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KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Horisont 2020 är att 
samla alla EU:s forsknings- och innovationsmedel i ett enda program. Tre prioriterade 
områden är vetenskaplig spetskompetens, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar.

Föredraganden välkomnar förslaget och stöder till fullo att vetenskaplig spetskompetens ska 
vara det viktigaste finansieringskriteriet. Forskning om Europas kulturarv, som ingick i 
tidigare forskningsfinansierade program, framgår dock inte specifikt i Horisont 2020. Därför 
bör kulturarvet omnämnas särskilt i förordningen.

Eftersom Lissabonfördraget gav EU nya befogenheter på området idrott vill föredraganden 
använda sig av de finansieringsmöjligheter som finns inom Horisont 2020 för att specifikt 
framhålla potentialen hos forskning om idrott som ett sätt att förbättra folkhälsan i Europa och 
som ett sätt att främja social sammanhållning och delaktighet. 

Föredraganden menar också att kvinnors roll i vetenskap och teknik bör stärkas ytterligare 
och att den roll som akademisk forskning och utbildning spelar för att utveckla innovativa 
produkter och nya affärsmodeller inom små och medelstora företag måste stärkas för att 
uppfylla åtagandena i innovationsunionens flaggskeppsinitiativ och göra små och medelstora 
företag mer dynamiska och innovativa. 

Tonvikt måste läggas på att all verksamhet inom Horisont 2020 ska bli tillgängligare och 
lättåtkomligare och utvecklingen av hållbara prissättningsmodeller för vetenskaplig 
publicering bör uppmärksammas. 

Föredraganden anser att det europeiska mervärdet hos Europeiska institutet för innovation och 
teknik (EIT) måste analyseras ytterligare eftersom det långtifrån är klart om pengar som läggs 
på detta initiativ skulle ge större värde än pengar som läggs på andra prioriteringar inom 
Horisont 2020. Föredraganden föreslår därför att budgeten för EIT bör minskas till 
1 miljard euro och att återstående 2 miljarder euro ska återföras till budgeten för Horisont 
2020 för att finansiera denna prioriterings ökade omfattning till följd av de ytterligare mål och 
verksamheter som föreslås inom idrott och kulturarv.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Unionen har som mål att stärka sin 
vetenskapliga och tekniska grund genom 
att skapa ett europeiskt forskningsområde 
där forskare, vetenskapliga rön och teknik 
cirkulerar fritt, och att uppmuntra unionen 
till ökad konkurrensförmåga, även inom 
näringslivet. För att uppnå dessa mål bör 
unionen genomföra verksamhet för 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration, främja internationellt 
samarbete, sprida och optimera resultat och 
stimulera utbildning och rörlighet.

(1) Unionen har som mål att stärka sin 
vetenskapliga och tekniska grund genom 
att skapa ett europeiskt forskningsområde 
där forskare, vetenskapliga rön och teknik 
cirkulerar fritt, och att uppmuntra unionen 
till ökad konkurrensförmåga, även inom 
näringslivet. För att uppnå dessa mål bör 
unionen genomföra verksamhet för 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration, främja internationellt 
samarbete, sprida och optimera resultat, 
eftersträva innovation och stimulera 
utbildning och rörlighet.

Ändringsförslag 2

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 

(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 
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forskning och innovation ska kunna uppnås 
har dessutom sammanhållningspolitiken en 
nyckelroll genom kapacitetsuppbyggnad 
och för tillhandahållande av en 
spetsforskningsstege.

forskning och innovation ska kunna uppnås 
har dessutom sammanhållningspolitiken en 
nyckelroll genom kapacitetsuppbyggnad 
och genom att utveckla nya verktyg som 
tillhandahåller en spetsforskningsstege.

Ändringsförslag 3

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 2010), 
belyst Innovationsunionens betydelse för 
omvandlingen av Europa inför situationen i 
världen efter krisen (resolution av den 12 
maj 2011), riktat uppmärksamheten på 
viktiga erfarenheter av den preliminära 
utvärderingen av sjunde ramprogrammet 
(resolution av den 8 juni 2011) och har gett 
sitt stöd till tanken på ett gemensamt 
strategiskt ramverk för finansiering av 
forskning och innovation (resolution av 
den 7 september 2011).

(5) Europaparlamentet har efterlyst en 
radikal förenkling av finansieringen av 
unionens forskning och innovation 
(resolution av den 11 november 2010), 
belyst Innovationsunionens betydelse för 
omvandlingen av Europa inför situationen i 
världen efter krisen (resolution av den 12 
maj 2011), riktat uppmärksamheten på 
viktiga erfarenheter av den preliminära 
utvärderingen av sjunde ramprogrammet 
(resolution av den 8 juni 2011) och har gett 
sitt stöd till tanken på ett gemensamt 
strategiskt ramverk för finansiering av 
forskning och innovation samtidigt som 
man efterlyser en fördubbling av 
budgeten jämfört med det sjunde 
ramprogrammet (resolution av den 
7 september 2011).

Ändringsförslag 4

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 

(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 
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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 
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.

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 grundforskning och 
tillämpad forskning till marknad och 
samhälle. Horisont 2020 bör stödja alla 
stadier i forsknings- och 
innovationskedjan, särskilt verksamhet 
som ligger närmare samhället och 
marknaden, inklusive innovativa 
finansieringsinstrument samt icke-teknisk 
och social innovation, och verksamheter 
som kan främja social integration mellan 
olika grupper och syftar till att uppfylla 
forskningsbehoven inom en lång rad av 
unionens strategiska områden, genom att 
lägga tonvikten på bredast möjliga 
användning och spridning av kunskap som 
härrör från de verksamheter som fått stöd 
och fram till det sociala och/eller 
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 5

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Det bör betonas att alla åtgärder 
inom ramen för Horisont 2020 bör vara 
öppna för nya deltagare för att möjliggöra 
ett brett partnersamarbete inom hela EU 
och uppbyggandet av det europeiska 
forskningsområdet.

Ändringsförslag 6
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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 
för deltagande och kommer att bidra till en 
minskning av antalet finansiella fel.

(15) Förenkling och tydlighet 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 
för deltagande och kommer att bidra till en 
minskning av antalet finansiella fel och 
avvikelser.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) I egenskap av de främsta 
utbildnings- och forskningsinstituten 
spelar universiteten en grundläggande 
roll inom EU:s vetenskapliga och tekniska 
grund.

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) Horisont 2020 bör bidra till att 
Europas kulturarv erkänns och fokus bör 
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ligga på dess roll för utvecklingen av ett 
samhälle för alla, både genom det 
gemensamma forskningscentrumet och 
genom det prioriterade området 
samhällsutmaningar.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att Europaparlamentet ska 
kunna utöva sin politiska kontroll och för 
att garantera insyn och ansvarstagande i 
enlighet med vad som fastställs i 
EUF-fördraget bör kommissionen på 
lämpligt sätt regelbundet informera 
parlamentet om alla relevanta aspekter av 
genomförandet av programmet, däribland 
förberedandet och utarbetandet av 
arbetsprogrammen, utförandet och det 
eventuella behovet av justering av 
fördelningen av budgeten samt 
utvecklingen av resultatindikatorer med 
avseende på uppnådda mål och 
förväntade resultat.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genomförandet av Horisont 2020 kan 
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.

(19) Genomförandet av Horisont 2020 kan
– under särskilda förutsättningar – 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. Dessa 
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tilläggsprogram eller arrangemang bör ge 
ett tydligt mervärde för unionen, grundas 
på verkliga partnerskap, komplettera 
andra verksamheter inom ramen för 
Horisont 2020 och i så hög grad som 
möjligt involvera medlemsstaterna och 
unionens industri.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I syfte att fördjupa förbindelserna 
mellan vetenskap och samhälle och stärka 
allmänhetens förtroende för vetenskapen 
bör Horisont 2020 främja ett välinformerat 
engagemang bland medborgarna och det 
civila samhället i frågor rörande forskning 
och innovation genom att främja 
vetenskaplig utbildning, genom att göra 
vetenskapliga kunskaper mer tillgängliga, 
genom att planera för forskning och 
innovation på ett ansvarsfullt sätt som 
uppfyller medborgarnas och det civila 
samhällets krav och förväntningar och 
genom att underlätta deras deltagande i 
verksamheten inom Horisont 2020.

(20) I syfte att fördjupa förbindelserna 
mellan vetenskap och samhälle och stärka 
allmänhetens förtroende för vetenskapen 
bör Horisont 2020 främja ett välinformerat 
engagemang bland medborgarna och det 
civila samhället i frågor rörande forskning 
och innovation genom att främja 
vetenskaplig utbildning, yrkesutbildning 
och kommunikation, genom att göra 
vetenskapliga kunskaper och 
forskningsrön mer tillgängliga, genom att 
planera för forskning och innovation på ett 
ansvarsfullt sätt som uppfyller 
medborgarnas och det civila samhällets 
krav och förväntningar och genom att 
underlätta deras deltagande i verksamheten 
inom Horisont 2020.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Vetenskaplig publicering i sig tillför 
värde och är mycket viktig för spridning 
av kunskap. Därför bör man prioritera att 
uppnå en balans mellan behovet av att 
utveckla hållbara betalningsmodeller som 



PE487.737v02-00 10/40 AD\905106SV.doc

SV

täcker produktionskostnaderna och 
forskarnas, forskningsinstitutens, 
företagens och medborgarnas behov att 
fritt få tillgång till, dela och använda 
vetenskaplig information. För att öka 
spridningen och användningen av 
kunskap samt ge så bred tillgång som 
möjligt till sådana publikationer bör –
som en allmän princip – akademiska 
publikationer som får hela sin
finansiering eller lejonparten av den från 
Horisont 2020 vara fritt tillgängliga på 
webben, vilket redan föreskrivs i det 
sjunde ramprogrammet. Dessutom bör 
man inom ramen för Horisont 2020 testa 
fri webbaserad tillgång till uppgifter som 
produceras eller samlas in inom offentligt 
finansierad forskning.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20b) Horisont 2020 ska främja forskning 
på hög nivå om kulturell mångfald och 
värnande om traditionell kunskap, även 
inom ramen för samarbete med 
tredjeländer, varvid möjligheterna att med 
ny digital teknik bevara och sprida sådan 
kunskap ska utnyttjas till fullo. Det är 
särskilt angeläget att undersöka vilka 
synergieffekter som kan finnas mellan 
modern forskning och lokal kunskap.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 20c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20c) Horisont 2020 bör bidra till 
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medlemsstaternas och unionens insatser 
för att överbrygga den rådande 
ekonomiska krisen, uppnå en hållbar 
ekonomisk tillväxttakt och förbättra sin 
konkurrenskraft.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 20d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20d) Inom ramen för programmet 
Horisont 2020 är det angeläget att främja 
inte bara vetenskaplig mångfald, utan 
också språklig mångfald för akademiska 
publikationer och vetenskapliga 
tidskrifter, även inom ramen för 
samarbete med tredjeländer, och att 
respektera forskningsprocessens etiska 
principer, som bygger på oberoende och 
expertgranskning av publicerade rön. 

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Genomförandet av Horisont 2020 bör 
avspegla framväxande möjligheter och 
behov inom vetenskap och teknik, industri, 
politik och samhälle. Dagordningarna bör i 
sig fastställas i nära samarbete med 
intressenter från alla berörda sektorer, och 
tillräcklig flexibilitet bör finnas för ny 
utveckling. Extern rådgivning bör sökas 
kontinuerligt under Horisont 2020, och 
relevanta strukturer som till exempel 
europeiska teknikplattformar, initiativ för 
gemensam programplanering och 
europeiska innovationspartnerskap 
utnyttjas.

(21) Genomförandet av Horisont 2020 bör 
avspegla framväxande möjligheter och 
behov inom vetenskap och teknik, industri, 
politik och samhälle och kultur. 
Dagordningarna bör i sig fastställas i nära 
samarbete med intressenter från alla 
berörda sektorer, och tillräcklig flexibilitet 
bör finnas för ny utveckling. Extern 
rådgivning bör sökas kontinuerligt under 
Horisont 2020, och relevanta strukturer 
som till exempel europeiska 
teknikplattformar, initiativ för gemensam 
programplanering och europeiska 
innovationspartnerskap utnyttjas.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För att kunna konkurrera globalt, 
effektivt ta itu med de stora 
samhällsutmaningarna och uppnå målen 
i Europa 2020-strategin, måste EU fullt ut 
tillvarata sina mänskliga resurser. 
Horisont 2020 bör fungera som en 
katalysator och en stark drivkraft för 
fullbordandet av det europeiska 
forskningsområdet genom att främja 
tvärvetenskapliga verksamheter som 
lockar, håller kvar, utbildar och utvecklar 
forsknings- och innovationsbegåvningar. 
För att uppnå detta mål samt för att öka 
kunskapsöverföringen och antalet 
kompetenta forskare bör insatser för att 
utveckla mänskligt kapital, däribland 
insatser som specifikt riktar sig till 
ungdomar och kvinnor, alltid ingå i all 
forsknings- och innovationsverksamhet 
som finansieras av EU.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Horisont 2020 bör bidra till att göra 
forskningsyrket i unionen mer attraktivt.
Lämplig uppmärksamhet bör ägnas den 
europeiska stadgan för forskare och 
riktlinjerna för rekrytering av forskare samt 
andra relevanta referensramar som 
fastställts inom ramen för det europeiska 
forskningsområdet, samtidigt som man 
beaktar att de till sin natur är frivilliga.

(22) Horisont 2020 bör bidra till att göra 
forskningsyrket i unionen mer attraktivt 
och främja ett konkurrenssystem inom 
området. Lämplig uppmärksamhet bör 
ägnas den europeiska stadgan för forskare 
och riktlinjerna för rekrytering av forskare 
samt andra relevanta referensramar som 
fastställts inom ramen för det europeiska 
forskningsområdet, samtidigt som man 
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beaktar att de till sin natur är frivilliga.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Horisont 2020 bör via 
grundforskning och tillämpad forskning 
stödja forskning inom humaniora –
framför allt de områden som genererar 
kunskap – samt bidra med nya relevanta 
rön eller nya forskningsmetoder för att 
utveckla nya tvärvetenskapliga 
forskningsområden, skapa arbetstillfällen 
samt bevara kulturarvet, Europas roll som 
humanismens vagga och dess ledande 
position inom den globala turismen.
Det är ytterst angeläget att inse vilken 
betydelse samhällsvetenskap och 
humaniora har för dessa områden, i 
enlighet med målet ”Inkluderande, 
innovativa och trygga samhällen”.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Horisont 2020 bör använda sig av 
de befogenheter som ges unionen i 
EUF-fördraget på området idrott och 
främja forskning på detta område, i 
synnerhet om hur fysisk aktivitet påverkar 
folkhälsan och den sociala 
sammanhållningen och dess potential att 
bidra till att målen i Europa 
2020-strategin uppfylls.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Verksamhet i enlighet med Horisont 
2020 bör vara fullt kompatibel med det 
framtida programmet för livslångt 
lärande och bör uppmuntra till 
synergieffekter, samverkan och 
integration med EU:s övriga politiska 
strategier och program.
Det bör betonas att doktoranders rörlighet 
spelar en avgörande roll inom ramen för 
Horisont 2020, som tillsammans med det 
framtida programmet för livslångt 
lärande och andra källor för finansiering 
av utbildning borde stödja 
Bolognaprocessen och 
grannskapspolitiken, i syfte att förbättra 
komplementariteten med alla EU:s 
utbildningsrelaterade program.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) För att maximera effekterna av 
Horisont 2020 bör särskild hänsyn tas till 
att tvärvetenskapliga strategier är 
nödvändiga för att uppnå stora 
vetenskapliga framsteg. Genombrott inom 
forskningen sker ofta genom samspel 
mellan olika ämnesområden. De problem 
och utmaningar som Europa står inför är 
komplexa och kan därmed bara lösas 
genom samarbete mellan flera olika 
ämnesområden.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För största möjliga effekt av unionens 
finansiering bör Horisont 2020 utveckla
närmare synergier, vilket också kan ske i 
form av partnerskap mellan offentliga 
aktörer och med nationella och regionala
program för stöd till forskning och 
innovation.

(28) För största möjliga effekt av unionens 
finansiering är det avgörande att Horisont 
2020 utvecklar närmare samarbetsformer, 
vilket kan ske i form av partnerskap mellan 
offentliga och privata aktörer men med
särskild hänsyn till det offentliga som ett 
mål att sträva efter och med regionala, 
nationella och mellanstatliga program för 
stöd till forskning och innovation.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Samarbetet med grannländerna 
inom ramen för Horisont 2020 bör 
stärkas enligt särskilda principer, i 
synnerhet när det gäller länderna inom 
det östliga partnerskapet.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Reglerna för att delta i all 
verksamhet i Horisont 2020 bör vara 
enkla, tydliga och lättillgängliga. 
Vederbörlig hänsyn bör tas till att vissa 
vetenskapliga forskningsgrenar lättare 
kan få privat finansiering.
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) (nedan kallat 
Horisont 2020) – och fastställs ramarna för 
unionens stöd till forsknings- och 
innovationsverksamhet och för främjandet 
av bättre utnyttjande av de industriella 
möjligheter som skapas genom politiken 
för innovation, forskning och teknisk 
utveckling.

Genom denna förordning inrättas Horisont
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) (nedan kallat 
Horisont 2020) – och fastställs ramarna för 
unionens stöd till forsknings- och 
innovationsverksamhet. Syftet är att stärka 
EU:s vetenskapliga och tekniska grund, 
säkerställa utveckling av dess 
intellektuella kapital samt ge upphov till 
fördelar för samhället, såsom bättre 
utnyttjande av de sociala och industriella 
möjligheter som skapas genom politiken 
för innovation, forskning och teknisk 
utveckling.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 ska spela en central roll i 
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.

Horisont 2020 ska spela en central roll i 
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.
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Ändringsförslag 28

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 genom särskilda föredömliga 
åtgärder som främjar strukturella 
förändringar av europeiska forsknings-
och innovationssystem. Relevanta 
resultatindikatorer anges i inledningen till 
bilaga I.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Vetenskaplig spetskompetens. (a) Vetenskaplig spetskompetens, 
däribland grundforskning och tillämpad 
forskning inom humaniora.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Samhällsutmaningar. (c) Samhällsutmaningar, däribland 
grundforskning och tillämpad forskning 
inom samhällsvetenskap.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Horisont 2020 ska bidra till att göra 
forskaryrket attraktivt i hela Europa och 
mildra effekterna av kompetensflykt. 
Därför bör man genomföra programmet 
på ett sätt som främjar upprättandet av en 
inre marknad för forskare, framför allt 
genom att se till att det inom ramen för 
det här programmet finns lämpliga 
mekanismer för att utjämna skillnaderna i 
forskarnas ersättning.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 14 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 ska genomföras på ett sätt 
som garanterar att de prioriteringar och 
åtgärder som stöds är relevanta för 
föränderliga behov och beaktar 
utvecklingen av vetenskap, teknik, 
innovation, marknader och samhälle, där 
innovation även omfattar affärsmässiga, 
organisatoriska och samhälleliga aspekter.

Horisont 2020 ska genomföras på ett sätt 
som garanterar att de prioriteringar och 
åtgärder som stöds främjar kontinuiteten i 
den undervisning och forskning som 
bedrivs, och även kan vara relevanta för 
föränderliga behov och beaktar 
utvecklingen av vetenskap, teknik, 
innovation, arbetsmarknad och samhälle, 
där vetenskap omfattar alla akademiska 
forskningsområden och innovation även 
omfattar samhälleliga, ekonomiska, 
kulturella och organisatoriska aspekter. 
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 15 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 ska se till att jämställdhet 
mellan kvinnor och män och 
jämställdhetsaspekten främjas effektivt i 
forsknings- och innovationsinnehåll.

Horisont 2020 ska garantera en jämn 
könsfördelning i alla program, i 
utvärderingskommittéer, i expertgrupper 
och rådgivande grupper och i alla 
beslutsfattande organ, såväl de som redan 
finns som de som har inrättats för 
genomförandet av programmet. I detta 
syfte kommer man att utveckla mål och 
vidta lämpliga åtgärder för att uppnå 
dessa mål.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Forskningsverksamhet som syftar till 
förändring av människors arvsmassa som 
kan leda till att sådana förändringar blir 
ärftliga.

(b) Forskningsverksamhet som syftar till 
förändring av människors arvsmassa.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Partnerbaserad forskning och 
upprättande av nätverk för att garantera 
bättre kvalitet i planeringen.
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Ändringsförslag 36
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att stödja målen för unionens externa 
politik och utvecklingspolitik, som 
komplement till externa program och 
utvecklingsprogram.

(c) Att stödja målen för unionens externa 
politik och utvecklingspolitik, som 
komplement till externa program och 
utvecklingsprogram, varvid alla berörda 
parters intressen ska beaktas.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Åtgärder som uppmuntrar 
vetenskapligt arbete redan i ung ålder,
inbegripet anordnande av öppet 
hus-dagar i vetenskapscentrum;

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) Bättre spridning av europeiska 
vetenskaps- och forskningspriser. 

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska se till att unionens 
ekonomiska intressen skyddas vid 
genomförandet av åtgärder som finansieras 

1. Kommissionen ska se till att unionens 
ekonomiska intressen skyddas vid 
genomförandet av åtgärder som finansieras 
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enligt den här förordningen, genom 
förebyggande åtgärder mot bedrägeri,
korruption och annan olaglig verksamhet, 
genom effektiva kontroller och, om 
oriktigheter upptäcks, genom återkrav av 
felaktigt utbetalda medel samt vid behov 
genom effektiva, proportionella och 
avskräckande påföljder.

enligt den här förordningen genom en 
oklanderlig förvaltning av 
forskningscentrumen, genom 
förebyggande åtgärder mot bedrägeri, 
korruption och annan olaglig verksamhet, 
genom effektiva kontroller och, om 
oriktigheter upptäcks, genom återkrav av 
felaktigt utbetalda medel samt vid behov 
genom effektiva, proportionella och 
avskräckande påföljder.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Bilaga 1 – stycke 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Europeiska forskningsrådet (EFR) ska 
tillhandahålla attraktiv och flexibel 
finansiering för att talangfulla och kreativa 
enskilda forskare deras grupper ska kunna 
fortsätta på de mest lovande vägarna vid 
vetenskapens yttersta gränser, på grundval 
av unionsomfattande konkurrens.

(a) Europeiska forskningsrådet (EFR) ska 
tillhandahålla attraktiv och flexibel 
finansiering för att talangfulla och kreativa 
enskilda forskare och deras grupper inom 
alla kunskapsområden ska kunna fortsätta 
på de mest lovande vägarna vid 
vetenskapens yttersta gränser, på grundval 
av unionsomfattande konkurrens.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Bilaga 1 – stycke 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Framtida och ny teknik ska stödja 
forskningssamarbete i syfte att öka Europas 
kapacitet för avancerad och nyskapande 
innovation. Den ska främja vetenskapligt 
samarbete mellan olika ämnesområden 
kring radikalt nya idéer med hög risk och 
påskynda utvecklingen av de mest lovande 
framväxande områdena inom vetenskap 
och teknik samt unionsomfattande 
strukturering av motsvarande 
forskarsamfund.

(b) Framtida och ny teknik ska stödja 
forskningssamarbete eller tvärvetenskaplig 
forskning i syfte att öka Europas kapacitet 
för avancerad och nyskapande innovation. 
Den ska främja vetenskapligt samarbete 
mellan olika ämnesområden kring radikalt 
nya idéer med hög risk och påskynda 
utvecklingen av de mest lovande 
framväxande områdena inom vetenskap 
och teknik samt unionsomfattande 
strukturering av motsvarande 
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forskarsamfund.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Bilaga 1 – stycke 7 – 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 inför 
2020 och därefter, främja dess 
innovationspotential och humankapital, 
och komplettera detta med tillhörande 
unionspolitik och internationellt samarbete 
för att locka begåvade människor att bo 
och arbeta i EU under lång tid.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 14 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Hälsa, demografiska förändringar och 
välbefinnande.

(a) Hälsa, demografiska förändringar och 
välbefinnande, däribland genom 
deltagande i idrottsverksamhet.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Bilaga 1 – stycke 14 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen.

(f) Inkluderande, välutbildade, innovativa 
och trygga samhällen.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Bilaga 1 – stycke 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhällsvetenskap och humaniora ska ingå 
som en del av verksamheterna för att 
hantera alla dessa utmaningar. Dessutom 
ska utvecklingen för förstärkning av dessa 
områden finansieras inom ramen för det 
särskilda målet ”Inkluderande, innovativa 
och trygga samhällen”. Stöd kommer också 
att inriktas på att tillhandahålla en stark
kunskapsbas för det politiska 
beslutsfattandet på internationell, nationell 
och regional nivå samt inom unionen. Med 
tanke på många av utmaningarnas globala 
karaktär ska strategiskt samarbete med 
tredjeländer vara en integrerad del av varje 
utmaning. Dessutom ska övergripande stöd 
för internationellt samarbete tillhandahållas 
enligt det särskilda målet ”Inkluderande, 
innovativa och trygga samhällen”.

Samhällsvetenskap och humaniora ska ingå 
som en del av verksamheterna för att 
hantera alla dessa utmaningar. Dessutom 
ska utvecklingen för förstärkning av dessa 
områden finansieras inom ramen för det 
särskilda målet ”Inkluderande, 
välutbildade, innovativa och trygga 
samhällen”. Stöd kommer också att inriktas 
på att tillhandahålla en stark kunskapsbas 
för det politiska beslutsfattandet på 
internationell, nationell och regional nivå 
samt inom unionen. Med tanke på många 
av utmaningarnas globala karaktär ska 
strategiskt samarbete med tredjeländer vara 
en integrerad del av varje utmaning. 
Dessutom ska övergripande stöd för 
internationellt samarbete tillhandahållas 
enligt det särskilda målet ”Inkluderande, 
välutbildade, innovativa och trygga 
samhällen”.

Ändringsförslag 46
Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet ”Inkluderande, 
innovativa och trygga samhällen” omfattar 
även en verksamhet för att överbrygga 
forsknings- och innovationsklyftan med 
särskilda åtgärder för att frigöra 
spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner i unionen.

Det särskilda målet ”Inkluderande, 
välutbildade, innovativa och trygga 
samhällen” omfattar även en verksamhet 
för att överbrygga forsknings- och 
innovationsklyftan med särskilda åtgärder 
för att frigöra spetskompetens i mindre 
utvecklade regioner i unionen. Det 
omfattar även verksamhet, strategier, 
metoder och verktyg som behövs för ett 
dynamiskt och hållbart kulturarv i 
Europa.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – led 1 – led 1.1 – stycke 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillsammans bidrar dessa faktorer till att 
göra Europa relativt oattraktivt i den 
globala konkurrensen om vetenskaplig 
talang. Förmågan hos Förenta staternas 
system att erbjuda mer resurser per 
forskare och bättre karriärmöjligheter 
förklarar hur de fortsätter att locka de bästa 
forskarna från hela världen, inklusive 
tiotusentals från unionen.

Tillsammans bidrar dessa faktorer till att
göra Europa relativt oattraktivt i den 
globala konkurrensen om vetenskaplig 
talang. Förmågan hos Förenta staternas 
system att erbjuda mer resurser per 
forskare, bättre forskningsinfrastrukturer
och bättre karriärmöjligheter förklarar hur 
de fortsätter att locka de bästa forskarna 
från hela världen, inklusive tiotusentals 
från unionen.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del I – led 1 – led 1.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EFR:s grundläggande verksamhet ska vara 
att tillhandahålla attraktiv långsiktig 
finansiering för att stödja utmärkta forskare 
och deras forskningsgrupper i 
genomförandet av banbrytande 
högriskforskning med hög vinstpotential.

EFR:s grundläggande verksamhet ska vara 
att tillhandahålla attraktiv långsiktig 
finansiering för att stödja utmärkta forskare 
och deras forskningsgrupper i 
genomförandet av banbrytande 
högriskforskning med hög vinstpotential. 
Ur denna synvinkel bör forskning som en 
vetenskaplig process erkännas utan 
undantag inom alla områden av mänsklig 
kunskap.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del I – led 1 – led 1.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansiering från EFR ska beviljas i 
enlighet med följande väletablerade 
principer. Vetenskaplig spetskompetens 
ska vara det enda kriteriet för beviljandet 
av EFR-stipendier. EFR ska agera enligt 
bottom-up-principen utan i förhand 
fastställda prioriteringar. EFR-stipendier 

Finansiering från EFR ska beviljas i 
enlighet med följande väletablerade 
principer. Vetenskaplig spetskompetens 
inom alla kunskapsområden ska vara det 
enda kriteriet för beviljandet av 
EFR-stipendier. EFR ska agera enligt 
bottom-up-principen utan i förhand 
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ska vara tillgängliga för enskilda forskarlag 
för forskare i alla åldrar och från alla 
länder i världen, som arbetar i Europa. EFR 
ska sträva efter att främja sund konkurrens 
i hela Europa.

fastställda prioriteringar. EFR-stipendier 
ska vara tillgängliga för enskilda forskarlag 
för forskare i alla åldrar och från alla 
länder i världen, som arbetar i Europa. EFR 
ska sträva efter att främja sund konkurrens 
i hela Europa.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – led 3 – led 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det nödvändiga reformarbetet måste 
inledas under de första stadierna av 
forskarnas karriär, under deras 
doktorandtid eller jämförbar 
forskarutbildning. Europa måste utveckla 
toppmoderna, innovativa 
utbildningsprogram som är förenliga med 
de mycket konkurrenspräglade och allt mer 
tvärvetenskapliga krav som finns på 
området forskning och innovation. Ett 
starkt engagemang bland företag, även små 
och medelstora företag och andra 
socioekonomiska aktörer, kommer att 
krävas för att ge forskare den 
innovationsförmåga som krävs av 
morgondagens yrken. Det kommer också 
att vara viktigt att öka rörligheten bland 
dessa forskare, då den för närvarande 
ligger på en alltför låg nivå – under 2008 
hade bara 7 % av europeiska doktorander 
utbildats i en annan medlemsstat, medan 
målet är 20 % senast 2030.

Det nödvändiga reformarbetet måste 
inledas under de första stadierna av 
forskarnas karriär, under deras 
doktorandtid eller jämförbar 
forskarutbildning. Europa måste utveckla 
toppmoderna, innovativa 
utbildningsprogram som är förenliga med 
de mycket konkurrenspräglade och allt mer 
tvärvetenskapliga krav som finns på 
området forskning och innovation. Ett 
starkt engagemang bland företag, även små 
och medelstora företag och andra 
socioekonomiska aktörer, kommer att 
krävas för att ge forskare den 
innovationsförmåga som krävs av 
morgondagens yrken. Det kommer också 
att vara viktigt att öka rörligheten bland 
dessa forskare, då den för närvarande 
ligger på en alltför låg nivå – under 2008 
hade bara 7 % av europeiska doktorander 
utbildats i en annan medlemsstat, medan 
målet är 20 % senast 2030. Därför bör 
doktorander i samtliga ämnen tydligt 
anges som en av de viktigaste
målgrupperna för det nya programmet för 
allmän utbildning, yrkesutbildning, 
ungdom och idrott, så att detta 
kompletterar åtgärderna i Horisont 2020.
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Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del I – led 3 – led 3.3 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – led 3 – led 3.3 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Huvudverksamheten ska vara att 
uppmuntra erfarna forskare att genom 
rörlighet utvidga eller fördjupa sina 
kunskaper genom att skapa attraktiva 
karriärmöjligheter vid universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska grupper i och utanför 
Europa. Möjligheter att återuppta 
forskarkarriären efter ett avbrott ska också 
främjas.

Huvudverksamheten ska vara att 
uppmuntra erfarna forskare att genom 
rörlighet utvidga eller fördjupa sina 
kunskaper genom att skapa attraktiva 
karriärmöjligheter vid universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska grupper i och utanför 
Europa och därvid uppmärksamma de 
ungas roll inom forskningen samtidigt 
som man ger forskare möjlighet att under 
en period utbilda sig och förvärva ny 
kunskap vid ett framstående 
forskningsinstitut i ett tredjeland. Särskild 
hänsyn bör tas till kvinnors roll i 
vetenskap och eventuella hinder för 
kvinnor att ta sig in på detta område. 
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Möjligheter att återuppta forskarkarriären 
efter ett avbrott och flexibla arbetsvillkor
ska också främjas.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – led 3 – led 3.3 – led c – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Huvudverksamheten ska vara att stödja 
kortvarigt utbyte av personal inom 
forskning och innovation inom ramen för 
partnerskap mellan universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska grupper, både inom 
Europa och globalt. Detta kommer att 
inbegripa att främja samarbete med 
tredjeländer.

Huvudverksamheten ska vara att stödja 
kortvarigt utbyte av personal inom 
forskning och innovation inom ramen för 
partnerskap mellan universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska grupper, både inom 
Europa och globalt. Detta kommer att 
inbegripa att främja samarbete med 
tredjeländer och att öka utbytet av EU:s 
och Medelhavsländernas program för 
forskning, innovation och teknisk 
utveckling, i synnerhet genom att stärka 
partnerskapen på forskningsområdet 
mellan Medelhavsländerna.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsinfrastrukturer är viktiga 
faktorer för Europas konkurrenskraft på 
alla vetenskapliga områden och är av 
avgörande betydelse för vetenskapligt 
baserad innovation. På många områden är 
forskning omöjligt utan tillgång till 
superdatorer, strålkällor för nya material, 
renrum för nanoteknik, databaser för 
genomik och samhällsvetenskap, 
observatorier för geovetenskap, 
bredbandsnät för överföring av data osv. 
Forskningsinfrastrukturer är nödvändiga 

Forskningsinfrastrukturer är viktiga 
faktorer för Europas konkurrenskraft på 
alla vetenskapliga områden och är av 
avgörande betydelse för vetenskapligt 
baserad innovation. På många områden är 
forskning omöjligt utan tillgång till 
superdatorer, strålkällor för nya material, 
renrum för nanoteknik, databaser för 
genomik och samhällsvetenskap, 
observatorier för geovetenskap, 
bredbandsnät för överföring av data osv. 
Forskningsinfrastrukturer är nödvändiga 
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för att den forskning ska kunna genomföras 
som krävs för att ta itu med de stora 
samhällsutmaningarna – energi, 
klimatförändring, bioekonomi och hälsa 
och välbefinnande under hela livet för alla. 
De driver på samarbetet över gränser och 
ämnesgränser och skapar ett enhetligt och 
öppet europeiskt område för forskning 
online. De främjar rörlighet för personer 
och idéer, sammanför de bästa forskarna 
från hela Europa och världen och förbättrar 
vetenskaplig utbildning. De fungerar som 
drivkraft för spetskompetensen inom de 
europeiska forsknings- och 
innovationsgrupperna och kan vara 
enastående exempel på vetenskap för 
samhället i stort.

för att den forskning ska kunna genomföras 
som krävs för att ta itu med de stora 
samhällsutmaningarna – energi, 
klimatförändring, bioekonomi och hälsa 
och välbefinnande under hela livet för alla.  
De driver på samarbetet över gränser och 
ämnesgränser och skapar ett enhetligt och 
öppet europeiskt område för forskning 
online. De främjar rörlighet för personer 
och idéer, sammanför de bästa forskarna 
från hela Europa och världen och förbättrar 
vetenskaplig utbildning. De fungerar som 
drivkraft för spetskompetensen inom de 
europeiska forsknings- och 
innovationsgrupperna och kan vara 
enastående exempel på vetenskap för 
samhället i stort. De kan också fungera 
som drivkraft i den privata sektorn och bli 
en källa till dynamisk innovation för små 
och medelstora företag.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vetenskapliga publikationer är en 
hörnsten i forskningens infrastruktur och 
spelar en nyckelroll i att skapa ny 
kunskap och innovation. Hållbara 
betalnings- och spridningsmodeller som 
täcker produktionskostnaderna är därför 
av avgörande betydelse.
Publikationer som utarbetas och valideras 
av forskare som får hela sin finansiering
eller lejonparten av den från 
Horisont 2020 bör göras tillgängliga för 
hela forskningsvärlden.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – punkt 4 – punkt 4.3 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Stärka den akademiska 
forskningsinfrastrukturen och dess 
kopplingar till innovation inom små och 
medelstora företag
Syftet ska vara att stödja partnerskap 
mellan små och medelstora företag och 
akademiska institutioner och deras 
infrastruktur för att stimulera 
företagsinnovation.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del II – led 1 – led 1.2 – led 1.2.3 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Främja vetenskaplig kunskap om 
nanoteknikens och nanosystemens 
potentiella inverkan på hälsa eller miljö, 
och tillhandahålla redskap för bedömning 
och hantering av risker under hela 
livscykeln.

Främja vetenskaplig kunskap om 
nanoteknikens och nanosystemens 
potentiella inverkan på hälsa eller miljö, 
och tillhandahålla redskap för bedömning 
och hantering av risker under hela 
livscykeln och göra det möjligt för 
funktionshindrade personer att i högre 
grad integreras i samhället.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De föreslagna åtgärderna syftar till att 
komplettera nationella och regionala 
strategier och program för 
företagsinnovation, främja samarbete 
mellan små och medelstora företag och 
andra innovationsrelevanta aktörer, 
överbrygga klyftan mellan 
forskning/utveckling och lyckad 
marknadslansering, ge näringslivet mer 

De föreslagna åtgärderna syftar till att 
komplettera nationella och regionala 
strategier och program för 
företagsinnovation, främja samarbete 
mellan små och medelstora företag, 
akademiska institutioner, även de inom 
den kreativa sektorn, som har goda 
möjligheter att dra nytta av den 
internationaliserade företagsmiljön och 
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innovationsvänliga förutsättningar, 
inbegripet åtgärder på efterfrågesidan, och 
stöd med beaktande av 
innovationsprocessernas växlande karaktär, 
ny teknik, nya marknader och nya 
affärsmodeller.

andra innovationsrelevanta aktörer, 
överbrygga klyftan mellan 
forskning/utveckling och lyckad 
marknadslansering, ge näringslivet mer 
innovationsvänliga förutsättningar, 
inbegripet åtgärder på efterfrågesidan, och 
stöd med beaktande av 
innovationsprocessernas växlande karaktär, 
ny teknik, nya marknader och nya 
affärsmodeller.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Små och medelstora företag återfinns inom 
alla ekonomiska sektorer. De utgör en 
viktigare del av den europeiska ekonomin 
än i andra regioner, t.ex. Förenta staterna. 
Alla typer av små och medelstora företag 
kan vara innovativa. De måste få 
uppmuntran och stöd att investera i 
forskning och innovation. Därmed bör de 
också kunna utnyttja hela den innovativa 
potentialen på den inre marknaden och 
inom det europeiska forskningsområdet för 
att skapa nya affärsmöjligheter i och 
utanför Europa och bidra till att hitta 
lösningar på viktiga samhällsutmaningar.

Små och medelstora företag återfinns inom 
alla ekonomiska sektorer. De utgör en 
viktigare del av den europeiska ekonomin 
än i andra regioner, t.ex. Förenta staterna. 
Alla typer av små och medelstora företag 
kan vara innovativa. De måste få 
uppmuntran och stöd att investera i 
forskning och innovation och att knyta fler 
band och partnerskap med universitet och 
andra forskningsinstitutioner. Därmed bör 
de också kunna utnyttja hela den 
innovativa potentialen på den inre 
marknaden och inom det europeiska 
forskningsområdet för att skapa nya 
affärsmöjligheter i och utanför Europa och 
bidra till att hitta lösningar på viktiga 
samhällsutmaningar.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gränsöverskridande samarbete utgör ett 
viktigt inslag i de små och medelstora 
företagens innovationsstrategi för att lösa 

Gränsöverskridande samarbete utgör ett 
viktigt inslag i de små och medelstora 
företagens innovationsstrategi för att lösa 
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några av sina storleksrelaterade problem, 
t.ex. tillgång till teknisk och vetenskaplig 
kompetens och nya marknader. De bidrar 
till att omvandla idéer till vinst och 
företagstillväxt och i samtidigt till att öka 
de privata investeringarna i forskning och 
innovation.

några av sina storleksrelaterade problem, 
t.ex. tillgång till teknisk och vetenskaplig 
kompetens och nya marknader. De bidrar 
till att omvandla idéer till vinst och 
företagstillväxt och i samtidigt till att öka 
de privata investeringarna i forskning och 
innovation. Ökad inriktning inom 
utbildningen på innovation, forskning och 
företagsutveckling kan också spela en roll 
för att förse Europas små och medelstora 
företag med innovativ och driftig 
personal. 

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – 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 
till funktionsnedsättning, ohälsa och för 
tidig död, och medför betydande sociala 
och ekonomiska kostnader.

Kroniska sjukdomar som t.ex. hjärt-
kärlsjukdomar, cancer, diabetes, 
neurologiska och psykiska hälsobesvär, 
övervikt och fetma och olika funktionella 
begränsningar är de viktigaste orsakerna 
till funktionsnedsättning, ohälsa och för 
tidig död, och medför betydande sociala 
och ekonomiska kostnader. Idrott och 
deltagande i organiserad idrott kan spela 
en viktig roll för att förebygga sådana 
besvär.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Effektivt främjande av hälsa, åtföljt av en 
solid faktabas, förebygger sjukdom, 
förbättrar välbefinnandet och är 
kostnadseffektivt. Främjande av hälsa och 
förebyggande av sjukdomar beror också på 

Effektivt främjande av hälsa, åtföljt av en 
solid faktabas, förebygger sjukdom, 
förbättrar välbefinnandet och är 
kostnadseffektivt. Främjande av hälsa och 
förebyggande av sjukdomar beror också på 
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förståelse av bestämningsfaktorerna för 
hälsa, effektiva förebyggande verktyg som 
vacciner, effektiv hälso- och 
sjukdomsövervakning och -beredskap, och 
effektiva program för undersökning.

förståelse av bestämningsfaktorerna för 
hälsa, såsom motion, effektiva 
förebyggande verktyg som vacciner, 
effektiv hälso- och sjukdomsövervakning 
och -beredskap, och effektiva program för 
undersökning.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – led 1 – led 1.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Framgångsrika insatser för att förhindra, 
hantera, behandla och bota sjukdomar, 
funktionshinder och nedsatt funktionsnivå 
bygger på den grundläggande förståelsen 
av deras bestämningsfaktorer och orsaker, 
förlopp och effekter, liksom av faktorer 
som ligger till grund för god hälsa och 
välbefinnande. Effektivt utbyte av 
uppgifter och kopplingen av dessa 
uppgifter till storskaliga kohortstudier är 
också väsentligt, liksom omsättningen av 
forskningsresultat på klinisk nivå, särskilt 
genom genomförande av kliniska tester.

Framgångsrika insatser för att förhindra, 
hantera, behandla och bota sjukdomar, 
funktionshinder och nedsatt funktionsnivå 
bygger på den grundläggande förståelsen 
av deras bestämningsfaktorer och orsaker, 
förlopp och effekter, liksom av faktorer 
som ligger till grund för god hälsa och 
välbefinnande, inklusive effekterna av 
sociala och kulturella villkor och kreativ 
verksamhet på den enskilda människans 
vardagsliv. Effektivt utbyte av uppgifter 
och kopplingen av dessa uppgifter till 
storskaliga kohortstudier är också 
väsentligt, liksom omsättningen av 
forskningsresultat på klinisk nivå, särskilt 
genom genomförande av kliniska tester.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett ökande börda i form av sjukdomar och 
funktionshinder i samband med en 
åldrande befolkning ställer ytterligare krav 
på hälso- och sjukvården. Om effektiv 
hälsovård och omsorg ska kunna 
upprätthållas för alla åldrar krävs 
ansträngningar för att förbättra 

Ett ökande börda i form av sjukdomar och 
funktionshinder i samband med en 
åldrande befolkning ställer ytterligare krav 
på hälso- och sjukvården. Om effektiv 
hälsovård och omsorg ska kunna 
upprätthållas för alla åldrar krävs 
ansträngningar för att förbättra 



AD\905106SV.doc 33/40 PE487.737v02-00

SV

beslutsfattandet när det gäller 
förebyggande och behandling, identifiera 
och främja spridning av bästa praxis inom 
hälso- och sjukvården och stödja integrerad 
vård och en bred användning av tekniska, 
organisatoriska och sociala innovationer 
som ger framförallt äldre personer samt 
personer med funktionshinder möjlighet att 
förbli aktiva och oberoende. Detta kommer 
att bidra till att öka och förlänga deras 
fysiska, sociala och psykiska 
välbefinnande.

beslutsfattandet när det gäller 
förebyggande och behandling, däribland 
ökad förståelse för motionens roll för att 
förebygga sjukdomar, och identifiera och 
främja spridning av bästa praxis inom 
hälso- och sjukvården och stödja integrerad 
vård och en bred användning av tekniska, 
organisatoriska och sociala innovationer 
som ger framförallt äldre personer samt 
personer med funktionshinder möjlighet att 
förbli aktiva och oberoende. Detta kommer 
att bidra till att öka och förlänga deras 
fysiska, sociala och psykiska 
välbefinnande.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De särskilda verksamheterna ska omfatta 
förståelse av de faktorer som är avgörande 
för hälsan (inbegripet miljö- och 
klimatrelaterade faktorer), ökat främjande 
av hälsa och förebyggande av sjukdomar, 
förståelse av sjukdomar och förbättrad 
diagnostik, utveckling av effektiva 
undersökningsprogram och förbättrad 
bedömning av mottaglighet för sjukdomar, 
förbättrad övervakning och beredskap, 
utveckling av bättre förebyggande 
vacciner, användning av medicinska 
datormodeller (in silico) för förbättrad 
sjukdomskontroll och prognostisering, 
sjukdomsbehandling, överföring av 
kunskap till klinisk praxis och 
anpassningsbara innovationsinsatser, 
förbättrad användning av hälsodata, aktivt 
åldrande, självständigt boende och stöd i 
hemmet, individuellt självbestämmande för 
hantering av den egna hälsan, främjande av 
integrerad vård, förbättrade vetenskapliga 
verktyg och metoder till stöd för 
beslutsfattande och regleringsbehov, och 
optimerad effektivitet och 

De särskilda verksamheterna ska omfatta 
förståelse av de faktorer som är avgörande 
för hälsan (inbegripet livsstilsfaktorer och
miljö- och klimatrelaterade faktorer), ökat 
främjande av hälsa och förebyggande av 
sjukdomar, förståelse av sjukdomar och 
förbättrad diagnostik, utveckling av 
effektiva undersökningsprogram och 
förbättrad bedömning av mottaglighet för 
sjukdomar, förbättrad övervakning och 
beredskap, utveckling av bättre 
förebyggande vacciner, användning av 
medicinska datormodeller (in silico) för 
förbättrad sjukdomskontroll och 
prognostisering, sjukdomsbehandling, 
överföring av kunskap till klinisk praxis 
och anpassningsbara innovationsinsatser, 
förbättrad användning av hälsodata, aktivt 
åldrande, självständigt boende och stöd i 
hemmet, individuellt självbestämmande för 
hantering av den egna hälsan, främjande av 
integrerad vård, förbättrade vetenskapliga 
verktyg och metoder till stöd för 
beslutsfattande och regleringsbehov, och 
optimerad effektivitet och 
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ändamålsenlighet inom hälso- och 
sjukvårdssystemen samt minskade 
ojämlikheter genom evidensbaserat 
beslutsfattande och spridning av bästa 
praxis, och innovativ teknik och innovativa 
metoder.

ändamålsenlighet inom hälso- och 
sjukvårdssystemen samt minskade 
ojämlikheter genom evidensbaserat 
beslutsfattande och spridning av bästa 
praxis, och innovativ teknik och innovativa 
metoder.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – led 3 – led 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att åstadkomma dessa minskningar 
måste betydande investeringar göras inom 
forskning, utveckling, demonstration och 
marknadsintroduktion för effektiva, säkra 
och tillförlitliga typer av energiteknik och 
energitjänster med låga koldioxidutsläpp. 
Dessa måste gå hand i hand med icke-
tekniska lösningar på både utbuds- och 
efterfrågesidan. Allt detta måste vara en del 
av en integrerad politik för låga 
koldioxidutsläpp, inbegripet förmågan att 
bemästra viktig möjliggörande teknik, 
särskilt IKT-lösningar och avancerad 
tillverkning, bearbetning och material. 
Målet är att skapa effektiv energiteknik och 
effektiva energitjänster som kan börja 
användas i stor utsträckning på europeiska 
och internationella marknader, och att 
införa intelligent efterfrågestyrning baserad 
på en öppen och transparent energimarknad 
och intelligenta styrsystem för 
energieffektivisering.

För att åstadkomma dessa minskningar 
måste betydande investeringar göras inom 
forskning, utveckling, demonstration och 
marknadsintroduktion för effektiva, säkra 
och tillförlitliga typer av energiteknik och 
energitjänster med låga koldioxidutsläpp. 
Dessa måste gå hand i hand med icke-
tekniska lösningar på både utbuds- och 
efterfrågesidan. Dessutom bör de 
investeringarna åtföljas av en kraftfull 
informationskampanj så att de europeiska 
medborgarna kan ta initiativ till att 
genomföra den miljömässiga, sociala och 
kulturella omställning som krävs. Allt 
detta måste vara en del av en integrerad 
politik för låga koldioxidutsläpp, inbegripet 
förmågan att bemästra viktig 
möjliggörande teknik, särskilt IKT-
lösningar och avancerad tillverkning, 
bearbetning och material. Målet är att 
skapa effektiv energiteknik och effektiva 
energitjänster som gynnar samhället och 
som kan börja användas i stor utsträckning 
på europeiska och internationella 
marknader, och att införa intelligent 
efterfrågestyrning baserad på en öppen och 
transparent energimarknad och intelligenta 
styrsystem och övervakningssystem för 
energieffektivisering.
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Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 5 – punkt 5.3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Möjliggöra hållbart kulturarv som 
svar på klimatförändringar
Syftet är att forska om strategier, metoder 
och verktyg som behövs för att möjliggöra 
ett dynamiskt och hållbart kulturarv i 
Europa som svar på 
klimatförändringarna. Verksamheten ska 
också vara inriktad på att underlätta en 
bättre förståelse för hur samhällen 
uppfattar, anpassar sig till och reagerar 
på en föränderlig miljö och allt oftare 
förekommande extrema händelser.

Motivering

Historiska byggnader (och samlingar) är en viktig fråga, både när det gäller kulturarv och 
klimatförändringar. Inom ramen för EU-finansierade forskningsprogram bör man kunna 
forska om hur historiska artefakter och byggnader ska anpassas för att de bättre ska kunna 
stå emot klimatförändringarnas effekter. Restaureringen av tidigare övergivna byggnader och 
hur samhällen beslutar om vad som är skyddsvärt är också viktigt i detta sammanhang.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del III – led 6 – led 6.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa står inför stora socioekonomiska 
utmaningar som väsentligt påverkar dess 
framtid – t.ex. växande ekonomiska och 
kulturella ömsesidiga beroenden, åldrande, 
social utslagning och fattigdom, ojämlikhet 
och migrationsströmmar, överbrygga den 
digitala klyftan, skapa en kultur för 
innovation och kreativitet i samhälle och 
företag, samt garantera trygghet och frihet, 
förtroende för demokratiska institutioner 
och mellan människor inom och över 
gränserna. Dessa utmaningar är enorma 

Europa står inför stora socioekonomiska 
utmaningar som väsentligt påverkar dess 
framtid – t.ex. växande ekonomiska och 
kulturella ömsesidiga beroenden, åldrande
och demografiska förändringar, social 
utslagning och fattigdom, ojämlikhet och 
migrationsströmmar, överbrygga den 
digitala klyftan, skapa en kultur för 
innovation och kreativitet i samhälle och 
företag, samt garantera kulturellt hållbar 
utveckling, förtroende för demokratiska 
institutioner och mellan människor inom 
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och kräver en gemensam europeisk 
strategi.

och över gränserna. Dessutom upplevs den 
europeiska socialpolitiken allt mer som 
avgörande för den europeiska sociala 
modellens hållbarhet. Dessa utmaningar är 
enorma och kräver en allt mer komplex 
blandning av såväl olika som 
gemensamma europeiska strategier som 
grundas på utbyte av sådan vetenskaplig 
kunskap som endast samhällsvetenskap 
och humaniora kan erbjuda. 

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 6 – punkt 6.1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa utmaningars inbyggda komplexitet 
och utvecklingen av efterfrågan gör det 
således nödvändigt att utveckla innovativ 
forskning och nya smarta typer av teknik, 
processer och metoder, mekanismer för 
social innovation, samordnade åtgärder och 
strategier som kan föregripa eller påverka 
viktiga förändringar för Europa. Detta 
uppmanar till förståelse av de 
bakomliggande trender och effekter som 
inverkar på dessa utmaningar, och till 
återupptäckt eller återuppfinnande av 
framgångsrika former för solidaritet, 
samordning och kreativitet som gör Europa 
till en särskiljande modell för 
inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen jämfört med andra regioner i 
världen. Detta kräver ett mer strategiskt 
tillvägagångssätt när det gäller samarbete 
med tredjeländer. Slutligen, eftersom 
politiken för trygghet bör samverka med 
olika typer av social politik kommer en 
starkare samhällsdimension inom 
forskningen om trygghet att vara en viktig 
aspekt av denna utmaning.

Dessa utmaningars inbyggda komplexitet 
och utvecklingen av efterfrågan gör det 
således nödvändigt att utveckla innovativ 
forskning och nya smarta typer av teknik, 
processer och metoder, mekanismer för 
social innovation, samordnade åtgärder och 
strategier som kan föregripa eller påverka 
viktiga förändringar för Europa. Detta 
uppmanar till förståelse av de 
bakomliggande trender och effekter som 
inverkar på dessa utmaningar, och till 
återupptäckt eller återuppfinnande av 
framgångsrika former för solidaritet, 
samordning och kreativitet som gör Europa 
till en särskiljande modell för 
inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen jämfört med andra regioner i 
världen. Detta kräver ett särskilt fokus på 
Europas kulturarv och en strategi för hur 
man kartlägger verksamhet som 
vitaliserar och för samman människor 
från olika grupper. Detta kräver också ett 
mer strategiskt tillvägagångssätt när det 
gäller samarbete med tredjeländer. 
Slutligen, eftersom politiken för trygghet 
bör samverka med olika typer av social 
politik kommer en starkare 
samhällsdimension inom forskningen om 
trygghet att vara en viktig aspekt av denna 
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utmaning.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 6 – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer. 
Forskning inom humaniora kan spela en 
viktig roll i detta sammanhang. 
Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa 
fattigdomen och förebygga utvecklingen av 
olika former av delning, diskriminering 
och ojämlikhet i de europeiska samhällena, 
t.ex. brister i jämställdheten mellan könen 
eller digitala klyftor eller 
innovationsklyftor, och i förhållande till 
andra regioner i världen. Den ska särskilt 
bidra till genomförandet och anpassningen 
av Europa 2020-strategin och till unionens 
omfattande externa åtgärder. Särskilda 
åtgärder ska vidtas för att frigöra 
spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner, och därigenom öka deltagandet i 
Horisont 2020.

Syftet är att öka möjligheterna att 
kommunicera samt den sociala, 
ekonomiska, politiska och kulturella
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa samt få en 
bättre förståelse för 
samhällsförändringarna i Europa och 
med internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer. 
Forskning inom humaniora bör spela en 
avgörande roll i detta sammanhang, bland 
annat genom forskning om
samhällsförändringarnas konsekvenser 
för enskilda individers, familjers och 
samhällens välbefinnande och livskvalitet, 
och därför är det angeläget med en 
tryggad finansiering. Forskning inom 
humaniora kan även upptäcka, utveckla, 
bevara och utforma det mångsidiga 
europeiska kulturarvet genom att skapa 
nya ämnesområden samt nya 
innovationsområden och arbetstillfällen. 
Det behövs en bredare kunskapsbas inom 
områdena social utslagning, hälsa,
demografiska förändringar och det 
åldrande samhället, livsstil, 
familjetraditioner, gemensam historia och 
gemensamt kulturarv, motion, migration 
och rörlighet, utbildning och livslångt 
lärande, flerspråkighet och dynamiska 
styrelseformer. Forskning inom 
humaniora och samhällsvetenskap kan 
spela en viktig roll i detta sammanhang.    
Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik och kartläggning 
av verksamhet för att bekämpa 
fattigdomen och förebygga utvecklingen av 
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olika former av delning, diskriminering 
och ojämlikhet i de europeiska samhällena, 
t.ex. brister i jämställdheten mellan könen 
eller digitala klyftor eller 
innovationsklyftor, och i förhållande till 
andra regioner i världen, till exempel 
genom att studera och jämföra kulturella 
och språkliga skillnader och samverkan 
mellan olika kulturer. Den ska särskilt 
bidra till genomförandet och anpassningen 
av Europa 2020-strategin och till unionens 
omfattande externa åtgärder. Särskilda 
åtgärder ska vidtas för att frigöra 
spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner, och därigenom öka deltagandet i 
Horisont 2020.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del III – led 6.3 – led 6.3.1 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) utveckla former för ömsesidig 
kunskap och förståelse genom 
interkulturell dialog,

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Bilaga I – del IV – led 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

JRC:s centrala kompetensområden ska vara 
energi, transport, miljö och 
klimatförändring, jordbruk och 
livsmedelstrygghet, hälsa och 
konsumentskydd, informations- och 
kommunikationsteknik, referensmaterial 
och säkerhet (inbegripet kärnsäkerhet, 
inom ramen för Euratomprogrammet).

JRC:s centrala kompetensområden ska vara 
energi, transport, miljö och 
klimatförändring, jordbruk och 
livsmedelstrygghet, hälsa och 
konsumentskydd, skydd av det historiska, 
konstnärliga och kulturella arvet, 
informations- och kommunikationsteknik, 
referensmaterial och säkerhet (inbegripet 
kärnsäkerhet, inom ramen för 
Euratomprogrammet).
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Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Bilaga I – del V – led 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT kommer att ta itu med dessa frågor 
genom att främja strukturella förändringar i 
Europas innovationslandskap. Det kommer 
EIT att göra genom att främja integrering 
av högre utbildning, forskning och 
innovation av högsta standard och 
därigenom skapa nya miljöer som främjar 
innovation, och genom att främja och 
stödja en ny generation entreprenörer. 
Därigenom kommer EIT att bidra fullt ut 
till målen för Europa 2020, och i synnerhet 
till flaggskeppsinitiativen 
Innovationsunionen och Unga på väg.

EIT kommer att ta itu med dessa frågor 
genom att främja strukturella förändringar i 
Europas innovationslandskap som 
uppmuntrar unionen att bli mer 
konkurrenskraftig. Det kommer EIT att 
göra genom att främja integrering av högre 
utbildning, forskning och innovation av 
högsta standard och därigenom skapa nya 
miljöer som främjar innovation, och genom 
att främja och stödja en ny generation 
entreprenörer. Därigenom kommer EIT att 
bidra fullt ut till målen för Europa 2020, 
och i synnerhet till flaggskeppsinitiativen 
Innovationsunionen och Unga på väg, 
vilket innebär att det finansiella bidrag 
som fastställs i bilaga II är mycket viktigt.
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