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KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med det särskilda förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
Horisont 2020 är att samla alla EU:s forsknings- och innovationsmedel i ett enda program och 
komplettera ramförordningen om Horisont 2020.

Föredraganden välkomnar förslaget och stöder till fullo att vetenskaplig spetskompetens ska 
vara det viktigaste finansieringskriteriet. Medlen måste dock bli tillgängligare och enklare att 
söka. Därför välkomnar föredraganden ansträngningarna för att förenkla 
ansökningsförfarandena men anser att förenklingen borde gå ännu längre än kommissionens 
förslag.

Dessutom anser föredraganden att Horisont 2020 bör komplettera andra europeiska program, 
särskilt Erasmus för alla-programmet, och att ytterligare tonvikt bör läggas på den 
akademiska forskningens roll i utvecklingen av dynamiska små och medelstora företag.
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.

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 beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Avsnitt III, ”Samhälleliga 
utmaningar” syftar till att skapa effektivare 
forskning och innovation för att klara av 
viktiga samhälleliga utmaningar genom att 
stödja excellent forsknings- och 
innovationsverksamhet. Denna verksamhet 
bör genomföras med hjälp av ett 
utmaningsbaserat förhållningssätt där man 
samlar resurser och kunskap från olika 
områden, teknologier och discipliner.
Samhällsvetenskaplig och humanistisk 
forskning utgör en viktig del när det gäller 

(11) Avsnitt III, ”Samhälleliga 
utmaningar” syftar till att skapa effektivare 
forskning och innovation för att klara av 
viktiga samhälleliga utmaningar genom att 
stödja excellent forsknings- och 
innovationsverksamhet. Denna verksamhet 
bör genomföras med hjälp av ett 
utmaningsbaserat förhållningssätt där man 
samlar resurser och kunskap från olika 
områden, teknologier och discipliner.
Samhällsvetenskaplig och humanistisk 
forskning utgör en viktig del när det gäller 
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att bemöta alla typer av utmaningar.
Verksamheten bör omfatta hela skalan av 
forskning och innovation med fokus på 
innovativ verksamhet såsom pilotprojekt, 
demonstration, provbänkar och stöd för 
offentlig upphandling, 
standardförberedande forskning och 
normgivning, samt upptagningen på 
marknaden av innovationer. Verksamheten 
bör direkt stödja motsvarande 
sektorspolitiska befogenheter på 
unionsnivå. Alla utmaningar bör bidra till 
det övergripande målet att uppnå hållbar 
utveckling.

att bemöta alla typer av utmaningar.
Verksamheten bör omfatta hela skalan av 
forskning och innovation med fokus på 
innovativ verksamhet såsom pilotprojekt, 
demonstration, provbänkar och stöd för 
offentlig upphandling, 
standardförberedande forskning och 
normgivning, samt upptagningen på 
marknaden av innovationer. Forskning om 
hur fysisk aktivitet påverkar folkhälsa och 
social sammanhållning bör stödjas. Stöd 
bör även ges till forskning i kulturell och 
språklig mångfald och till skydd av 
traditionella kunskaper, inte minst inom 
ramen för samarbetet med tredjeländer.
Verksamheten bör direkt stödja 
motsvarande sektorspolitiska befogenheter 
på unionsnivå. Alla utmaningar bör bidra 
till det övergripande målet att uppnå 
hållbar utveckling.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det gemensamma 
forskningscentrumets direkta åtgärder bör 
genomföras på ett flexibelt, effektivt och 
öppet sätt, varvid hänsyn bör tas till JRC-
användarnas relevanta behov och unionens 
politikområden, samtidigt som 
målsättningen att tillvarata unionens 
finansiella intressen beaktas. Denna 
forskningsverksamhet bör, där så är 
lämpligt, anpassas till dessa behov och till 
den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen samt syfta till uppnåendet av 
spetskompetens.

(13) Det gemensamma 
forskningscentrumets direkta åtgärder bör 
genomföras på ett flexibelt, effektivt och 
öppet sätt, varvid hänsyn bör tas till JRC-
användarnas relevanta behov och unionens 
politikområden, samtidigt som 
målsättningen att tillvarata unionens 
finansiella intressen beaktas. Denna 
forskningsverksamhet bör, där så är 
lämpligt, anpassas till dessa behov och till 
den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen samt syfta till uppnåendet av 
spetskompetens och spridas inom kultur-, 
kommunikations- och utbildningssektorn.

Ändringsförslag 3
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Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det särskilda programmet bör 
komplettera de verksamheter som 
genomförs i medlemsstaterna och andra 
unionsåtgärder som krävs för den 
övergripande strategiska insatsen för 
genomförandet av Europa 2020-strategin, 
framför allt med åtgärder inom områdena 
sammanhållning, jordbruk och 
landsbygdsutveckling, yrkesutbildning, 
industri, folkhälsa, konsumentskydd, 
sysselsättning och socialpolitik, energi, 
transport, miljö, klimatåtgärder, säkerhet, 
fiske- och havsfrågor, 
utvecklingssamarbete samt utvidgning och 
grannskapspolitik.

(15) Det särskilda programmet bör 
komplettera de verksamheter som 
genomförs i medlemsstaterna och andra 
unionsåtgärder som krävs för den 
övergripande strategiska insatsen för 
genomförandet av Europa 2020-strategin, 
framför allt med åtgärder inom områdena 
sammanhållning, jordbruk och 
landsbygdsutveckling, yrkesutbildning, 
kultur och konst, industri, folkhälsa, 
konsumentskydd, sysselsättning och 
socialpolitik, jämställdhetsfrågor, idrott, 
energi, transport, miljö, klimatåtgärder, 
säkerhet, fiske- och havsfrågor, kulturarv,
utvecklingssamarbete samt utvidgning och 
grannskapspolitik.

Ändringsförslag 4
Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Förbättra den livslånga hälsan och 
välbefinnandet.

(a) Förbättra den livslånga hälsan och 
välbefinnandet, bland annat genom att 
delta i idrottsaktiviteter.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Främja och bevara kulturell och 
språklig mångfald och skydda det 
historiska och konstnärliga arvet och 
kulturarvet i unionen.
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Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas 
åt att garantera en bred strategi för 
innovation, som inte är begränsad till 
utveckling av nya produkter och tjänster på 
grundval av vetenskapliga och tekniska 
genombrott, utan också omfattar aspekter 
såsom användningen av befintlig teknik i 
nyskapande tillämpningar, kontinuerlig 
förbättring samt icke-teknisk och social 
innovation. Endast en helhetssyn på 
innovation kan göra det möjligt för oss att 
ta itu med samhälleliga utmaningar och 
samtidigt ge upphov till nya 
konkurrenskraftiga företag och industrier.

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas 
åt att garantera en bred strategi för 
innovation, som inte är begränsad till 
utveckling av nya produkter och tjänster på 
grundval av vetenskapliga och tekniska 
genombrott, utan också omfattar aspekter 
såsom användningen av befintlig teknik i 
nyskapande tillämpningar, kontinuerlig 
förbättring, icke-teknisk och social 
innovation samt maximal spridning, 
tillgänglighet och användning av de 
kunskaper som produceras. Endast en 
helhetssyn på innovation kan göra det 
möjligt för oss att ta itu med samhälleliga 
utmaningar och samtidigt ge upphov till 
nya konkurrenskraftiga företag och 
industrier.

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – punkt 1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningen inom samhällsvetenskap och 
humaniora kommer att vara helt integrerad 
i vart och ett av de allmänna målen för 
Horisont 2020. Detta kommer att innefatta 
stora möjligheter att stödja sådan forskning 
genom Europeiska forskningsrådet, 
Marie Curie-åtgärderna eller det särskilda 
målet för forskningsinfrastruktur.

Forskningen inom samhällsvetenskap och 
humaniora kommer att vara helt integrerad 
i vart och ett av de allmänna målen för 
Horisont 2020. Dessa områden är själva 
grunden i arbetet med att möta alla de 
utmaningar som unionen står inför, både 
för att integrera alla medborgare oavsett 
ursprung och för att ge dem tillgång till 
utbildning och till sociala och kulturella 
rättigheter. Detta kommer att innefatta 
stora möjligheter att stödja sådan forskning 
genom Europeiska forskningsrådet, 
Marie Curie-åtgärderna eller det särskilda 
målet för forskningsinfrastruktur.
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Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1 – punkt 1.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhällsvetenskap och humaniora ingår 
också som en viktig del av de åtgärder som 
behövs för att hantera alla samhälleliga 
utmaningar för att förbättra deras 
genomslag. Detta omfattar: förståelse för 
de avgörande faktorerna för hälsa och 
optimering av effektiviteten i hälso- och 
sjukvårdssystemen, stöd till politik för att 
främja landsbygden och underlätta för 
konsumenter att göra upplysta val, gediget 
beslutsfattande om energipolitiken och för 
att garantera ett konsumentvänligt 
europeiskt elnät, stöd till evidensbaserad 
transportpolitik och framsynthet, stöd till 
strategier för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna samt 
resurseffektiva initiativ och åtgärder mot 
en grön och hållbar ekonomi.

Samhällsvetenskap och humaniora ingår 
också som en viktig del av de åtgärder som 
behövs för att hantera alla samhälleliga 
utmaningar för att förbättra deras 
genomslag. Detta omfattar: förståelse för 
de avgörande faktorerna för hälsa, 
inklusive idrott och optimering av 
effektiviteten i hälso- och 
sjukvårdssystemen, stöd till politik för att 
främja landsbygden och underlätta för 
konsumenter att göra upplysta val, gediget 
beslutsfattande om energipolitiken och för 
att garantera ett konsumentvänligt 
europeiskt elnät, stöd till evidensbaserad 
transportpolitik och framsynthet, stöd till 
strategier för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna samt 
resurseffektiva initiativ och åtgärder mot 
en grön och hållbar ekonomi och stöd till 
strategier för att skydda och främja den 
kulturella mångfalden samt det materiella 
och immateriella kulturarvet.

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1 – punkt 1.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom kommer det särskilda målet 
”Innovativa och säkra samhällen för alla” 
att stödja den samhällsvetenskapliga och 
humanistiska forskningen i frågor av 
övergripande karaktär, såsom att skapa 
smart och hållbar tillväxt, sociala 
omvandlingar i europeiska samhällen, 
social innovation, innovation inom den 

Dessutom kommer det särskilda målet 
”Innovativa och säkra samhällen för alla” 
att stödja den samhällsvetenskapliga och 
humanistiska forskningen i frågor av 
övergripande karaktär, såsom att skapa 
smart och hållbar tillväxt, sociala 
omvandlingar i europeiska samhällen, 
social innovation, innovation inom den 
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offentliga sektorn eller Europas ställning 
som global aktör.

offentliga sektorn eller Europas ställning 
som global aktör, och bidra till en hög 
kulturell och kommunikativ nivå med 
tredjeländer.

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övergripande åtgärder ska främjas i del I 
om spetskompetens, i de samhälleliga 
utmaningarna samt i möjliggörande och 
industriell teknik för att tillsammans 
utveckla ny kunskap, framtida och 
framväxande teknik, 
forskningsinfrastruktur och 
nyckelkompetenser.
Forskningsinfrastrukturen ska också få en 
bredare användning i samhället, till 
exempel inom offentliga tjänster, 
främjande av vetenskap, civil säkerhet och 
kultur. Under genomförandet kommer 
dessutom fastställandet av prioriteringar 
för de direkta åtgärder som vidtas av det 
gemensamma forskningscentrumet och 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik (EIT) att samordnas på lämpligt sätt 
med andra delar av Horisont 2020.

Övergripande åtgärder ska främjas i del I 
om spetskompetens, i de samhälleliga 
utmaningarna samt i möjliggörande och 
industriell teknik för att tillsammans 
utveckla ny kunskap, framtida och 
framväxande teknik, 
forskningsinfrastruktur och 
nyckelkompetenser.
Forskningsinfrastrukturen ska också få en 
bredare användning i samhället, till 
exempel inom offentliga tjänster, 
främjande av vetenskap, civil säkerhet och 
kultur. Med tanke på detta är akademiska 
och vetenskapliga publikationer ett 
nyckelinslag i forskningsinfrastrukturen.
Det är därför av avgörande betydelse att 
forskningsresultat som genererats och 
validerats genom arbete utfört av 
EU-finansierade forskare görs 
tillgängliga för hela forskarsamhället.
Under genomförandet kommer dessutom 
fastställandet av prioriteringar för de 
direkta åtgärder som vidtas av det 
gemensamma forskningscentrumet och 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik (EIT) att samordnas på lämpligt sätt 
med andra delar av Horisont 2020.

Ändringsförslag 11
Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3 – stycke 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet kommer också att 
ägnas åt samordningen av verksamhet som 
finansieras genom Horisont 2020 med 
verksamhet som stöds inom ramen för 
unionens övriga finansieringsprogram, 
såsom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, den gemensamma 
fiskeripolitiken eller Erasmus för alla:
EU:s program för utbildning, ungdom och 
idrott eller programmet Hälsa för tillväxt.
Detta omfattar en lämplig förbindelse med 
sammanhållningsfonderna, där stöd till 
kapacitetsuppbyggnad för forskning och 
innovation på regional nivå kan fungera 
som en ”spetsforskningstrappa”, där 
inrättandet av regionala kompetenscentrum 
kan bidra till att överbrygga 
innovationsklyftan i Europa och där stöd 
till storskaliga demonstrations- och 
pilotprojekt kan bidra till att uppnå målet 
att skapa industriellt ledarskap i Europa.

Särskild uppmärksamhet kommer också att 
ägnas åt samordningen av verksamhet som 
finansieras genom Horisont 2020 med 
verksamhet som stöds inom ramen för 
unionens övriga finansieringsprogram, 
såsom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, kulturpolitiken 
(inbegripet bevarande och utvecklande av 
det materiella och immateriella 
kulturarvet), den gemensamma 
fiskeripolitiken eller Erasmus för alla:
EU:s program för utbildning, ungdom och 
idrott eller programmet Hälsa för tillväxt.
Kompatibilitet, samverkan och integration 
med dessa program är avgörande för att 
Horisont 2020 ska bli en framgång. Detta 
omfattar en lämplig förbindelse med 
sammanhållningsfonderna, där stöd till 
kapacitetsuppbyggnad för forskning och 
innovation på regional nivå kan fungera 
som en ”spetsforskningstrappa”, där 
inrättandet av regionala kompetenscentrum 
kan bidra till att överbrygga 
innovationsklyftan i Europa och där stöd 
till storskaliga demonstrations- och 
pilotprojekt kan bidra till att uppnå målet 
att skapa industriellt ledarskap i Europa.

Ändringsförslag 12
Förslag till beslut
Bilaga I – del I – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det är nödvändigt att stödja ett stort antal 
nya, visionära högrisksamarbetsprojekt 
inom vetenskap och teknik för att 
framgångsrikt utforska nya grunder för 
radikalt ny teknik. Genom att vara 
uttryckligen ämnesobunden och 
icke-normativ möjliggör den här 
verksamheten nya idéer, när de än uppstår 
och var de än kommer ifrån, inom ett 
mycket brett spektrum av teman och 

Det är nödvändigt att stödja ett stort antal 
nya, visionära högrisksamarbetsprojekt 
inom vetenskap och teknik för att 
framgångsrikt utforska nya grunder för 
radikalt ny teknik. Genom att vara 
uttryckligen ämnesobunden och 
icke-normativ möjliggör den här 
verksamheten nya idéer, när de än uppstår 
och var de än kommer ifrån, inom ett 
mycket brett spektrum av teman och 
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discipliner. För att vårda sådana sköra idéer 
krävs ett rörligt, riskvänligt och mycket 
tvärvetenskapligt förhållningssätt till 
forskning, som går långt utöver strikt 
tekniska sfärer. Det är även viktigt att 
locka och stimulera nya aktörer med stor 
potential inom forskning och innovation, 
såsom unga forskare och små och 
medelstora högteknologiska företag, att 
delta för att vårda framtidens vetenskapliga 
och industriella ledare.

discipliner. För att vårda sådana sköra idéer 
krävs ett rörligt, riskvänligt och mycket 
tvärvetenskapligt förhållningssätt till 
forskning, som går långt utöver strikt 
tekniska sfärer. Att locka och stimulera nya 
aktörer med stor potential inom forskning 
och innovation, såsom unga forskare och 
små och medelstora högteknologiska 
företag, kan också bidra till att förse 
Europas små och medelstora företag med 
innovativ och dynamisk personal, och 
deras deltagande är också viktigt för att 
vårda framtidens vetenskapliga och 
industriella ledare.

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Bilaga I – del I – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kommer att uppnås i synnerhet 
genom att strukturera och öka kompetensen 
inom en väsentlig del av den högkvalitativa 
grundutbildningen för forskare som 
befinner sig i början av karriären samt 
doktorander i alla medlemsstater och 
associerade länder. Genom att utrusta 
forskare som befinner sig i början av 
karriären med ett stort antal kompetenser 
som kommer att göra det möjligt för dem 
att möta aktuella och framtida utmaningar 
kommer nästa generation av forskare att 
åtnjuta ökade karriärperspektiv inom både 
offentliga och privata sektorer, vilket 
kommer att locka fler unga människor till 
karriärer inom forskning.

Detta kommer att uppnås i synnerhet 
genom att strukturera och öka kompetensen 
inom en väsentlig del av den högkvalitativa 
grundutbildningen för forskare som 
befinner sig i början av karriären samt 
doktorander i alla medlemsstater och 
associerade länder. Genom att utrusta 
forskare som befinner sig i början av 
karriären med ett stort antal kompetenser 
som kommer att göra det möjligt för dem 
att möta aktuella och framtida utmaningar 
kommer nästa generation av forskare att 
åtnjuta ökade karriärperspektiv inom både 
offentliga och privata sektorer, vilket 
kommer att locka fler unga människor till 
karriärer inom forskning. Doktorander 
måste också tydligt identifieras som en 
nyckelgrupp i det nya programmet för 
utbildning, ungdom och idrott, samtidigt 
som man säkerställer medlens 
komplementaritet med Horisont 2020.
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Ändringsförslag 14
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 1.3.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Använda design och utvecklingen av 
konvergerande tekniker för att skapa nya 
affärsmöjligheter, vilket även omfattar att 
bevara europeiskt material med historiskt 
eller kulturellt värde.

Använda design och utvecklingen av 
konvergerande tekniker för att skapa nya 
affärsmöjligheter för små och medelstora 
företag inom den kreativa sektorn, vilket 
även omfattar att bevara europeiskt 
material med historiskt eller kulturellt 
värde.

Ändringsförslag 15
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Små och medelstora företag kommer att 
erhålla stöd under hela Horisont 2020. För 
det ändamålet kommer ett särskilt 
instrument för små och medelstora företag 
att riktas mot alla typer av innovativa små 
och medelstora företag som visar en stark 
vilja att utvecklas, växa och 
internationaliseras. Det kommer att ges till 
alla typer av innovation, även innovationer 
som rör icke-teknik och tjänster. Målet är 
att hjälpa till att åtgärda bristen på 
finansiering i det tidiga forsknings- och 
innovationsstadiet som innebär hög risk, 
stimulera genombrottsinnovationer och öka 
den privata sektorns kommersialisering av 
forskningresultat.

Små och medelstora företag kommer att 
erhålla stöd under hela Horisont 2020. För 
det ändamålet kommer ett särskilt 
instrument för små och medelstora företag 
att riktas mot alla typer av innovativa små 
och medelstora företag som visar en stark 
vilja att utvecklas, växa och 
internationaliseras. Det kommer att ges till 
alla typer av innovation, även innovationer 
som rör icke-teknik och tjänster och 
innovationer inom den kreativa sektorn.
Målet är att hjälpa till att åtgärda bristen på 
finansiering i det tidiga forsknings- och 
innovationsstadiet som innebär hög risk, 
stimulera genombrottsinnovationer och öka 
den privata sektorns kommersialisering av 
forskningresultat.

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del II – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kommer att stödja marknadsstyrd Detta kommer att stödja marknadsstyrd 
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innovation med avseende på att höja 
företags innovationsförmåga genom att 
såväl förbättra ramvillkoren för innovation 
som att ta itu med de särskilda barriärer 
som hindrar tillväxten av innovativa 
företag, i synnerhet små och medelstora 
företag med potential för snabb tillväxt.
Särskilda innovationsstöd (till exempel när 
det gäller att utnyttja intellektuella 
tillgångar, upphandlingsnätverk, stöd till 
tekniköverföringsorgan, strategisk 
utformning) och granskningar av allmänna 
föreskrifter med avseende på innovationer 
ska stödjas.

innovation med avseende på att höja 
företags innovationsförmåga genom att 
såväl förbättra ramvillkoren för innovation 
som att ta itu med de särskilda barriärer 
som hindrar tillväxten av innovativa 
företag, i synnerhet små och medelstora 
företag med potential för snabb tillväxt,
däribland dem inom den kreativa sektorn.
Särskilda innovationsstöd (till exempel när 
det gäller att utnyttja intellektuella 
tillgångar, upphandlingsnätverk, stöd till 
tekniköverföringsorgan, strategisk 
utformning) och granskningar av allmänna 
föreskrifter med avseende på innovationer 
ska stödjas. Det gäller också att inse att 
innovation även har en kulturell 
dimension, eftersom innehåll är en 
drivkraft för teknik. Den kulturella 
utvecklingen av innovation, bortom dess 
rent tekniska innebörd, har varit ett viktigt 
steg framåt, och det nuvarande 
programmet ska bidra till att öka takten.

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom stödet från Horisont 2020 till 
samhällsvetenskaplig och humanistisk 
forskning måste det finnas särskilda 
prioriteringar för vilka områden inom 
denna forskning som ska stödjas.

Ändringsförslag 18
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För en förbättrad förståelse av miljön som 
bestämningsfaktor för hälsa krävs framför 
allt användning av integrerade 
molekylärbiologiska, epidemiologiska och 

För en förbättrad förståelse av miljön som 
bestämningsfaktor för hälsa krävs framför 
allt användning av integrerade 
molekylärbiologiska, epidemiologiska och 
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toxikologiska metoder för att undersöka 
sambanden mellan hälsa och miljö. Detta 
innefattar till exempel studier av hur 
kemikalier verkar, av kombinationseffekter 
av olika föroreningar och andra miljö- och 
klimatrelaterade stressorer, integrerad 
toxikologisk testning samt alternativ till 
djurförsök. Innovativa metoder för 
exponeringsbedömning krävs, till exempel 
med användning av den nya generationens 
biologiska indikatorer som baseras på 
”omik” och epigenetik, biologisk 
övervakning av människor, bedömning av 
personlig exponering och modellering för 
att förstå kombinerad, ackumulerad och 
framväxande exponering samt integration 
av socioekonomiska och beteendemässiga 
faktorer. Stöd kommer att ges till att stärka 
kopplingarna till miljödata med hjälp av 
avancerade informationssystem.

toxikologiska metoder för att undersöka 
sambanden mellan hälsa och miljö. Detta 
innefattar till exempel studier av hur 
kemikalier verkar, av kombinationseffekter 
av olika föroreningar och andra miljö- och 
klimatrelaterade stressorer, integrerad 
toxikologisk testning samt alternativ till 
djurförsök. Innovativa metoder för 
exponeringsbedömning krävs, till exempel 
med användning av den nya generationens 
biologiska indikatorer som baseras på 
”omik” och epigenetik, biologisk 
övervakning av människor, bedömning av 
personlig exponering och modellering för 
att förstå kombinerad, ackumulerad och 
framväxande exponering samt integration 
av socioekonomiska och beteendemässiga 
faktorer, såsom idrott. Stöd kommer att ges 
till att stärka kopplingarna till miljödata 
med hjälp av avancerade 
informationssystem.

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 1 – punkt 1.12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Multidisciplinärt, avancerat och tillämpat 
forsknings- och innovationsarbete som 
innefattar såväl beteendevetenskap, 
gerontologi och digitalteknik som andra 
vetenskaper krävs för att skapa 
användarvänliga lösningar för aktiva, 
självständiga liv (hemma, på arbetsplatsen 
osv,) med nödvändigt stöd för den åldrande 
befolkningen och människor med 
funktionshinder. Detta gäller i en mängd 
olika miljöer, samt för tekniker, system och 
tjänster som förbättrar livskvalitet och 
funktionsnivåer för människor, inbegripet 
rörlighet, smarta anpassade stödtekniker, 
robotteknik för tjänster och sociala 
funktioner samt IT-stöd i hemmet. Stöd 
kommer att ges till forsknings- och 
innovationspilotprojekt som bedömer 

Multidisciplinärt, avancerat och tillämpat 
forsknings- och innovationsarbete som 
innefattar såväl beteendevetenskap, 
gerontologi, digitalteknik, 
samhällsvetenskap och humaniora som 
andra vetenskaper krävs för att skapa 
användarvänliga lösningar för aktiva, 
självständiga liv (hemma, på arbetsplatsen 
osv,) med nödvändigt stöd för den åldrande 
befolkningen och människor med 
funktionshinder. Detta gäller i en mängd 
olika miljöer, samt för tekniker, system och 
tjänster som förbättrar livskvalitet och 
funktionsnivåer för människor, inbegripet 
rörlighet, smarta anpassade stödtekniker, 
robotteknik för tjänster och sociala 
funktioner samt IT-stöd i hemmet. Stöd 
kommer att ges till forsknings- och 



PE487.744v02-00 14/23 AD\905244SV.doc

SV

graden av genomförande och allmän 
användning av lösningar.

innovationspilotprojekt som bedömer 
graden av genomförande och allmän 
användning av lösningar.

Ändringsförslag 20
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 1 – stycke 1.13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att stärka enskilda individers egenmakt 
och förmåga att förbättra och sköta sin 
hälsa genom hela livet leder till minskade 
kostnader inom hälso- och 
sjukvårdssystemen genom att kroniska 
sjukdomar kan behandlas utanför 
vårdinrättningar och befolkningens hälsa 
allmänt förbättras. För detta krävs 
forskning i beteendemässiga och sociala 
modeller, sociala attityder och ambitioner i 
relation till personanpassade hälsotekniker, 
mobila och/eller bärbara verktyg, nya 
diagnostiska metoder och anpassade 
tjänster som främjar en hälsosam livsstil, 
välfärd, egenvård, förbättrad interaktion 
mellan medborgare och hälso- och 
sjukvårdspersonal, anpassade program för 
hantering av sjukdom och funktionshinder 
samt stöd för kunskapsinfrastrukturer.

Att stärka enskilda individers egenmakt 
och förmåga att förbättra och sköta sin 
hälsa genom hela livet leder till minskade 
kostnader inom hälso- och 
sjukvårdssystemen genom att kroniska 
sjukdomar kan behandlas utanför 
vårdinrättningar och befolkningens hälsa 
allmänt förbättras. För detta krävs 
forskning i beteendemässiga och sociala 
modeller, sociala attityder, effekterna av 
motion och ambitioner i relation till 
personanpassade hälsotekniker särskilt 
sjukdomsförebyggande sådana, mobila 
och/eller bärbara verktyg, nya diagnostiska 
metoder och anpassade tjänster som 
främjar en hälsosam livsstil, välfärd, 
egenvård, förbättrad interaktion mellan 
medborgare och hälso- och 
sjukvårdspersonal, anpassade program för 
hantering av sjukdom och funktionshinder 
samt stöd för kunskapsinfrastrukturer.

Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5 – punkt 5.1 – stycke 5.1.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kunskaperna om samhällets och 
ekonomins förmåga till anpassning efter 
klimatförändringar är ofullständiga.
Effektiva, rättvisa och samhälleligt 
acceptabla åtgärder för att skapa en 
klimatsäker miljö och ett klimatsäkert 
samhälle kräver integrerade analyser av de 

Kunskaperna om samhällets och 
ekonomins förmåga till anpassning efter 
klimatförändringar är ofullständiga.
Effektiva, rättvisa och samhälleligt 
acceptabla åtgärder för att skapa en 
klimatsäker miljö och ett klimatsäkert 
samhälle kräver integrerade analyser av de 
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aktuella och framtida effekter, sårbarheter, 
befolkningsexponering, risker, kostnader 
och möjligheter som är kopplade till 
klimatförändringar och -variationer, med 
beaktande av extrema händelser och 
relaterade klimatbetingade faror och 
huruvida de är återkommande. Sådana 
analyser ska också utvecklas kring de 
negativa effekter som klimatförändringar 
medför för den biologiska mångfalden, 
ekosystem och ekosystemtjänster, 
infrastrukturer, ekonomiska tillgångar och 
naturtillgångar. Fokus ska placeras på de 
mest värdefulla naturliga ekosystemen och 
konstruerade miljöerna, samt viktiga 
samhälleliga, kulturella och ekonomiska 
sektorer i Europa. Verksamheten ska 
utreda effekterna av klimatförändringarna 
och de ökande koncentrationerna av 
växthusgaser i atmosfären, och de förhöjda 
risker för folkhälsan som detta medför.
Forskningen ska utvärdera innovativa, 
rättvist fördelade och kostnadseffektiva 
åtgärder för anpassning efter 
klimatförändringar, inbegripet skydd och 
anpassning av naturresurser och 
ekosystem, samt relaterade effekter, i syfte 
att informera om och stödja utveckling och 
genomförande av sådana åtgärder på alla 
nivåer och skalor. Detta innefattar också 
möjliga effekter, kostnader och risker med 
s.k. geo-engineering. De komplexa 
inbördes sambanden, konflikterna och 
synergieffekterna av politiskt beslutade 
anpassningsåtgärder och riskförebyggande 
åtgärder samt andra former av klimat- och 
sektorspolitik ska undersökas, inbegripet 
effekter på sysselsättning och 
levnadsstandard inom riskgrupper.

aktuella och framtida effekter, sårbarheter, 
befolkningsexponering, risker, kostnader 
och möjligheter som är kopplade till 
klimatförändringar och -variationer, med 
beaktande av extrema händelser och 
relaterade klimatbetingade faror och 
huruvida de är återkommande. Sådana 
analyser ska också utvecklas kring de 
negativa effekter som klimatförändringar 
medför för den biologiska mångfalden, 
ekosystem och ekosystemtjänster, 
infrastrukturer, ekonomiska tillgångar och 
naturtillgångar, samt ett särskilt fokus på 
Europas kulturarv och en strategi som 
lyfter fram aktiviteter som kan 
sammanföra människor från olika sociala 
miljöer. Fokus ska placeras på de mest 
värdefulla naturliga ekosystemen och 
konstruerade miljöerna, samt viktiga 
samhälleliga, kulturella och ekonomiska 
sektorer i Europa. Verksamheten ska 
utreda effekterna av klimatförändringarna 
och de ökande koncentrationerna av 
växthusgaser i atmosfären, och de förhöjda 
risker för folkhälsan som detta medför.
Forskningen ska utvärdera innovativa, 
rättvist fördelade och kostnadseffektiva 
åtgärder för anpassning efter 
klimatförändringar, inbegripet skydd och 
anpassning av naturresurser och 
ekosystem, samt relaterade effekter, i syfte 
att informera om och stödja utveckling och 
genomförande av sådana åtgärder på alla 
nivåer och skalor. Detta innefattar också 
möjliga effekter, kostnader och risker med 
s.k. geo-engineering. De komplexa 
inbördes sambanden, konflikterna och 
synergieffekterna av politiskt beslutade 
anpassningsåtgärder och riskförebyggande 
åtgärder samt andra former av klimat- och 
sektorspolitik ska undersökas, inbegripet 
effekter på sysselsättning och 
levnadsstandard inom riskgrupper.

Ändringsförslag 22
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Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 6 – punkt 6.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta sammanhang är målet att förbättra 
den sociala, ekonomiska och politiska 
delaktigheten, bekämpa fattigdomen, 
kämpa för mänskliga rättigheter, digital 
delaktighet, jämlikhet, solidaritet och 
interkulturell dynamik genom stöd till 
interdisciplinär forskning, indikatorer, 
tekniska framsteg, organisationslösningar 
och nya former av samarbete och 
gemensamt skapande. Forskning och annan 
verksamhet ska stödja genomförandet av 
Europa 2020-strategin samt andra relevanta 
delar av EU:s utrikespolitik. Forskning 
inom humaniora kan spela en viktig roll i 
detta sammanhang. För att fastställa, 
övervaka och utvärdera mål för europeiska 
strategier och politiska åtgärder krävs 
fokuserad forskning om högkvalitativa 
statistiska informationssystem, samt 
utveckling av anpassade instrument som 
politiska beslutsfattare kan använda för att 
bedöma effekten och effektiviteten av
planerade åtgärder, framför allt när det 
gäller social integration.

I detta sammanhang är målet att förbättra 
den sociala, ekonomiska och politiska 
delaktigheten, bekämpa fattigdomen, 
kämpa för mänskliga rättigheter, digital 
delaktighet, jämlikhet, solidaritet, kulturell 
mångfald och interkulturell dialog genom 
stöd till interdisciplinär forskning, 
indikatorer, tekniska framsteg, 
organisationslösningar, bland annat på 
grundval av det arbete med social 
innovation som görs i den sociala 
ekonomin, och nya former av samarbete 
och gemensamt skapande, med särskild 
hänsyn till den stora betydelsen av och 
särdragen hos samhällsvetenskap och
humaniora, även i forskningen. Forskning 
och annan verksamhet ska stödja 
genomförandet av Europa 2020-strategin 
samt andra relevanta delar av EU:s 
utrikespolitik. För att fastställa, övervaka 
och utvärdera mål för europeiska strategier 
och politiska åtgärder krävs fokuserad 
forskning om högkvalitativa statistiska 
informationssystem, samt utveckling av 
anpassade instrument som politiska 
beslutsfattare kan använda för att bedöma 
bidraget från planerade åtgärder, framför 
allt när det gäller social integration.

Ändringsförslag 23
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att förstå de sociala omvandlingarna i 
Europa krävs en analys av förändrad 
demokratisk praxis och förändrade 
förväntningar, samt av den historiska 
utvecklingen av identiteter, mångfald, 
territorier, religioner, kulturer och 
värderingar. Detta innefattar en god 

För att förstå de sociala omvandlingarna 
och skapa kulturellt hållbar utveckling i 
Europa krävs en analys av förändrad 
demokratisk praxis och förändrade 
förväntningar, samt av den historiska 
utvecklingen av identiteter, mångfald, 
territorier, religioner, kulturer och 
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förståelse av den europeiska 
integrationens historia. Dessutom är det 
viktigt att förstå vilka utmaningar och 
möjligheter som spridningen av IKT för 
med sig, såväl på individuell som kollektiv 
nivå, för att se nya möjligheter för 
inkluderande innovationer. Det är viktigt 
att identifiera olika sätt att anpassa och 
förbättra de europeiska välfärdssystemen, 
samhällstjänster och den vidare sociala 
trygghetsdimensionen i politiska åtgärder, 
för att åstadkomma sammanhållning och 
främja förbättrad social och ekonomisk 
jämlikhet och solidaritet mellan 
generationerna. Forskningen ska analysera 
hur samhällen och politik kan bli mer 
europeiska, i vidare bemärkelse, genom 
utveckling av identiteter, kulturer och 
värderingar, spridning av idéer och 
trosuppfattningar och kombinationer av 
principer och praxis vad gäller 
ömsesidighet, enhetlighet och jämlikhet.
Analyser ska också göras av hur utsatta 
befolkningsgrupper kan delta fullt ut i 
samhället och demokratin, framför allt 
genom förvärvande av olika typer av 
kunskaper och genom att mänskliga 
rättigheter skyddas. Analysen av hur 
politiska system svarar (eller inte svarar) 
på sådana sociala utvecklingar, och hur de 
själva utvecklas, blir sålunda central.
Forskningen ska också behandla 
utvecklingen av de viktiga system som 
tillhandahåller underliggande former av 
sociala band, till exempel familj, arbete, 
utbildning och sysselsättning, och bidrar 
till att bekämpa fattigdom. Här ska även 
vikten av migration och demografiska 
frågor för den framtida politiska 
utvecklingen i Europa beaktas.

värderingar. Detta bör ses som en 
möjlighet att öka medvetenheten om 
Europas historia, dess mångfald och 
värdet av kulturarv, och att hjälpa EU-
medborgarna att interagera med de 
kulturella och kommunikativa medel och 
de möjligheter som står till buds i dag. Det 
är viktigt att förstå vilka utmaningar och 
möjligheter som spridningen av IKT för 
med sig, såväl på individuell som kollektiv 
nivå, för att se nya möjligheter för 
inkluderande innovationer. Det är 
synnerligen viktigt att identifiera olika sätt 
att anpassa och förbättra de europeiska 
välfärdssystemen, samhällstjänster och den 
vidare sociala trygghetsdimensionen i 
politiska åtgärder, för att åstadkomma 
sammanhållning och främja förbättrad 
social och ekonomisk jämlikhet, kulturarv
och solidaritet mellan generationerna. 
Forskningen ska analysera hur samhällen 
och politik kan bli mer europeiska, i vidare 
bemärkelse, genom utveckling av 
identiteter, kulturer och värderingar, 
spridning av idéer och trosuppfattningar 
och kombinationer av principer och praxis 
vad gäller ömsesidighet, enhetlighet och 
jämlikhet. Analyser ska också göras av hur 
utsatta befolkningsgrupper kan delta fullt 
ut i samhället och demokratin, framför allt 
genom förvärvande av olika typer av 
kunskaper och genom att mänskliga 
rättigheter skyddas. Analysen av hur 
politiska system svarar (eller inte svarar) 
på sådana sociala utvecklingar, och hur de 
själva utvecklas, blir sålunda central. 
Forskningen ska också behandla 
utvecklingen av viktiga kulturella system 
som tillhandahåller underliggande former 
av sociala band, till exempel familj, 
sysselsättning och tillgång till fritid, 
kultur och interkulturell dialog samt 
utbildning (formell, informell och 
icke formell), idrott och arbete, och bidrar 
till att bekämpa fattigdom. Här ska även 
vikten av migration och demografiska 
frågor samt de kulturella utmaningar de 
skapar för den framtida politiska 
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utvecklingen i Europa beaktas.
Forskningen ska även beakta kulturarvets 
roll i unionen.

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europas distinkta historiska, politiska, 
sociala och kulturella system påverkas i allt 
högre grad av globala förändringar. För att 
Europas externa verksamhet inom 
närområdet och i övriga världen samt 
rollen som global aktör ska kunna 
vidareutvecklas måste förmågan att 
definiera, prioritera, förklara, utvärdera och 
främja de europeiska politiska målen i 
övriga regioner och samhällen i världen 
förbättras, för att främja samarbete eller 
förhindra eller lösa konflikter. Dessutom 
måste den europeiska förmågan att förutse 
och reagera på utvecklingen och effekterna 
av globaliseringen förbättras. Detta kräver 
en förbättrad förståelse av historia, kultur 
och politiska/ekonomiska system i andra 
delar av världen, samt av internationella 
aktörers roll och inflytande. Slutligen ska 
Europa också på ett effektivt sätt bidra till 
global styrning på viktiga områden som 
handel, utveckling, arbete, ekonomiskt 
samarbete, mänskliga rättigheter, försvar 
och säkerhet. Detta förutsätter möjligheter 
att utveckla nya förmågor i form av till 
exempel verktyg, system och 
analysinstrument, eller i form av diplomati 
på formella och informella internationella 
arenor med statliga och icke-statliga 
aktörer.

Europas distinkta historiska, politiska, 
sociala och kulturella system påverkas i allt 
högre grad av globala förändringar. För att 
Europas externa verksamhet inom 
närområdet och i övriga världen samt 
rollen som global aktör ska kunna 
vidareutvecklas måste förmågan att 
definiera, prioritera, förklara, utvärdera och 
främja de europeiska politiska målen i 
övriga regioner och samhällen i världen 
förbättras, för att främja samarbete eller 
förhindra eller lösa konflikter. Dessutom 
måste den europeiska förmågan att förutse 
och reagera på utvecklingen och effekterna 
av globaliseringen förbättras. Detta kräver 
en förbättrad förståelse av historia, kultur 
och politiska/ekonomiska system i andra 
delar av världen, samt av internationella 
aktörers roll och inflytande. Slutligen ska 
Europa också på ett effektivt sätt bidra till 
global styrning på viktiga områden som 
handel, utveckling, arbete, ekonomiskt 
samarbete, kulturellt samarbete och 
interkulturell dialog, mänskliga 
rättigheter, försvar och säkerhet. Detta 
förutsätter möjligheter att utveckla nya 
förmågor i form av till exempel verktyg, 
system och analysinstrument, eller i form 
av diplomati på formella och informella 
internationella arenor med statliga och 
icke-statliga aktörer.

Ändringsförslag 25



AD\905244SV.doc 19/23 PE487.744v02-00

SV

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Skapa konkurrens och kopplingar 
mellan framväxande institutioner, 
kunskapscentrum och innovationsregioner i 
mindre utvecklade medlemsstater, och 
internationellt ledande motparter på andra 
platser i Europa. Detta ska innefatta 
samarbete mellan 
spetsforskningsinstitutioner och mindre 
utvecklad regioner, samverkan i fråga om 
personalutbyten, expertrådgivning och 
experthjälp samt utveckling av 
gemensamma strategier för upprättandet av 
kunskapscentrum som kan stödjas av 
sammanhållningspolitikens fonder i 
underutvecklade regioner. Kopplingar till 
innovationskluster och erkännande av 
kompetens/högsta kvalitet till de 
institutioner i underutvecklade regioner 
som uppfyller internationella standarder 
ska övervägas, bland annat genom 
kollegiala granskningar och 
kvalitetsmärkning.

– Skapa kopplingar mellan framväxande 
institutioner, kunskapscentrum och 
innovationsregioner i mindre utvecklade 
medlemsstater, och internationellt ledande 
motparter på andra platser i Europa. Detta 
ska innefatta samarbete mellan 
spetsforskningsinstitutioner och mindre 
utvecklad regioner, samverkan i fråga om 
personalutbyten, expertrådgivning och 
experthjälp samt utveckling av 
gemensamma strategier för upprättandet av 
kunskapscentrum som kan stödjas av 
sammanhållningspolitikens fonder i 
underutvecklade regioner. Kopplingar till 
innovationskluster och erkännande av 
kompetens/högsta kvalitet till de 
institutioner i underutvecklade regioner 
som uppfyller internationella standarder 
ska övervägas, bland annat genom 
kollegiala granskningar och 
kvalitetsmärkning.

Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Underlätta en så omfattande tillgång 
som möjligt till vetenskapliga och 
akademiska publikationer och till 
uppgifter från forskning som bedrivs i 
ovannämnda regioner.

Ändringsförslag 27

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.2 – stycke 1



PE487.744v02-00 20/23 AD\905244SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sociala innovationer skapar nya varor, 
tjänster, processer och modeller som 
uppfyller samhällets behov och skapar nya 
sociala relationer. Det är viktigt att förstå 
hur sociala innovationer och kreativitet kan 
leda till förändringar i befintliga strukturer 
och politik, och hur de kan uppmuntras och 
skalas upp. Medborgare som skapar 
nätverk på distribuerade plattformer och 
ägnar sig åt gräsrotsverksamhet, som kan 
samarbeta och tillsammans skapa lösningar 
som bygger på en utökad medvetenhet om 
den sociala, politiska och miljömässiga 
kontexten, kan vara ett kraftfullt verktyg 
för att stödja målen i Europa 2020. Stöd 
kommer också att ges till nätverksarbete 
och utforskande av användning av IKT för 
att förbättra inlärningsprocesser, samt till 
nätverk med sociala innovatörer och 
sociala entreprenörer.

Sociala innovationer skapar nya varor, 
tjänster, processer och modeller som 
uppfyller samhällets behov och skapar nya 
sociala relationer. Det är viktigt att förstå 
hur sociala innovationer och kreativitet kan 
leda till förändringar i befintliga strukturer 
och politik, och hur de kan uppmuntras och 
skalas upp. Medborgare som skapar 
nätverk på distribuerade plattformer och 
ägnar sig åt gräsrotsverksamhet, som kan 
samarbeta och tillsammans skapa lösningar 
som bygger på en utökad medvetenhet om 
den sociala, kulturella, politiska och 
miljömässiga kontexten, kan vara ett 
kraftfullt verktyg för att stödja målen i 
Europa 2020. Stöd kommer också att ges 
till nätverksarbete och utforskande av 
användning av IKT för att förbättra 
inlärningsprocesser, samt till nätverk med 
sociala innovatörer och sociala och 
kulturella entreprenörer.

Ändringsförslag 28

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom att alla samhällsaktörer kan 
interagera i innovationscykeln ökar 
kvaliteten, relevansen, acceptansen och 
hållbarheten i innovationsresultaten genom 
att samhällets intressen och värderingar 
innefattas. Detta kräver utveckling av 
specifika färdigheter, kunskaper och 
förmågor på individuell nivå, 
organisationsnivå, nationell och 
internationell nivå. Ett vetenskapligt bildat, 
ansvarstagande och kreativt samhälle 
skapas genom främjande av och forskning 
kring lämpliga metoder för vetenskaplig 
utbildning. Jämlikhet mellan könen ska 
främjas särskilt genom stöd till 

Genom att alla samhällsaktörer kan 
interagera i innovationscykeln ökar 
kvaliteten, relevansen, acceptansen och 
hållbarheten i innovationsresultaten genom 
att samhällets intressen och värderingar 
innefattas. Detta kräver utveckling av 
specifika färdigheter, kunskaper och 
förmågor på individuell nivå, 
organisationsnivå, nationell och 
internationell nivå. Ett vetenskapligt bildat, 
ansvarstagande och kreativt samhälle 
skapas genom främjande av och forskning 
kring lämpliga metoder för vetenskaplig 
utbildning. Principen om 
icke-diskriminering och jämställdhet
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förändringar i organisationen av 
forskningsinstitutioner samt förändrat 
innehåll i och utformning av 
forskningsverksamheten. För att förbättra 
kunskapsspridningen inom 
vetenskapssamhället och den breda 
allmänheten ska tillgängligheten och 
användningen av resultatet av offentligt 
finansierad forskning utvecklas vidare. Ett 
etiskt regelverk för forskning och 
innovation som bygger på grundläggande 
etiska principer, bland annat de som finns i 
stadgan om de grundläggande rättigheterna 
och samtliga relevanta EU-lagar och -
konventioner, ska främjas vid kontakter 
med relevanta internationella 
organisationer.

mellan könen ska främjas särskilt genom 
stöd till förändringar i organisationen av 
forskningsinstitutioner samt förändrat 
innehåll i och utformning av 
forskningsverksamheten. För att förbättra 
kunskapsspridningen inom 
vetenskapssamhället och den breda 
allmänheten ska tillgängligheten och 
användningen av resultatet av offentligt 
finansierad forskning utvecklas vidare. Ett 
etiskt regelverk för forskning och 
innovation som bygger på grundläggande 
etiska principer, bland annat de som finns i 
stadgan om de grundläggande rättigheterna 
och samtliga relevanta EU-lagar och -
konventioner, ska främjas vid kontakter 
med relevanta internationella 
organisationer.

Ändringsförslag 29

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 6 – punkt 6.3 – punkt 6.3.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniker och funktioner krävs också för att 
förbättra system, utrustning, verktyg, 
processer och metoder för snabb 
identifiering för att förbättra 
gränssäkerheten, inbegripet både kontroll-
och övervakningsfrågor, samtidigt som 
hela potentialen i EUROSUR utnyttjas.
Dessa ska utvecklas och testas med
avseende på effektivitet, efterlevnad av 
juridiska och etiska principer, 
proportionalitet, samhällelig acceptans och 
respekt för grundläggande rättigheter.
Forskningen ska också stödja förbättringar 
av den integrerade gränsförvaltningen i 
Europa, bland annat genom ökat samarbete 
med kandidatländer, potentiella 
kandidatländer och länder som innefattas 
av den europeiska grannskapspolitiken.

Tekniker och funktioner krävs också för att 
förbättra system, utrustning, verktyg, 
processer och metoder för snabb 
identifiering för att förbättra 
gränssäkerheten, inbegripet både kontroll-
och övervakningsfrågor, samtidigt som 
hela potentialen i EUROSUR utnyttjas.
Dessa ska utvecklas och testas med 
avseende på effektivitet, efterlevnad av 
juridiska och etiska principer, 
proportionalitet, samhällelig acceptans och 
respekt för grundläggande rättigheter.
Forskningen ska också stödja förbättringar 
av den integrerade gränsförvaltningen i 
Europa, bland annat genom ökat samarbete 
och utarbetande av en lämplig strategi för 
interkulturell dialog med kandidatländer, 
potentiella kandidatländer och länder som 
innefattas av den europeiska 
grannskapspolitiken.
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Ändringsförslag 30

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del III – punkt 6 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Cybersäkerhet är en förutsättning för att 
människor, företag och samhällstjänster 
ska kunna dra nytta av de möjligheter som 
Internet innebär. Säkerhet måste 
tillhandahållas för system, nätverk, 
åtkomstenheter, programvara och tjänster, 
inbegripet molntjänster, samtidigt som 
kompatibilitet för olika typer av tekniker 
ska beaktas. Forskningen ska förebygga, 
identifiera och i realtid motverka 
cyberattacker inom flera områden och 
jurisdiktioner, och skydda viktiga IKT-
infrastrukturer. Det digitala samhället 
utvecklas ständigt, och Internet används 
och missbrukas på nya sätt. Hela tiden 
uppstår nya möjligheter till social 
interaktion och nya mobila och 
platsbaserade tjänster och ett ”Sakernas 
Internet” växer fram. För detta krävs en ny 
typ av forskning som ska drivas på av de 
framväxande trenderna inom tillämpningar, 
användning och samhälle. Snabba 
forskningsinitiativ ska vidtas, bland annat 
proaktiva FoU-åtgärder, för att snabbt 
reagera på nya, moderna utvecklingar inom 
tillförlitlighet och säkerhet.

Cybersäkerhet är en förutsättning för att 
människor, företag och samhällstjänster 
ska kunna dra nytta av de möjligheter som 
Internet innebär. Säkerhet måste 
tillhandahållas för system, nätverk, 
åtkomstenheter, programvara och tjänster, 
inbegripet molntjänster, samtidigt som 
kompatibilitet för olika typer av tekniker 
ska beaktas. Forskningen ska förebygga, 
identifiera och i realtid motverka 
cyberattacker inom flera områden och 
jurisdiktioner, och skydda viktiga IKT-
infrastrukturer. Det digitala samhället 
utvecklas ständigt, och Internet används 
och missbrukas på nya sätt (det behövs 
bl.a. särskild teknisk forskning för att 
eliminera barnpornografi på Internet).
Hela tiden uppstår nya möjligheter till 
social interaktion och nya mobila och 
platsbaserade tjänster och ett ”Sakernas 
Internet” växer fram. För detta krävs en ny 
typ av forskning som ska drivas på av de 
framväxande trenderna inom tillämpningar, 
användning och samhälle. Snabba 
forskningsinitiativ ska vidtas, bland annat 
proaktiva FoU-åtgärder, för att snabbt 
reagera på nya, moderna utvecklingar inom 
tillförlitlighet och säkerhet.
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