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KORTFATTAD MOTIVERING

Genom Horisont 2020-paketet inrättas ett enhetligt ramprogram för EU:s stöd till forsknings-
och innovationsverksamhet för perioden 2014–2012.

De övergripande målen är att bidra till genomförandet av Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla, förbättra kopplingen mellan grundläggande forskning och innovation 
till marknaden, förenkla reglerna för deltagande och göra de små och medelstora företagen 
alltmer delaktiga.

Föredraganden anser att del III om samhällsutmaningar är den mest betydelsefulla delen för 
utvecklingsutskottets arbete. Denna del avser områden som hälsa, livsmedelstrygghet, 
biologisk mångfald, klimatförändringar samt resurseffektivitet och energieffektivitet. Den 
omfattar en specifik, övergripande fokusering på främjande av internationellt samarbete 
samtidigt som den uttryckligen erkänner att alla samhällsutmaningar är av global karaktär.
Denna del får de största budgetanslagen av de tre delar som fastställts.

Det finns många aspekter i kommissionens förslag som bör välkomnas, särskilt fokuseringen 
på stöd för hela cykeln allt ifrån grundläggande forskning till innovation och 
kommersialisering på marknaden. Betoningen av samhällsutmaningarnas internationella 
karaktär välkomnas också, men den behöver klargöras och stärkas betydligt.

Föredraganden har valt att fokusera ändringsförslagen på följande prioriteringar:

 Se till att Horisont 2020 är öppet för aktörer i utvecklingsländerna både när det gäller 
deltagande i projekt och verksamhet och tillgång till projektresultat, samt undvika att 
”fästning Europa”-tanken blir tongivande i förordningen. 

 Stärka potentialen hos de åtgärder som planerats inom samhällsutmaningen ”Hälsa, 
demografiska förändringar och välbefinnande” att bidra till internationella hälsokrav, 
särskilt bekämpning av fattigdomsrelaterade och förbisedda infektionssjukdomar. 
Föredraganden skulle vilja att ett fast anslag från denna hälsopolitiska budget avsätts 
för åtgärder som syftar till att bekämpa alla fattigdomsrelaterade och förbisedda 
sjukdomar. 

 Garantera att EU:s externa och utvecklingspolitiska prioriteringar och åtaganden 
beaktas, i synnerhet på områdena klimatförändringar, biologisk mångfald, 
resurseffektivitet och energieffektivitet, samt särskilt påminna om rymdforskningens 
bidragande roll vid antagandet av dessa utmaningar.

Allt detta gynnar både EU och dess partner i tredjeländer, och följer också principen om 
konsekvent politik för utveckling. Dessutom är samarbete på forskningsområdet en form av 
samarbete som skulle kunna vara mycket användbar för dessa länder, särskilt 
medelinkomstländer, som inte längre kan utnyttja EU:s bilaterala stöd inom det nya 
instrumentet för utvecklingssamarbete 2014–2020.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

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 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 både i unionen, associerade 
länder och tredjeländer 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. 

Ändringsförslag 2

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, 

(20) I syfte att fördjupa förbindelserna 
mellan vetenskap och samhälle bör 
Horisont 2020 främja ett välinformerat 
engagemang bland medborgarna och det 
civila samhället i forsknings- och 
innovationsprocessen samt underlätta 
deras aktiva deltagande i Horisont 2020-
aktiviteter, främja vetenskaplig utbildning,
garantera efterlevnaden av etisk 
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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.

lagstiftning och främja globalt 
utarbetande och understödjande av 
högsta etiska standarder, öka tillgången 
till och återanvändningen av resultaten 
från offentligt finansierad forskning, 
särskilt vetenskapliga publikationer och 
uppgifter; planera för forskning och 
innovation och styrelseformer på ett 
ansvarsfullt sätt som uppfyller 
medborgarnas och det civila samhällets 
krav och förväntningar och genom att 
stärka deras deltagande i fastställandet av 
forskningsprioriteringar för Horisont 
2020.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) All forskning och innovation bygger 
på att forskare, forskningsinstitut, företag 
och medborgare världen över kan få fri 
tillgång till, dela med sig av och använda 
vetenskaplig information, samtidigt som 
den immateriella äganderätten 
respekteras. Detta är särskilt viktigt för 
aktörer i utvecklingsländer där den lokala 
forskningskapaciteten måste förbättras 
och där ländernas samarbete med 
unionens partner kan bidra till att 
gemensamma globala utmaningar antas, 
liksom till unionens 
spetsforskningskompetens. Ökad rörlighet 
och ökat utnyttjande av kunskap samt fri 
tillgång till vetenskapliga publikationer, 
vilket redan anges i det sjunde 
ramprogrammet, bör vara den allmänna 
principen för vetenskapliga publikationer 
som får offentligt stöd från 
Horisont 2020. Dessutom bör 
Horisont 2020 främja fri tillgång till 
andra vetenskapliga uppgifter som tas 
fram eller samlas in av offentligt 
finansierad forskning i syfte att göra fri 
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tillgång till dessa uppgifter till en allmän 
regel senast 2020.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Forsknings- och 
innovationsverksamhet som stöds av 
Horisont 2020 bör vara förenlig med 
grundläggande etiska principer. Yttrandena 
från Europeiska gruppen för etik inom 
vetenskap och ny teknik bör beaktas. 
Forskningsverksamheten bör även ta 
hänsyn till artikel 13 i EUF-fördraget och 
minska användningen av djur i forsknings-
och försökssammanhang i syfte att till slut 
ersätta djurförsök med annat. En hög 
hälsoskyddsnivå för människor bör 
säkerställas vid all verksamhet i enlighet 
med artikel 168 i EUF-fördraget.

(24) Forsknings- och 
innovationsverksamhet som stöds av 
Horisont 2020 bör vara förenlig med 
grundläggande etiska principer. Yttrandena 
från Europeiska gruppen för etik inom 
vetenskap och ny teknik bör beaktas. 
Forskningsverksamheten bör även ta 
hänsyn till artikel 13 i EUF-fördraget och 
minska användningen av djur i forsknings-
och försökssammanhang i syfte att till slut 
ersätta djurförsök med annat. En hög 
hälsoskyddsnivå för människor bör 
säkerställas vid all verksamhet i enlighet 
med artikel 168 i EUF-fördraget. Etiska 
principer, såsom 
Helsingforsdeklarationen, kräver att 
vetenskapliga uppgifter som producerats 
eller samlats in genom offentligt 
finansierad forskning och som avser 
människor ska offentliggöras, oavsett var 
detta har gjorts i Europa eller någon 
annanstans i världen.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

och med resurser från 
sammanhållningspolitiken och politiken för 
landsbygdsutveckling, som särskilt kan 
bidra till att stärka nationell och regional 
forsknings- och innovationsförmåga inom 
ramen för strategier för smart 
specialisering. Utveckling av synergier 
med unionens program för yttre åtgärder 
och utveckling kommer även att bidra till 
att garantera att Horisont 2020 får så stor 
verkan som möjligt, samtidigt som 
principen om en konsekvent politik för 
utveckling enligt artikel 208 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
genomförs.  

Ändringsförslag 6

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 bör Horisont 2020 utveckla 
närmare synergier, vilket också kan ske i 
form av partnerskap mellan offentliga 
aktörer och med internationella, nationella 
och regionala program för stöd till 
forskning och innovation.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Horisont 2020 bör främja samarbete 
med tredjeländer på grundval av 
gemensamma intressen och ömsesidig 
nytta. Internationellt samarbete inom 
vetenskap, teknik och innovation bör vara 
inriktat på att bidra till att nå Europa 2020-
målen att stärka konkurrenskraften, bidra 
till att ta itu med samhällsutmaningar och 

(30) Horisont 2020 bör främja samarbete 
med tredjeländer på grundval av 
gemensamma intressen och ömsesidig 
nytta. Internationellt samarbete inom 
vetenskap, teknik och innovation bör vara 
inriktat på att bidra till att nå Europa 2020-
målen att stärka konkurrenskraften, bidra 
till att ta itu med samhällsutmaningar och 
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stödja unionens externa politik och 
utvecklingspolitik, bland annat genom att 
utveckla synergier med externa program 
och bidra till unionens internationella 
åtaganden såsom exempelvis uppnåendet 
av millennieutvecklingsmålen.

stödja unionens externa politik och 
utvecklingspolitik, bland annat genom att 
utveckla synergier med externa program. 
Horisont 2020 bör bidra till unionens 
internationella åtaganden på området för 
hållbar utveckling, särskilt uppnåendet av 
millennieutvecklingsmålen och senare 
internationellt överenskomna 
anpassningar av dem.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vetenskapliga uppgifter som producerats 
eller samlats in genom offentligt 
finansierad forskning som avser 
människor, till exempel i samband med 
kliniska prövningar, ska offentliggöras 
och tillgängliggöras.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Civila samhällsorganisationer

1. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt 
att säkerställa att civila 
samhällsorganisationer på lämpligt sätt 
deltar (inklusive de som är involverade i 
utvecklingssamarbete) och berörs av 
innovation i Horisont 2020. Kvantitativa 
och kvalitativa bedömningar av civila 
samhällsorganisationers (inklusive de 
som är involverade i 
utvecklingssamarbete) deltagande ska 
göras som en del av arrangemangen för 
utvärdering och övervakning.
2. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt 
initiativ som syftar till att öka 
medvetenheten om och underlätta 
tillgången till finansiering via
Horisont 2020 för civila 
samhällsorganisationer (inklusive de som 
är involverade i utvecklingssamarbete). 
Horisont 2020 och andra 
unionsfinansierade program, däribland 
strukturfonderna, ska användas för detta 
ändamål.
3. Civila samhällsorganisationer 
(inklusive de som är involverade i 
utvecklingssamarbete) ska höras under 
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genomförandet, planeringen, 
övervakningen och utvärderingen av 
Horisont 2020.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Finansiella bidrag från unionen till 
gemensamma företag som bildats på 
grundval av artikel 187 i EUF-fördraget 
inom ramen för sjunde ramprogrammet, 
med förbehåll för ändring av de 
grundläggande rättsakterna för dem, till 
nya offentlig-privata partnerskap som 
inrättats på grundval av artikel 187 i EUF-
fördraget, och till andra finansieringsorgan 
som avses i artikel [55.1 b v eller vii] i 
förordning (EU) nr XX/2012 [nya 
budgetförordningen]. Denna form av 
partnerskap ska endast tillämpas då 
omfattningen av de eftersträvade målen 
och storleken på de resurser som krävs 
motiverar det.

(a) Finansiella bidrag från unionen till 
gemensamma företag som bildats på 
grundval av artikel 187 i EUF-fördraget 
inom ramen för det sjunde 
ramprogrammet, med förbehåll för ändring 
av de grundläggande rättsakterna, till nya 
offentlig-privata partnerskap som inrättats 
på grundval av artikel 187 i EUF-fördraget, 
till andra befintliga nyskapande 
forsknings- och innovationspartnerskap 
såsom produktutvecklingspartnerskap och 
till andra finansieringsorgan som avses i 
artikel [55.1 b v eller vii] i förordning (EU) 
nr XX/2012 [nya budgetförordningen]. 
Denna form av partnerskap ska endast 
tillämpas då omfattningen av de 
eftersträvade målen och storleken på de 
resurser som krävs motiverar det.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Effekternas omfattning för industrins 
konkurrenskraft, hållbar tillväxt och 
socioekonomiska frågor.

(b) Effekternas omfattning för industrins 
konkurrenskraft, hållbar tillväxt och 
socioekonomiska frågor samt
samhällsutmaningar som är globala till 
sin natur.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Reglerna för deltagande och spridning 
avseende offentlig-privata partnerskap 
som skapats eller finansieras med hjälp av 
Horisont 2020 ska fullt ut överensstämma 
med reglerna i förordning (EU) nr .../... 
[budgetförordningen] samt reglerna i 
förordning (EU) nr .../... [regler för 
deltagande och spridning i Horisont 2020] 
och alla undantag som där föreskrivs. 

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Enheter som är etablerade i tredjeländer 
och internationella organisationer ska 
kunna delta i indirekta åtgärder inom 
Horisont 2020 i enlighet med de villkor 
som fastställs i förordning (EU) nr XX/XX 
[regler för deltagande]. Internationellt 
samarbete med tredjeländer och 
internationella organisationer ska främjas 
inom Horisont 2020 och mellan dess olika 
delar för att uppnå särskilt följande mål:

1. Enheter som är etablerade i tredjeländer 
och internationella organisationer ska 
kunna delta i indirekta åtgärder inom 
Horisont 2020 i enlighet med de villkor 
som fastställs i förordning (EU) nr XX/XX 
[regler för deltagande]. Internationellt 
samarbete med tredjeländer och 
internationella organisationer ska främjas 
inom och integreras i Horisont 2020 för att 
uppnå särskilt följande mål:

Ändringsförslag 15

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 

(c) Att stödja målen för unionens externa 
politik och utvecklingspolitik i enlighet 
med det europeiska samförståndet om 
utveckling och förändringsagendan, som 
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utvecklingsprogram. komplement till externa program och 
utvecklingsprogram och som bidrag till 
uppfyllandet av internationella åtaganden 
om hållbar utveckling, särskilt 
uppnåendet av millennieutvecklingsmålen 
och senare internationellt överenskomna 
anpassningar av dem.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Riktade insatser med målet att främja 
samarbete med särskilda tredjeländer eller 
grupper av tredjeländer ska genomföras på 
grundval av gemensamt intresse och 
ömsesidig nytta, med hänsyn till deras 
vetenskapliga och tekniska kapacitet och 
marknadsmöjligheter, och den förväntade 
effekten.

2. Riktade insatser med målet att främja 
samarbete med särskilda tredjeländer eller 
grupper av tredjeländer ska genomföras på 
grundval av gemensamt intresse och 
ömsesidig nytta, med hänsyn till deras 
vetenskapliga och tekniska kapacitet och 
marknadsmöjligheter, deras 
utvecklingsbehov och den förväntade 
effekten. Hit hör bl.a. insatser för att 
stärka forskningskapaciteten i 
utvecklingsländerna och
samarbetsåtgärder som är inriktade på 
utvecklingsländernas särskilda behov på 
bl.a. hälsoområdet, inbegripet forskning 
om försummade sjukdomar och 
epidemier, liksom på jordbruks-, fiske-
och miljöområdet.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioriteringar inom samarbetet ska beakta 
utvecklingen inom unionens politik och
möjligheter till samarbete med tredjeländer 
samt möjliga brister i tredjeländers system 
för immateriell äganderätt.

Prioriteringar inom samarbetet ska beakta 
utvecklingen inom unionens politik, 
medräknat den externa politiken och 
utvecklingspolitiken, möjligheter till 
samarbete med tredjeländer samt möjliga 
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brister i tredjeländers system för 
immateriell äganderätt.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samordningspolitiken ska dessutom föras 
i överensstämmelse med migrations-, asyl-
och utvecklingspolitiken, för att undvika 
kompetensflykt från utvecklingsländerna.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska kommissionen ska genomföra 
informations- och kommunikationsåtgärder 
beträffande Horisont 2020, inbegripet 
kommunikationsåtgärder beträffande 
projekt som får stöd samt resultat. 
Budgetmedel som anslagits för 
kommunikation inom ramen för Horisont 
2020 ska även bidra till att täcka 
gemensam kommunikation om unionens 
politiska prioriteringar, under förutsättning 
att de har ett samband med det 
övergripande målet för denna förordning.

Europeiska kommissionen ska genomföra 
informations- och kommunikationsåtgärder 
beträffande Horisont 2020, inbegripet 
kommunikationsåtgärder beträffande 
projekt som får stöd samt resultat. För att 
öka rörligheten och utnyttjandet av 
kunskap samt maximera 
forskningsinsatsernas effektivitet bör fri 
tillgång på internet till vetenskapliga 
publikationer, vilket redan anges i det 
sjunde ramprogrammet, vara den 
allmänna principen för vetenskapliga 
publikationer och forskning som får 
offentligt stöd från Horisont 2020. Fri 
tillgång till vetenskapliga uppgifter som 
produceras eller samlas in genom 
forskning som finansieras via Horisont 
2020 ska främjas och prövas.
Budgetmedel som anslagits för 
kommunikation inom ramen för Horisont 
2020 ska även bidra till att täcka 
gemensam kommunikation om unionens 
politiska prioriteringar, under förutsättning 
att de har ett samband med det 
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övergripande målet för denna förordning.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Initiativ som syftar till att öka 
medvetenheten och underlätta tillgången 
till finansiering genom Horisont 2020, i 
synnerhet för regioner eller typer av 
deltagare som deltar i relativt låg grad, 
såsom forskare från utvecklingsländer 
eller tredjeländer.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med tanke på att utmaningarna har en 
global karaktär och är nära förknippade 
med unionens externa politik och 
internationella åtaganden, 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”.

(Det sista stycket i bilaga I – stycke 16 i kommissionens text – har ändrats och blir ett nytt 
stycke 15a.)

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 16

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 

Samhällsvetenskap och humaniora, 
medräknat frågor om tillgång till 
utbildning samt sociala och kulturella 
rättigheter, 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.



PE489.624v02-00 16/32 AD\911727SV.doc

SV

övergripande stöd för internationellt 
samarbete tillhandahållas enligt det 
särskilda målet ”Inkluderande, innovativa 
och trygga samhällen”.

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EFR ska därför sträva efter att senast 2020 
kunna visa att de bästa forskarna deltar i 
EFR:s ansökningsomgångar, att 
finansiering från EFR direkt har lett till 
vetenskapliga publikationer av högsta 
kvalitet och till kommersialisering och 
tillämpning av innovativ teknik och 
innovativa idéer, och att EFR på ett 
avsevärt sätt har bidragit till att göra 
Europa till en mer attraktiv miljö för 
världens bästa forskare. I synnerhet ska 
EFR sträva efter en mätbar förbättring av 
unionens placering inom den översta 
procenten av världens mest citerade 
publikationer. Dessutom ska EFR sträva 
efter en betydande ökning av antalet 
utmärkta forskare från länder utanför 
Europa som finansieras av EFR och 
specifika förbättringar av institutionell 
praxis och nationella strategier för att 
stödja toppforskare.

EFR ska därför sträva efter att senast 2020 
kunna visa att de bästa forskarna deltar i 
EFR:s ansökningsomgångar, att 
finansiering från EFR direkt har lett till 
vetenskapliga publikationer av högsta 
kvalitet och till kommersialisering och 
tillämpning av innovativ teknik och 
innovativa idéer, och att EFR på ett 
avsevärt sätt har bidragit till att göra 
Europa till en mer attraktiv miljö för 
världens bästa forskare. I synnerhet ska 
EFR sträva efter en mätbar förbättring av 
unionens placering inom den översta 
procenten av världens mest citerade 
publikationer. Dessutom ska EFR sträva 
efter en betydande ökning av antalet 
utmärkta forskare från länder utanför 
Europa som finansieras av EFR genom
stöd till unga forskare från 
utvecklingsländer, och efter specifika 
förbättringar av institutionell praxis och 
nationella strategier för att stödja 
toppforskare.

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Huvudverksamheten ska vara att 
uppmuntra erfarna forskare att genom 
rörlighet utvidga eller fördjupa sina 

Huvudverksamheten ska vara att 
uppmuntra erfarna forskare att genom 
rörlighet utvidga eller fördjupa sina 
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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.

kunskaper genom att skapa attraktiva 
karriärmöjligheter vid universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska grupper i och utanför 
Europa, och erbjuda forskare möjligheten 
att utbildas och förvärva ny kunskap i en 
forskningsorganisation på hög nivå i 
tredjeland. Möjligheter att återuppta 
forskarkarriären efter ett avbrott ska också 
främjas.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – 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 särskilt att stärka 
vetenskapliga partnerskap mellan 
unionen och medelinkomstländer samt 
utvecklingsländer.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – led 4.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet ska vara att stödja partnerskap 
mellan berörda politiska beslutsfattare och 
finansieringsorgan, kartlägga och bevaka 
instrument för beslutsfattande och 
internationellt samarbete.

Syftet ska vara att stödja partnerskap 
mellan berörda politiska beslutsfattare och 
finansieringsorgan, kartlägga och bevaka 
instrument för beslutsfattande och 
internationellt samarbete. Europeiska 
forskningsinfrastrukturer ska stödjas i sin 
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verksamhet för internationella 
förbindelser och rådfrågas i processen 
med att utforma den europeiska strategin 
för internationellt forskningssamarbete.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – punkt 4.3 – led c – stycke 2 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsinfrastrukturpartnerskap med 
utvecklingsländer, till exempel som en del 
av den gemensamma Afrika-EU-strategin, 
bör också behandlas.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – led 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa verksamheter kommer att bidra till 
målen för flaggskeppsinitiativen inom 
Europa 2020 – Innovationsunionen, Ett 
resurseffektivt Europa, En industripolitik 
för en globaliserad tid och En digital 
agenda för Europa – samt målen för 
unionens rymdpolitik. 

Dessa verksamheter kommer att bidra till 
målen för flaggskeppsinitiativen inom 
Europa 2020 – Innovationsunionen, Ett 
resurseffektivt Europa, En industripolitik 
för en globaliserad tid och En digital 
agenda för Europa. De kommer också att 
bidra till målen för unionens politik och 
internationella åtaganden på områdena 
rymdsektorn, hälsa, miljö, energi och 
livsmedelstrygghet.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – led 1 – stycke 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rymdsektorn växer snabbt och levererar 
information som är av avgörande betydelse 
för många områden i det moderna 

Rymdsektorn växer snabbt och levererar 
information som är av avgörande betydelse 
för många områden i det moderna 



AD\911727SV.doc 19/32 PE489.624v02-00

SV

samhället och som uppfyller dess 
grundläggande krav, bemöter allmängiltiga 
vetenskapliga frågor och säkrar unionens 
ställning som en viktig aktör på den 
internationella scenen. Rymdforskningen 
ligger till grund för all verksamhet som 
genomförs på området för rymdfrågor, men 
är för närvarande uppsplittrad på nationella 
program som drivs av vissa av unionens 
medlemsstater. Samordning av och 
investering i rymdforskning måste ske på 
unionsnivå (jfr artikel 189 i EUF-fördraget) 
för att man ska kunna bibehålla 
konkurrenskraften, bevara unionens 
rymdbaserade infrastruktur, t.ex. Galileo, 
och behålla en framtida roll för unionen på 
rymdområdet. Dessutom är innovativa 
tjänster och tillämpningar i senare led, som 
använder information som härrör från 
rymdområdet, en viktig källa till tillväxt 
och sysselsättning.

samhället och som uppfyller dess 
grundläggande krav, bemöter allmängiltiga 
vetenskapliga frågor och globala 
utmaningar som klimatförändringarna 
samt säkrar unionens ställning som en 
viktig aktör på den internationella scenen. 
Rymdforskningen ligger till grund för all 
verksamhet som genomförs på området för 
rymdfrågor, men är för närvarande 
uppsplittrad på nationella program som 
drivs av vissa av unionens medlemsstater. 
Samordning av och investering i 
rymdforskning måste ske på unionsnivå 
(jfr artikel 189 i EUF-fördraget) för att man 
ska kunna bibehålla konkurrenskraften, 
bevara unionens rymdbaserade 
infrastruktur, t.ex. Galileo, och behålla en 
framtida roll för unionen på rymdområdet. 
Dessutom är innovativa tjänster och 
tillämpningar i senare led, som använder 
information som härrör från rymdområdet, 
en viktig källa till tillväxt och 
sysselsättning, samtidigt som de också 
bidrar till uppfyllandet av unionens 
externa mål och internationella 
åtaganden t.ex. när det gäller humanitära 
krisinsatser och miljön.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.6.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rymden är en viktig men ofta osynlig 
faktor bakom olika tjänster och produkter 
av central betydelse för dagens samhälle, 
t.ex. navigering, kommunikation, 
väderprognoser och geografisk 
information. Utformningen och 
genomförandet av politiken på europeisk, 
nationell och regional nivå beror i allt 
högre grad på rymdbaserad information. 
Den globala rymdsektorn växer snabbt och 
expanderar till nya regioner (t.ex. Kina och 
Sydamerika). Den europeiska industrin är 

Rymden är en viktig men ofta osynlig 
faktor bakom olika tjänster och produkter 
av central betydelse för dagens samhälle, 
t.ex. navigering, kommunikation, 
väderprognoser och geografisk 
information. Utformningen och 
genomförandet av politiken på europeisk, 
nationell och regional nivå beror i allt 
högre grad på rymdbaserad information. 
Den globala rymdsektorn växer snabbt och 
expanderar till nya regioner (t.ex. Afrika, 
Kina och Sydamerika). Den europeiska 



PE489.624v02-00 20/32 AD\911727SV.doc

SV

för närvarande en betydande exportör av 
första klassens satelliter för kommersiella 
och vetenskapliga ändamål. Den ökande 
globala konkurrensen utmanar Europas 
position inom detta område. Europa har 
således intresse av att se till att dess 
industri fortsätter att blomstra i denna hårt 
konkurrensutsatta marknad. Dessutom har 
data från europeiska vetenskapssatelliter 
lett till några av de största vetenskapliga 
genombrotten under de senaste årtiondena 
inom jordobservationer och astronomi.
Med denna unika kapacitet har den 
europeiska rymdsektorn en viktig roll att 
spela när det gäller att ta itu med de 
utmaningar som identifieras i Europa 2020.

industrin är för närvarande en betydande 
exportör av första klassens satelliter för 
kommersiella och vetenskapliga ändamål.
Den ökande globala konkurrensen utmanar 
Europas position inom detta område.
Europa har således intresse av att se till att 
dess industri fortsätter att blomstra i denna 
hårt konkurrensutsatta marknad. Dessutom 
har data från europeiska 
vetenskapssatelliter lett till några av de 
största vetenskapliga genombrotten under 
de senaste årtiondena inom 
jordobservationer och astronomi. Med 
denna unika kapacitet har den europeiska 
rymdsektorn en viktig roll att spela när det 
gäller att ta itu med de utmaningar som 
identifieras i Europa 2020.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Små och medelstora företag ska stödjas 
genom Horisont 2020. För detta ändamål 
ska ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag stegvis och 
kontinuerligt tillhandahålla stöd som täcker 
hela innovationscykeln. Instrumentet för 
små och medelstora företag ska vara 
inriktat på alla typer av innovativa små och 
medelstora företag som visar en stark 
strävan att utveckla, växa och 
internationalisera. Det ska tillhandahållas 
för all typ av innovation, inbegripet 
tjänsteinnovation, icke-teknisk och social 
innovation. Syftet är att utveckla och 
utnyttja innovationspotentialen hos små 
och medelstora företag genom att fylla 
tomrummet i finansieringen av inledande 
forskning och innovation med hög risk, 
stimulera innovation och öka privat 
kommersialisering av forskningsresultat.

Små och medelstora företag ska stödjas 
genom Horisont 2020. För detta ändamål 
ska ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag stegvis och 
kontinuerligt tillhandahålla stöd som täcker 
hela innovationscykeln. Instrumentet för 
små och medelstora företag ska vara 
inriktat på alla typer av innovativa små och 
medelstora företag som visar en stark 
strävan att utveckla, växa och 
internationalisera och som vid öppnandet 
av utländska marknader bedriver en 
politik som är inriktad på företagens 
sociala ansvar, särskilt om de är 
verksamma i utvecklingsländer. Det ska 
tillhandahållas för all typ av innovation, 
inbegripet tjänsteinnovation, icke-teknisk 
och social innovation. Syftet är att utveckla 
och utnyttja innovationspotentialen hos 
små och medelstora företag genom att fylla 
tomrummet i finansieringen av inledande 
forskning och innovation med hög risk, 
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stimulera innovation och öka privat 
kommersialisering av forskningsresultat.

Ändringsförslag 33

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kroniska sjukdomar som t.ex. hjärt-
kärlsjukdomar, cancer, diabetes, 
neurologiska och psykiska hälsobesvär,
övervikt och fetma och olika funktionella 
begränsningar är de viktigaste orsakerna 
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. Det är mycket 
viktigt att det finns innovativa modeller,
t.ex. innovationspriser, för finansiering 
och spridning av forskningsrön, för att 
man ska kunna hantera dessa 
samhällsutmaningar och för att forskare i 
EU och övriga världen ska kunna bidra 
till detta så aktivt och verksamt som 
möjligt.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Infektionssjukdomar (t.ex. hiv/aids, 
tuberkulos och malaria) är en global 
angelägenhet och står för 41 % av de 
1,5 miljarder funktionsjusterade 
levnadsåren i världen, med 8 % av dessa i 
Europa. Framväxande epidemier och hotet 
från ökad antimikrobiell resistens måste 
man också förbereda sig inför.

Infektionssjukdomar (t.ex. hiv/aids, 
tuberkulos, malaria och försummade 
sjukdomar) står för 41 % av de 
1,5 miljarder funktionsjusterade 
levnadsåren i världen, med 8 % av dessa i 
Europa. Nya och på nytt framväxande 
epidemier och hotet från ökad 
antimikrobiell resistens måste man också 
förbereda sig inför. Det särskilda området 
zoonoser behöver särskilt 
uppmärksammas här, tillsammans med 
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andra verksamheter som får stöd och som 
inriktar sig på djurhälsa.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samtidigt blir processerna för utveckling 
av läkemedel och vaccin allt dyrare och 
mindre effektiva. Ihållande ojämlikhet i 
hälsa måste åtgärdas, och tillgång till 
effektiv och kompetent hälso- och sjukvård 
måste säkerställas för alla i Europa.

Samtidigt blir processerna för utveckling 
av läkemedel och vaccin allt dyrare och 
mindre effektiva. Ihållande ojämlikhet i 
hälsa måste åtgärdas, och tillgång till 
effektiv och kompetent hälso- och sjukvård 
måste säkerställas globalt, för att säkra 
bästa möjliga hälsa för alla i Europa.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sjukdomar och funktionshinder kan inte 
stoppas av nationsgränser. En lämplig 
insats på europeisk nivå i form av 
forskning och innovation kan och bör 
utgöra ett viktigt bidrag till att lösa dessa 
problem, skapa bättre hälsa och 
välbefinnande för alla och placera Europa 
som ledare på de snabbt expanderande 
globala marknaderna för innovationer för 
hälsa och välbefinnande.

Sjukdomar och funktionshinder kan inte 
stoppas av nationsgränser. En lämplig 
insats på europeisk nivå och i partnerskap 
med tredjeländer i form av forskning och 
innovation kan och bör utgöra ett viktigt 
bidrag till att lösa dessa problem som är 
globala och på så sätt också bidra till att 
millennieutvecklingsmålen förverkligas, 
skapa bättre hälsa och välbefinnande för 
alla och placera Europa som ledare på de 
snabbt expanderande globala marknaderna 
för innovationer för hälsa och 
välbefinnande.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Insatsen är beroende av spetskompetens 
inom forskningen för att förbättra våra 
grundläggande kunskaper om hälsa, 
sjukdomar, funktionshinder, utveckling och 
åldrande (inbegripet förväntad livslängd), 
och av en sammanhängande och 
omfattande överföring av genererad 
kunskap till innovativa, skalbara och 
effektiva produkter, strategier, åtgärder och 
tjänster. Dessa utmaningar är relevanta i 
hela Europa, och i många fall även globalt, 
och därför krävs en reaktion som 
kännetecknas av långsiktigt och samordnat 
stöd till samarbete mellan framstående, 
tvärvetenskapliga och sektorsövergripande 
grupper.

Insatsen är beroende av spetskompetens 
inom forskningen för att förbättra våra 
grundläggande kunskaper om hälsa, 
sjukdomar, funktionshinder, utveckling och 
åldrande (inbegripet förväntad livslängd), 
och av en sammanhängande och 
omfattande överföring av genererad 
kunskap till innovativa, skalbara, effektiva 
och tillgängliga produkter, strategier, 
åtgärder och tjänster. Dessa utmaningar är 
relevanta i hela Europa, och i många fall 
även globalt, och därför krävs en reaktion 
som kännetecknas av långsiktigt och 
samordnat stöd till samarbete mellan 
framstående, tvärvetenskapliga och 
sektorsövergripande grupper på global 
nivå, inbegripet forsknings- och 
utvecklingskapacitet i endemiska 
områden.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eftersom utmaningen samtidigt är så 
komplex och dess beståndsdelar ömsesidigt 
beroende av varandra krävs en reaktion på 
europeisk nivå. Många metoder, verktyg 
och typer av teknik är användbara på 
många områden för forskning och 
innovation inom detta problemområde och 
är bäst att stödja på unionsnivå. I dessa 
ingår utvecklingen av långsiktiga kohorter 
och genomförande av kliniska tester, den 
kliniska användningen av ”-omiktekniker” 
och utvecklingen av IKT och dess 
tillämpningar inom hälso- och sjukvården, 
bl.a. e-hälsa. Kraven hos specifika grupper 
hanteras också bäst på ett integrerat sätt, 
exempelvis vid utvecklingen av stratifierad 
och/eller individualiserad medicin, 

Eftersom utmaningen samtidigt är så 
komplex och dess beståndsdelar ömsesidigt 
beroende av varandra krävs en reaktion på 
europeisk nivå. Många metoder, verktyg 
och typer av teknik är användbara på 
många områden för forskning och 
innovation inom detta problemområde och 
är bäst att stödja på unionsnivå. I dessa 
ingår internationellt samarbete mellan 
forskare för att den nödvändiga kritiska 
massan och sakkunskapen ska uppnås,
utvecklingen av långsiktiga kohorter och 
genomförande av kliniska tester, den 
kliniska användningen av ”-omiktekniker” 
och utvecklingen av IKT och dess 
tillämpningar inom hälso- och sjukvården, 
bl.a. e-hälsa. Kraven hos specifika grupper 
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behandlingen av sällsynta sjukdomar och 
tillhandahållandet av lösningar för stöd i 
hemmet och självständigt boende.

hanteras också bäst på ett integrerat sätt, 
exempelvis vid utvecklingen av stratifierad 
och/eller individualiserad medicin, 
diagnostiseringen, förebyggandet och
behandlingen av fattigdomsrelaterade, 
försummade, sällsynta och icke 
smittsamma sjukdomar och 
tillhandahållandet av lösningar för stöd i 
hemmet och självständigt boende.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – led 1.2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fattigdomsrelaterade och försummade 
sjukdomar är ett globalt problem och 
forskningsbrister måste hanteras genom 
innovation som drivs av patienternas 
behov. Den ökade förekomsten av sådana 
nya infektionssjukdomar och 
infektionssjukdomar som uppträder på 
nytt i Europas regioner – ofta till följd av 
klimatförändringarna och befolkningens 
globala rörlighet – samt det växande 
problemet med antimikrobiell resistens 
understryker behovet av en internationellt 
samordnad omfattande strategi 
ytterligare, liksom behovet av ökat 
offentligt stöd för FoU om dessa 
sjukdomar, som varje år dödar miljontals 
människor i hela världen.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – led 1.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att maximera effekterna av åtgärder på 
unionsnivå kommer stöd att tillhandahållas 
för hela spektrumet av verksamhet för 
forskning och innovation, dvs. från 

För att maximera effekterna av åtgärder på 
unionsnivå och skapa långsiktiga fördelar 
för att uppfylla målen kommer stöd att 
tillhandahållas för hela spektrumet av 
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grundforskning via omsättningen av 
kunskap till stora försök och 
demonstrationsåtgärder, vilket mobiliserar 
privata investeringar, till offentlig och 
förkommersiell upphandling av nya 
produkter, tjänster och anpassningsbara 
lösningar, som vid behov är 
driftskompatibla och får stöd genom 
definierade standarder och/eller 
gemensamma riktlinjer. Denna samordnade 
europeisk insats kommer att bidra till den 
pågående utvecklingen av det europeiska 
forskningsområdet. Den kommer också att 
samverka, när så är lämpligt, med de 
verksamheter som utvecklats i samband 
med programmet Hälsa för tillväxt och det 
europeiska innovationspartnerskapet om 
aktivt och hälsosamt åldrande.

verksamhet för forskning och innovation, 
dvs. från grundforskning via omsättningen 
av kunskap till stora försök och 
demonstrationsåtgärder, vilket mobiliserar 
privata investeringar, till offentlig och 
förkommersiell upphandling av nya 
produkter, tjänster och anpassningsbara 
lösningar, som vid behov är 
driftskompatibla och får stöd genom 
definierade standarder och/eller 
gemensamma riktlinjer. Denna samordnade 
europeiska insats kommer att bidra till den 
pågående utvecklingen av det europeiska 
forskningsområdet. Den kommer också att 
komplettera och skapa synergieffekter, när 
så är lämpligt, med de verksamheter som 
utvecklats i samband med programmet 
Hälsa för tillväxt, det europeiska 
innovationspartnerskapet om aktivt och 
hälsosamt åldrande, rådets slutsatser om 
EU:s roll i samband med global hälsa 
samt unionens externa program och 
internationella åtaganden på området för 
global hälsa.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – led 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 

De särskilda verksamheterna ska omfatta 
förståelse av de faktorer som är avgörande 
för hälsan (inbegripet miljö- och 
klimatrelaterade faktorer och 
fattigdomsrelaterade 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 nya och bättre 
förebyggande vacciner, terapier och 
behandlingar, användning av medicinska 
datormodeller (in silico) för förbättrad 
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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 
ändamålsenlighet inom hälso- och 
sjukvårdssystemen samt minskade 
ojämlikheter genom evidensbaserat 
beslutsfattande och spridning av bästa 
praxis, och innovativ teknik och innovativa 
metoder.

sjukdomskontroll och prognostisering, 
utveckling av anpassad behandling och 
sjukdomsbehandling, överföring av 
kunskap till klinisk praxis och 
anpassningsbara innovationsinsatser, 
inberäknat psykosociala aspekter, bättre 
regleringsförfaranden och stöd för 
tillgångsrelaterad verksamhet, förbättrad 
insamling och användning av hälsodata, 
standardiserad teknik för dataanalys, 
hälsosamt och 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 
ändamålsenlighet inom hälso- och 
sjukvårdssystemen samt minskade 
skillnader i fråga om hälsa och
ojämlikheter genom evidensbaserat 
beslutsfattande och spridning av bästa 
praxis, och innovativ teknik och innovativa 
metoder, i synnerhet för att finansiera 
forskning och sprida dess resultat, i syfte 
att genom sådan kunskapsdelning främja 
och stimulera innovation på dessa 
områden. Alla dessa verksamheter ska ta 
vederbörlig hänsyn till genus- och 
könsanalyser.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – led 1.3 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att framtidens utmaningar för 
Europas hälso- och sjukvård ska kunna 
bemötas och de ovannämnda syftena 
säkerställas bör unionen ge lämpliga 
anslag till forsknings- och 
innovationsverksamhet på detta område.  
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Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under de kommande årtiondena kommer 
Europa att ställas inför ökad konkurrens 
om begränsade och ändliga naturresurser, 
effekter av klimatförändringarna, särskilt 
på systemen för primärproduktion 
(jordbruk, skogsbruk, fiske och 
vattenbruk), och behovet av att 
tillhandahålla hållbar, säker och trygg 
livsmedelsförsörjning för befolkningen i 
Europa och för en allt större global 
befolkning. En ökning av världens 
livsmedelsförsörjning med 70 % är enligt 
beräkningarna nödvändig för att föda 
världens befolkning på 9 miljarder 
människor 2050. Jordbruket står för 
ungefär 10 % av unionens utsläpp av 
växthusgaser, och även om de minskar i 
Europa beräknas de globala utsläppen från 
jordbruket öka med upp till 20 % fram till 
2030. Dessutom kommer Europa att 
behöva säkerställa en tillräcklig försörjning 
av råvaror, energi och industriprodukter, 
samtidigt som tillgången på fossilt kol 
minskar (produktionen av olja och flytande 
gas förväntas minska med 60 % till 2050), 
och samtidigt bevara sin konkurrenskraft. 
Bioavfall (uppskattningsvis upp till 
138 miljoner ton per år i unionen, varav 
upp till 40 % deponeras) utgör ett problem 
och en kostnad av enorma mått, trots sitt 
höga potentiella mervärde. T.ex. så 
kasseras uppskattningsvis 30 % av alla 
livsmedel som produceras i 
industriländerna. Stora förändringar krävs 
för att minska denna mängd med 50 % i 
unionen fram till 203026. Nationsgränser 
är dessutom betydelselösa i spridningen av 
skadedjur, växtskadegörare, djur- och 
växtsjukdomar, inbegripet zoonotiska 
sjukdomar, och livsmedelsburna patogener. 
Även om effektiva nationella förebyggande 

Under de kommande årtiondena kommer 
Europa att ställas inför ökad konkurrens 
om begränsade och ändliga naturresurser, 
effekter av klimatförändringarna, särskilt 
på systemen för primärproduktion 
(jordbruk, skogsbruk, fiske och 
vattenbruk), och behovet av att 
tillhandahålla hållbar, säker och trygg 
livsmedelsförsörjning för befolkningen i 
Europa och för en allt större global 
befolkning. En ökning av världens 
livsmedelsförsörjning med 70 % är enligt 
beräkningarna nödvändig för att föda 
världens befolkning på 9 miljarder 
människor 2050. Jordbruket står för 
ungefär 10 % av unionens utsläpp av 
växthusgaser, och även om de minskar i 
Europa beräknas de globala utsläppen från 
jordbruket öka med upp till 20 % fram till 
2030. Dessutom kommer Europa att 
behöva säkerställa en hållbar och
tillräcklig försörjning av råvaror, energi 
och industriprodukter, samtidigt som 
tillgången på fossilt kol minskar 
(produktionen av olja och flytande gas 
förväntas minska med 60 % till 2050), och 
samtidigt bevara sin konkurrenskraft. 
Bioavfall (uppskattningsvis upp till 
138 miljoner ton per år i unionen, varav 
upp till 40 % deponeras) utgör ett problem 
och en kostnad av enorma mått, trots sitt 
höga potentiella mervärde. T.ex. så 
kasseras uppskattningsvis 30 % av alla 
livsmedel som produceras i 
industriländerna. Stora förändringar krävs 
för att minska denna mängd med 50 % i 
unionen fram till 2030. Nationsgränser är 
dessutom betydelselösa i spridningen av 
skadedjur, växtskadegörare, djur- och 
växtsjukdomar, inbegripet zoonotiska 
sjukdomar, och livsmedelsburna patogener. 
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åtgärder krävs är åtgärder på unionsnivå 
nödvändiga för fullständig kontroll och en 
effektivt fungerande inre marknad. 
Utmaningen är komplicerad, berör ett brett 
spektrum av sinsemellan förbundna 
sektorer och kräver en mångfald av 
tillvägagångssätt.

Även om effektiva nationella förebyggande 
åtgärder krävs är åtgärder på unionsnivå 
nödvändiga för fullständig kontroll och en 
effektivt fungerande inre marknad. 
Utmaningen är komplicerad, berör ett brett 
spektrum av sinsemellan förbundna 
sektorer och kräver en mångfald av 
tillvägagångssätt. 

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – led 2.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och innovation kommer att 
växelverka med ett brett spektrum av 
unionspolitik och tillhörande mål, 
inbegripet den gemensamma 
jordbrukspolitiken (särskilt politiken för 
landsbygdsutveckling) och europeiska 
innovationspartnerskapet ”produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket”, den 
gemensamma fiskeripolitiken, den 
integrerade havspolitiken, det europeiska 
klimatförändringsprogrammet, 
vattenramdirektivet, ramdirektivet om en 
marin strategi, handlingsplanen för 
skogsbruket, den temainriktade strategin 
för markskydd, unionens 2020-strategi för 
biologisk mångfald, den strategiska planen 
för energiteknik, unionens innovations- och 
industripolitik, strategier för bistånd till 
tredje land och utvecklingsbistånd, 
växtskyddsstrategier, strategier för 
djurhälsa och djurskydd och rättsliga ramar 
för att skydda miljö, hälsa och säkerhet, 
främja resurseffektivitet och 
klimatåtgärder, och för att minska avfallet. 
En bättre integrering av forskning och
innovation i relaterad unionspolitik 
kommer att avsevärt förbättra det
europeiska mervärdet, skapa 
hävstångseffekter, öka samhällsbetydelsen 
och bidra till att ytterligare utveckla en 
hållbar förvaltning av mark, hav och 

Forskning och innovation kommer att 
växelverka med ett brett spektrum av 
unionspolitik och tillhörande mål, 
inbegripet den gemensamma 
jordbrukspolitiken (särskilt politiken för 
landsbygdsutveckling) och europeiska 
innovationspartnerskapet ”produktivitet 
och hållbarhet inom jordbruket”, den 
gemensamma fiskeripolitiken, den 
integrerade havspolitiken, det europeiska 
klimatförändringsprogrammet, 
vattenramdirektivet, ramdirektivet om en 
marin strategi, handlingsplanen för 
skogsbruket, den temainriktade strategin 
för markskydd, unionens 2020-strategi för 
biologisk mångfald, den strategiska planen 
för energiteknik, unionens innovations- och 
industripolitik, strategier för bistånd till 
tredje land och utvecklingsbistånd, 
internationellt överenskomna åtaganden 
om global livsmedelstrygghet, biologisk 
mångfald och hållbar utveckling,
växtskyddsstrategier, strategier för 
djurhälsa och djurskydd och rättsliga ramar 
för att skydda miljö, hälsa och säkerhet, 
främja resurseffektivitet och 
klimatåtgärder, och för att minska avfallet. 
En bättre integrering av hela cykeln från 
grundläggande forskning till innovation i 
relaterad unionspolitik kommer att avsevärt 
förbättra mervärdet, skapa 
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oceaner och marknader för bioekonomi. hävstångseffekter, öka samhällsbetydelsen, 
tillhandahålla hälsosamma 
livsmedelsprodukter och bidra till att 
ytterligare utveckla en hållbar förvaltning 
av mark, hav och oceaner och marknader 
för bioekonomi.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 2.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att producera tillräckligt med
livsmedel, foder, biomassa och andra 
råvaror, samtidigt som naturresurser 
skyddas och ekosystemtjänster förbättras, 
inbegripet hantering och begränsning av 
klimatförändringar. Verksamheten ska 
inriktas på mer hållbara och produktiva 
system för jord- och skogsbruk som är 
både resurseffektiva (även koldioxidsnåla) 
och stabila, samtidigt som tjänster, koncept 
och strategier utvecklas för blomstrande 
försörjning på landsbygden.

Syftet är att globalt säkra en tillräcklig 
försörjning av livsmedel, foder, biomassa 
och andra råvaror, samtidigt som 
naturresurser både i och utanför EU
skyddas och ekosystemtjänster förbättras, 
inbegripet hantering och begränsning av 
såväl klimatförändringar som
beslagtagandet av mark i 
utvecklingsländerna. Verksamheten ska 
inriktas på mer hållbara och produktiva 
system för jord- och skogsbruk globalt som 
är både resurseffektiva (även 
koldioxidsnåla) och stabila, samtidigt som 
tjänster, koncept och strategier utvecklas 
för blomstrande försörjning på 
landsbygden. Uppmärksamhet ska också 
ägnas åt djurhälsa och djurhållning, 
däribland vacciner och behandling av 
sjukdomar, inklusive tropiska sjukdomar.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – led 3.2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På den internationella arenan innebär 
åtgärder som vidtas på unionsnivå en 
kritisk massa för att öka intresset bland 
andra ledare på det tekniska området och 
främja internationella partnerskap för att 

På den internationella arenan innebär 
åtgärder som vidtas på unionsnivå en 
kritisk massa för att öka intresset bland 
andra ledare på det tekniska området och 
främja internationella partnerskap för att 
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uppnå unionens mål. Det kommer att göra 
det lättare för internationella partner att 
interagera med unionen inför gemensamma
åtgärder där det finns nytta och intresse för 
alla inblandade.

uppnå unionens mål. Det kommer att göra 
det lättare för internationella partner att 
interagera med unionen inför gemensamma 
åtgärder där det finns nytta och intresse för 
alla inblandade. I detta avseende kommer 
särskild hänsyn att tas till unionens 
initiativ och internationella åtaganden om 
tillgång till energi för alla samt
anpassning till och begränsning av 
klimatförändringarna.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – led 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 mer strategiskt 
och öppet tillvägagångssätt när det gäller 
samarbete med tredjeländer, med riktade 
åtgärder som vidtas för att främja och 
stödja internationellt samarbete. 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.
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Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – led 6.3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att främja utvecklingen av 
innovativa samhällen och strategier i 
Europa genom deltagande av medborgare, 
företag och användare inom forskning och 
innovation och främjande av samordnad 
forskning och innovationspolitik inom 
ramen för globaliseringen. Särskilt stöd 
kommer att avsättas för utvecklingen av 
det europeiska forskningsområdet och 
utvecklingen av ramvillkor för innovation.

Syftet är att främja utvecklingen av 
innovativa samhällen och strategier i 
Europa genom deltagande av medborgare, 
företag och användare inom forskning och 
innovation och främjande av samordnad 
forskning och innovationspolitik som gör 
tredjeländer delaktiga. Särskilt stöd 
kommer att avsättas för utvecklingen av 
det europeiska forskningsområdet och 
utvecklingen av ramvillkor för innovation.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – led 6.3.2 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) främja sammanhängande och effektivt 
samarbete med tredjeländer.

(d) främja sammanhängande och effektivt 
samarbete med tredjeländer, även när det 
gäller tillgång till forskningsresultat och 
information.
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