekter för samhället, med en 
ny inriktning på innovationsrelaterad 
verksamhet, såsom utprovning, 
demonstration, provningsanläggningar, 
stöd för offentlig upphandling, utformning, 
slutanvändarinriktad innovation, social 
innovation och införandet på marknaden av 
innovationer.
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Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – punkt 4.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa måste upprätta en lämplig och 
stabil grund för uppbyggnad, underhåll och 
drift av forskningsinfrastrukturer om dess 
forskning av världsklass ska kunna 
vidmakthållas. Detta kräver omfattande 
och effektivt samarbete mellan europeiska, 
nationella och regionala finansiärer för 
vilka starka band med 
sammanhållningspolitiken kommer att 
eftersträvas för att synergieffekter och ett 
samstämmigt tillvägagångssätt ska kunna 
garanteras.

Europa måste upprätta en lämplig och 
stabil grund för uppbyggnad, underhåll och 
drift av forskningsinfrastrukturer om dess 
forskning av världsklass ska kunna 
vidmakthållas. Detta kräver att lämpliga 
resurser från ”unionens låne- och 
garantitjänst för forskning och 
innovation” görs tillgängliga på lämpligt 
sätt för att mobilisera ytterligare resurser 
för dessa investeringar och främja 
effektiva förbindelser mellan industrin 
och den akademiska världen. Effektivt 
samarbete mellan europeiska, nationella 
och regionala finansiärer för vilka starka 
band med sammanhållningspolitiken 
kommer att eftersträvas för att 
synergieffekter och ett samstämmigt 
tillvägagångssätt ska kunna garanteras.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – punkt 4.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta särskilda mål tar itu med ett centralt 
åtagande inom flaggskeppsinitiativet 
Innovationsunionen, vilket understryker 
den viktiga roll som 
forskningsinfrastruktur av världsklass har 
när det gäller att möjliggöra banbrytande 
forskning och innovation. Initiativet
betonar behovet av att slå samman resurser 
i hela Europa, och i vissa fall globalt, för 
att forskningsinfrastruktur ska kunna 
byggas och drivas. Likaledes betonas i 
flaggskeppsinitiativet En digital agenda för 
Europa behovet av att stärka Europas 
e-infrastrukturer och vikten av att utveckla 

Detta särskilda mål tar itu med ett centralt 
åtagande inom flaggskeppsinitiativet 
Innovationsunionen, vilket understryker 
den viktiga roll som 
forskningsinfrastruktur av världsklass har 
när det gäller att möjliggöra banbrytande 
forskning och att stärka och utvidga 
unionens vetenskaps- och innovationsbas 
av spetskompetens. Initiativet betonar 
behovet av att slå samman resurser i hela 
Europa, och i vissa fall globalt, för att 
forskningsinfrastruktur ska kunna byggas 
och drivas. Likaledes betonas i 
flaggskeppsinitiativet En digital agenda för 
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innovationskluster för att Europas 
innovativa fördel ska kunna byggas upp.

Europa behovet av att stärka Europas 
e-infrastrukturer och vikten av att utveckla 
innovationskluster för att Europas 
innovativa fördel ska kunna byggas upp.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – stycke 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För all möjliggörande teknik och 
industriteknik, inklusive viktig 
möjliggörande teknik, kommer ett viktigt 
mål att vara att främja samverkan mellan 
tekniktyperna, och med tillämpningarna 
inom ramen för samhällsutmaningar. Detta 
ska beaktas fullt ut när dagordningarna och 
prioriteringarna utvecklas och genomförs.
Det kräver att berörda parter som 
företräder olika perspektiv är fullt delaktiga 
i fastställandet av prioriteringar och i 
genomförandet. I vissa fall kommer det 
också att kräva åtgärder som finansieras 
gemensamt av möjliggörande teknik och 
industriteknik, och av relevanta 
samhällsutmaningar. Detta kommer att 
innefatta gemensam finansiering av 
offentlig-privata partnerskap som syftar till 
att utveckla teknik och tillämpa den för att 
ta itu med samhällsutmaningar.

För all möjliggörande teknik och 
industriteknik, inklusive viktig 
möjliggörande teknik, kommer ett viktigt 
mål att vara att främja samverkan mellan 
tekniktyperna, och med tillämpningarna 
inom ramen för samhällsutmaningar. Detta 
ska beaktas fullt ut när dagordningarna och 
prioriteringarna utvecklas och genomförs.
Det kräver att berörda parter som 
företräder olika perspektiv är fullt delaktiga 
i fastställandet av prioriteringar och i 
genomförandet. I vissa fall kommer det 
också att kräva åtgärder som finansieras 
gemensamt av möjliggörande teknik och 
industriteknik, och av relevanta 
samhällsutmaningar. Detta kommer att 
innefatta gemensam finansiering av 
offentlig-privata partnerskap och 
partnerskap med det civila samhällets 
organisationer som syftar till att utveckla 
tekniker och metoder och tillämpa dem för 
att ta itu med samhällsutmaningar.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kroniska sjukdomar som t.ex. hjärt-
kärlsjukdomar, cancer, diabetes, 
neurologiska och psykiska hälsobesvär, 
övervikt och fetma och olika funktionella 
begränsningar är de viktigaste orsakerna 

Kroniska sjukdomar som t.ex. hjärt-
kärlsjukdomar, cancer, diabetes, 
reumatiska sjukdomar och muskel- och 
skelettsjukdomar, neurologiska och 
psykiska hälsobesvär, övervikt och fetma 
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till funktionsnedsättning, ohälsa och för 
tidig död, och medför betydande sociala 
och ekonomiska kostnader.

och olika funktionella begränsningar är de 
viktigaste orsakerna till 
funktionsnedsättning, ohälsa och för tidig 
död, och medför betydande sociala och 
ekonomiska kostnader.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I unionen står hjärt-kärlsjukdomarna för 
mer än 2 miljoner dödsfall varje år och 
kostar mer än 192 miljarder euro medan 
cancer står för en fjärdedel av alla dödsfall 
och är den främsta dödsorsaken i 
åldersgruppen 45–64 år. Över 27 miljoner 
människor i unionen lider av diabetes, och
den totala kostnaden för störningar i 
hjärnan (inbegripet, men inte begränsat till, 
de som rör psykisk hälsa) har uppskattats 
till 800 miljarder euro. Miljömässiga, 
livsstilsrelaterade och socioekonomiska 
faktorer är relevanta i samband med flera 
av dessa tillstånd, och upp till en tredjedel 
av den globala sjukdomsbördan beräknas 
vara knuten till dessa.

I unionen står hjärt-kärlsjukdomarna för 
mer än 2 miljoner dödsfall varje år och 
kostar mer än 192 miljarder euro medan 
cancer står för en fjärdedel av alla dödsfall 
och är den främsta dödsorsaken i 
åldersgruppen 45–64 år. Över 120 miljoner 
medborgare lider av reumatiska 
sjukdomar och muskel- och 
skelettsjukdomar i unionen och
27 miljoner människor i unionen lider av 
diabetes, medan den totala kostnaden för 
störningar i hjärnan (inbegripet, men inte 
begränsat till, de som rör psykisk hälsa) har 
uppskattats till 800 miljarder euro, och den 
totala kostnaden för reumatiska och 
muskel- och skelettsjukdomar till 
240 miljarder euro. Miljömässiga, 
livsstilsrelaterade och socioekonomiska 
faktorer är relevanta i samband med flera 
av dessa tillstånd, och upp till en tredjedel 
av den globala sjukdomsbördan beräknas 
vara knuten till dessa.

Motivering

According to scientific evidence, rheumatic and musculoskeletal diseases are one of the major 
chronic conditions affecting European citizens. Among others, this evidence comes from the 
EUMUSC.NET project, an ongoing study co-funded by the European Commission, which 
proves that rheumatic and musculoskeletal diseases are one of the most prevalent, disabling 
and costly diseases. They represent an enormous burden on individuals and societies in the 
EU, particularly taking into account that they are one of the main diseases preventing older 
people to have a healthy, active and independent life. As the text of the Horizon 2020 
Framework Programme may orient future developments when it comes to prioritising 
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research areas for funding, it is crucial that the main diseases linked to major societal 
challenges are accurately and fairly mentioned.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 6.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att främja nya former av samarbete mellan 
länder inom unionen och i övriga världen, 
samt mellan relevanta forsknings- och 
innovationsgrupper, kommer följaktligen 
att vara en central uppgift inom ramen för 
denna utmaning. Man kommer 
systematiskt att engagera medborgare och 
industri, stödja processer för social och 
teknisk innovation, uppmuntra smart och 
deltagarorienterad offentlig förvaltning och 
främja kunskapsbaserat beslutsfattande i 
syfte att förbättra relevansen av alla dessa 
verksamheter för beslutsfattare, sociala och 
ekonomiska aktörer och medborgare. I 
detta avseende kommer forskning och 
innovation att vara en förutsättning för 
konkurrenskraften hos europeiska 
industrier och tjänster, särskilt på 
områdena trygghet, digital utveckling och 
integritetsskydd.

Att främja nya former av samarbete mellan 
länder inom unionen och i övriga världen, 
samt mellan relevanta forsknings- och 
innovationsgrupper, kommer följaktligen 
att vara en central uppgift inom ramen för 
denna utmaning. Man kommer 
systematiskt att engagera medborgare och 
industri, stödja processer för social och 
teknisk innovation, uppmuntra smart och 
deltagarorienterad offentlig förvaltning och 
främja kunskapsbaserat beslutsfattande i 
syfte att förbättra relevansen av alla dessa 
verksamheter för beslutsfattare, sociala och 
ekonomiska aktörer och medborgare. I 
detta avseende kommer forskning och 
innovation att vara en förutsättning för 
konkurrenskraften hos europeiska 
industrier och tjänster, särskilt på 
områdena trygghet, digital utveckling och 
integritetsskydd. Hur framgångsrikt 
genomförandet av de nödvändiga 
förändringarna blir beror verkligen på 
allmänhetens engagemang för vetenskap 
och innovation och dess fördelar. För att 
uppnå detta är det mycket viktigt att 
fokusera på de sociala aspekterna av de 
samhällsutmaningar som involverar inte 
bara näringslivets aktörer utan också 
forskare och universitet samt 
civilsamhället och dess organisationer 
och institutioner.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 6.3.2 – stycke 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) garantera samhällets engagemang i 
forskning och innovation,

(c) garantera samhällets engagemang i 
forskning och innovation, för att 
åstadkomma vetenskap med och för 
samhället,

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Bilaga II – tabellen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den preliminära fördelningen för Horisont 
2020 är följande (i miljoner euro):

Den preliminära fördelningen för Horisont 
2020 är följande (i miljoner euro):

I Vetenskaplig 
spetskompetens, varav:

27818 I Vetenskaplig 
spetskompetens, varav:

31,705 %

1. Europeiska 
forskningsrådet

15008 1. Europeiska 
forskningsrådet

2. Framtida och ny teknik 3505 2. Framtida och ny teknik
3. Marie Curie-åtgärder för 
kompetens, utbildning och 
karriärutveckling

6503 3. Marie Curie-åtgärder 
för kompetens, utbildning 
och karriärutveckling

4. Europeiska 
forskningsinfrastrukturer 
(inbegripet e-infrastrukturer)

2802 4. Europeiska 
forskningsinfrastrukturer 
(inbegripet e-
infrastrukturer)

II Industriellt ledarskap,
varav:

20280 II Industriellt ledarskap,
varav:

22,544 %

1. Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och 
industriteknik*

15580
varav 500 

för EIT

1. Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och 
industriteknik*

2. Tillgång till 
riskfinansiering**

4000 2. Tillgång till 
riskfinansiering**

3. Innovation i små och 
medelstora företag

700 3. Innovation i små och 
medelstora företag

III Samhällsutmaningar,
varav

35888 III Samhällsutmaningar,
varav:

39,589 %

1. Hälsa, demografiska 
förändringar och 

9077
varav 292 

1. Hälsa, 
befolkningsutveckling och 
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välbefinnande för EIT välbefinnande.
2. Livsmedelstrygghet, 
hållbart jordbruk, havs- och 
sjöfartsforskning och 
bioekonomi

4694
varav 150 

för EIT

2. Livsmedelstrygghet, 
hållbart jordbruk, havs-
och sjöfartsforskning och 
bioekonomi

3. Säker, ren och effektiv 
energi

6537
varav 210 

för EIT

3. Säker, ren och effektiv 
energi

4. Smarta, gröna och 
integrerade transporter

7690
varav 247 

för EIT

4. Smarta, gröna och 
integrerade transporter

5. Klimatåtgärder, 
resurseffektivitet och 
råvaror

3573

varav 115 
för EIT

5. Klimatåtgärder, 
resurseffektivitet och 
råvaror 

6. Inkluderande, innovativa 
och trygga samhällen

4317
varav 138 

för EIT

6. Inkluderande, 
innovativa och trygga 
samhällen

Europeiska institutet för 
innovation och teknik (EIT)

1542 
+1652

***

Europeiska institutet för 
innovation och teknik 
(EIT) 

3,64 %

Gemensamma 
forskningscentrumets icke-
nukleära åtgärder

2212 Gemensamma 
forskningscentrumets 
icke-nukleära åtgärder

2,521 %

TOTALT 87740 TOTALT 100 %
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