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Ändringsförslag 35
Yves Cochet, Jill Evans

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 36
David Casa

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I meddelandet ”En budget för 
Europa 2020” föreslog kommissionen att 
inom en enda gemensam strategisk ram 
för forskning och innovation ta itu med de 
områden som under perioden 2007–2013 
omfattas av sjunde ramprogrammet, 
innovationsdelen av ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation samt 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik (EIT), i syfte att bidra till 
Europa 2020-strategins mål att öka 
utgifterna för forskning och utveckling till 
3 % av BNP senast 2020. I det 

(10) I meddelandet ”En budget för 
Europa 2020” föreslog kommissionen att 
de tre huvudsakliga källorna till anslag 
för forskning och innovation (det sjunde 
ramprogrammet, den nuvarande 
innovationsdelen av ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation samt 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik (EIT)) skulle sammanföras till en 
enda gemensam strategisk ram för 
forskning och innovation. Kommissionen 
avser med detta att bidra till 
Europa 2020-strategins mål att öka 
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meddelandet åtog sig kommissionen även 
att integrera klimatförändringar i unionens 
utgiftsprogram och att avsätta minst 20 % 
av unionens budget till klimatrelaterade 
mål. Klimatåtgärder och resurseffektivitet 
är mål för att uppnå en hållbar utveckling 
som ömsesidigt förstärker varandra. De 
särskilda målen för dem båda bör 
kompletteras genom de andra särskilda 
målen för Horisont 2020. Till följd av detta 
förväntas att minst 60 % av den totala 
budgeten för Horisont 2020 bör avse 
hållbar utveckling. Det förväntas också att 
klimatrelaterade utgifter bör överstiga 
35 % av budgeten, inbegripet ömsesidigt 
förenliga åtgärder för att förbättra 
resurseffektiviteten. Kommissionen bör 
tillhandahålla information om 
omfattningen och resultaten av stödet till 
klimatförändringsmålen. Klimatrelaterade 
utgifter inom Horisont 2020 bör kunna 
spåras i enlighet med metoden som avses i 
det meddelandet.

utgifterna för forskning och utveckling till 
3 % av BNP senast 2020. I det 
meddelandet åtog sig kommissionen även 
att integrera klimatförändringar i unionens 
utgiftsprogram och att avsätta minst 20 % 
av unionens budget till klimatrelaterade 
mål. Klimatåtgärder och resurseffektivitet 
är mål för att uppnå en hållbar utveckling 
som ömsesidigt förstärker varandra. De 
särskilda målen för dem båda bör 
kompletteras genom de andra särskilda 
målen för Horisont 2020. Till följd av detta 
förväntas att minst 60 % av den totala 
budgeten för Horisont 2020 bör avse 
hållbar utveckling. Det förväntas också att 
klimatrelaterade utgifter bör överstiga 
35 % av budgeten, inbegripet ömsesidigt 
förenliga åtgärder för att förbättra 
resurseffektiviteten. Kommissionen bör 
tillhandahålla information om 
omfattningen och resultaten av stödet till 
klimatförändringsmålen. Klimatrelaterade 
utgifter inom Horisont 2020 bör kunna 
spåras i enlighet med metoden som avses i 
det meddelandet.

Or. en

Ändringsförslag 37
David Casa

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation i Europeiska 
unionen (nedan kallat Horisont 2020) – är 
inriktat på tre prioriteringar, nämligen att 
utveckla vetenskaplig spetskompetens i 
syfte att stärka unionens globala ställning 
på området, främja industriellt ledarskap 
till stöd för företag, inbegripet små och 
medelstora företag och innovation, och att 
ta itu med samhällsutmaningar, i syfte att 

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

innovation, och att ta itu med 
samhällsutmaningar, i syfte att direkt 
bemöta de utmaningar som identifieras i 
Europa 2020-strategin genom stöd till 
verksamhet som omfattar hela spektrumet 
från forskning till marknad. Horisont 2020 
bör stödja alla stadier i innovationskedjan, 
särskilt verksamhet som ligger närmare 
marknaden, inklusive innovativa 
finansieringsinstrument samt icke-teknisk 
och social innovation, och syftar till att 
uppfylla forskningsbehoven inom en lång 
rad av unionens strategiska områden, 
genom att lägga tonvikten på bredast 
möjliga användning och spridning av 
kunskap som härrör från de verksamheter 
som fått stöd och fram till det 
kommersiella utnyttjandet av den. 
Prioriteringarna i Horisont 2020 bör också 
stödjas genom ett program för forskning 
och utbildning på det kärntekniska området 
inom ramen för Euratomfördraget.

Or. en

Ändringsförslag 38
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

och genom att underlätta deras deltagande i 
verksamheten inom Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 39
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

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

deltagande från samhällsaktörernas sida 
(forskare, medborgare och det civila 
samhället i processen med forskning och 
innovation, framför allt genom att se till 
att det tas fasta på jämställdhetsaspekten, 
samt genom att främja vetenskaplig 
utbildning, genom att garantera att den 
etiska lagstiftningen följs och att det 
arbetas för att de striktaste etiska 
normerna ska följas överallt i världen, 
genom att resultaten av forskning som 
bekostats med allmänna medel görs bättre 
tillgängliga och återanvänds mer, 
däribland framför allt vetenskapliga 
publikationer och data, genom att göra 
vetenskapliga kunskaper mer tillgängliga, 
genom att utveckla en ram för styrning 
som uppfyller medborgarnas och det civila 
samhällets krav och förväntningar och 
underlättar deras deltagande i 
verksamheten inom Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 41
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) En förutsättning för att 
informations- och 
kommunikationsåtgärder om 
Horisont 2020 blir tillgängliga, bland dem 
också uppgifter om projekt som fått stöd 
samt om resultaten, är att alla får ta del 
av dem i tillgängliga format. Bland de 
tillgängliga formaten märks exempelvis, 
men inte uteslutande, stor stil, punktskrift, 
lättläst text, uppläst text, video och 
elektroniskt format.

Or. en
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Ändringsförslag 42
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) Genomförandet av Horisont 2020 bör 
avspegla framväxande möjligheter och 
utveckling inom vetenskap och teknik, 
industri, politik och samhälle. 
Dagordningarna bör i sig fastställas i 
samarbete med intressenter från alla 
berörda sektorer, och tillräcklig flexibilitet 
bör finnas för ny utveckling, varvid det 
dock inom Horisont 2020 måste erkännas 
att ledningen för de europeiska 
institutionerna måste tillförsäkra global 
konkurrenskraft, framför allt inom 
området bioteknik. Extern rådgivning bör 
sökas kontinuerligt under Horisont 2020, 
och relevanta strukturer som till exempel 
europeiska teknikplattformar, initiativ för 
gemensam programplanering och 
europeiska innovationspartnerskap 
utnyttjas.

Or. en

Ändringsförslag 43
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Genomförandet av Horisont 2020 bör 
avspegla framväxande möjligheter och 
behov inom vetenskap och teknik, industri, 
politik och samhälle. Dagordningarna bör i 
sig fastställas i nära samarbete med 
intressenter från alla berörda sektorer, och 

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

berörda sektorer, och tillräcklig flexibilitet 
bör finnas för ny utveckling. Extern 
rådgivning bör sökas kontinuerligt under 
Horisont 2020, och relevanta strukturer 
som till exempel europeiska 
teknikplattformar, initiativ för gemensam 
programplanering och europeiska 
innovationspartnerskap utnyttjas.

Or. en

Ändringsförslag 44
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Horisont 2020 bör likaså bidra till 
att motivera europeiska forskare att 
stanna kvar i Europa, locka forskare från 
hela världen till Europa och göra Europa 
mer attraktivt för de bästa forskarna. Med 
tanke på detta vore det på sin plats att på 
unionsnivå dryfta frågan om en 
samordnad och attraktiv beskattning som 
skulle gälla för forskare.

Or. fr

Ändringsförslag 45
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Horisont 2020 bör bidra till att göra 
forskningsyrket i unionen mer attraktivt.
Lämplig uppmärksamhet bör ägnas den 
europeiska stadgan för forskare och 
riktlinjerna för rekrytering av forskare samt 

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

och riktlinjerna för rekrytering av forskare 
samt andra relevanta referensramar som 
fastställts inom ramen för det europeiska 
forskningsområdet, samtidigt som man 
beaktar att de till sin natur är frivilliga.

Or. ro

Ändringsförslag 46
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Horisont 2020 bör bidra till att göra 
forskningsyrket i unionen mer attraktivt.
Lämplig uppmärksamhet bör ägnas den 
europeiska stadgan för forskare och 
riktlinjerna för rekrytering av forskare1

samt andra relevanta referensramar som 
fastställts inom ramen för det europeiska 
forskningsområdet, samtidigt som man 
beaktar att de till sin natur är frivilliga.

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

Or. fr

Ändringsförslag 47
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Verksamheten inom Horisont 2020 
bör vara inriktad på att främja 
jämställdhet mellan män och kvinnor inom 
forskning och innovation, i synnerhet 
genom att ta itu med de bakomliggande 

(23) Forskningsverksamhet som bedrivs 
inom ramen för Horisont 2020 bör följa 
unionens regelverk för lika möjligheter 
mellan män och kvinnor. Horisont 2020 
bör uppmärksamma vetenskaplig 

                                               
1 K(2005) 576 slutlig, 11.3.2005.
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orsakerna till obalansen mellan könen, 
genom att utnyttja hela den potential som 
finns hos både kvinnliga och manliga 
forskare, och genom att integrera 
jämställdhetsaspekten i projekt i syfte att 
förbättra forskningens kvalitet och 
stimulera innovation. Verksamhet bör 
också syfta till att principerna om 
jämställdhet mellan kvinnor och män ska 
genomföras i enlighet med artiklarna 2 
och 3 i fördraget om Europeiska unionen 
och artikel 8 i EUF-fördraget.

spetskompetens samt 
yrkeskvalifikationerna, oavsett kön, hos 
den vetenskapliga personal och 
forskningspersonal som arbetar med 
forskning och innovation. För att 
garantera en effektiv användning av 
EU-medel bör utslagskriterierna för 
EU:s forskningsstöd vara att det 
vetenskapliga projektet utmärks av 
spetskompetens och forskningspersonalen 
av yrkeskvalifikationer.

Or. en

Ändringsförslag 48
Frédérique Ries

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. De 
motiverade och regelbundet uppdaterade 
yttrandena från Europeiska gruppen för 
etik inom vetenskap och ny teknik bör 
beaktas, vilket förutsätter att urvalet sköts 
med insyn och utgående från att 
medlemmarna av nämnda grupp är 
oberoende och vetenskapligt sakkunniga.
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.

Or. fr
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Ändringsförslag 49
Chris Davies

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, inbegripet 
strategisk utveckling, integration och 
användning av innovativa redskap och 
innovativ teknik utan försöksdjur. En hög
hälsoskyddsnivå för människor bör 
säkerställas vid all verksamhet i enlighet 
med artikel 168 i EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Den politiska viljan att minska och till sist få bort djurförsöken bör kopplas till det praktiska 
tillvägagångssätt som behövs för att detta ska kunna förverkligas.

Ändringsförslag 50
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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 

(24) Forsknings- och 
innovationsverksamhet som stöds av 
Horisont 2020 bör vara förenlig med 
grundläggande etiska principer. Yttrandena 
från Europeiska gruppen för etik inom 
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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.

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. Stödet till 
forskningsverksamhet inom ramen för 
Horisont 2020 måste respektera 
medlemsstaternas lagstiftning och 
sedvänjor. En hög hälsoskyddsnivå för 
människor bör säkerställas vid all 
verksamhet i enlighet med artikel 168 i 
EUF-fördraget.

(EU:s ramprogram måste respektera 
medlemsstaternas statsförfattningar när 
stödet till forskning fastställs. EU kan inte 
stödja sådan forskning som inte är tillåten 
i medlemsstaterna.)

Or. en

Ändringsförslag 51
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Europeiska kommissionen uppmuntrar 
inte uttryckligen till användning av 
stamceller från mänskliga embryon. 
Användningen av mänskliga stamceller, 
oavsett om de är adulta eller embryonala, 
beror på den bedömning som görs av 
forskarna mot bakgrund av de mål de vill 
uppnå och är föremål för strikt etisk 
granskning. Projekt som innebär att 
stamceller från mänskliga embryon 
används måste godkännas av 
medlemsstaterna för att få bidrag. 
Verksamhet som är förbjuden i samtliga 
medlemsstater bör inte finansieras. 
Verksamhet som är förbjuden i en 
medlemsstat bör inte finansieras.

(25) Stamcellsbehandlingar har visat sig 
effektiva inom vissa områden, särskilt 
inom regenerativ medicin. Unionen bör 
därför fortsätta att stödja denna 
forskning. Likväl erkänner kommissionen 
de etiska problemen i samband med 
forskning på mänskliga embryonala 
stamceller och uppmuntrar därför inte 
uttryckligen till användning av dem. 
Användningen av adulta mänskliga 
stamceller, särskilt stamceller från 
navelsträngsblod och inducerade 
pluripotenta stamceller, beror på den 
bedömning som görs av forskarna mot 
bakgrund av de mål de vill uppnå och är 
föremål för strikt etisk granskning. Projekt 
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som innebär att stamceller från mänskliga 
embryon används bör inte få bidrag. 
Verksamhet som är förbjuden i samtliga 
medlemsstater bör inte finansieras. 
Verksamhet som är förbjuden i en 
medlemsstat bör inte finansieras.

Or. it

Ändringsförslag 52
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Europeiska kommissionen 
uppmuntrar inte uttryckligen till 
användning av stamceller från mänskliga 
embryon. Användningen av mänskliga 
stamceller, oavsett om de är adulta eller 
embryonala, beror på den bedömning som 
görs av forskarna mot bakgrund av de mål 
de vill uppnå och är föremål för strikt etisk 
granskning. Projekt som innebär att 
stamceller från mänskliga embryon 
används måste godkännas av 
medlemsstaterna för att få bidrag.
Verksamhet som är förbjuden i samtliga 
medlemsstater bör inte finansieras.
Verksamhet som är förbjuden i en 
medlemsstat bör inte finansieras.

(25) Europeiska kommissionen är mån om 
rättvisa villkor för användningen av 
mänskliga stamceller, oavsett om de är 
adulta eller embryonala eller kommer från 
navelsträngsblod. Frågan om en eventuell 
sådan användning överlåts till den 
bedömning som görs av forskarna mot 
bakgrund av de mål de vill uppnå i 
behandlingssyfte och är föremål för strikt 
etisk granskning. De projekt som innebär 
att stamceller från mänskliga embryon 
används kan finansieras efter det att de 
vederbörligen godkänts av de berörda 
medlemsstaterna.

Or. fr

Motivering

Hör samman med det ändringsförslag som hänför sig till artikel 16.4 om mänskliga 
stamceller.

Ändringsförslag 53
Alda Sousa
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Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Europeiska kommissionen 
uppmuntrar inte uttryckligen till 
användning av stamceller från mänskliga 
embryon. Användningen av mänskliga 
stamceller, oavsett om de är adulta eller 
embryonala, beror på den bedömning som 
görs av forskarna mot bakgrund av de mål 
de vill uppnå och är föremål för strikt etisk 
granskning. Projekt som innebär att 
stamceller från mänskliga embryon 
används måste godkännas av 
medlemsstaterna för att få bidrag.
Verksamhet som är förbjuden i samtliga 
medlemsstater bör inte finansieras. 
Verksamhet som är förbjuden i en 
medlemsstat bör inte finansieras.

(25) Användningen av mänskliga 
stamceller, oavsett om de är adulta eller 
embryonala, beror på den bedömning som 
görs av forskarna mot bakgrund av de mål 
de vill uppnå och är föremål för strikt etisk 
granskning. Projekt som innebär att 
stamceller från mänskliga embryon 
används måste godkännas av 
medlemsstaterna för att få bidrag. Det är 
lämpligt att det inrättas och uppehålls 
offentliga banker för stamceller från 
mänskliga embryon.

Or. pt

Ändringsförslag 54
Peter Liese, Richard Seeber

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Europeiska kommissionen 
uppmuntrar inte uttryckligen till 
användning av stamceller från mänskliga 
embryon. Användningen av mänskliga 
stamceller, oavsett om de är adulta eller 
embryonala, beror på den bedömning som 
görs av forskarna mot bakgrund av de 
mål de vill uppnå och är föremål för strikt 
etisk granskning. Projekt som innebär att 
stamceller från mänskliga embryon 
används måste godkännas av 
medlemsstaterna för att få bidrag.
Verksamhet som är förbjuden i samtliga 
medlemsstater bör inte finansieras. 

(25) Stamcellsbehandlingar har visat sitt 
mervärde i vissa fall, särskilt inom 
regenerativ medicin. Stamceller från 
navelsträngsblod och inducerade 
pluripotenta stamceller har redan 
resulterat i vedertagna 
behandlingsformer. Unionen bör därför 
fortsätta att stödja denna forskning.
Prioritet bör ges till undersökning av 
befintliga eller framtida alternativ till 
forskning på mänskliga embryonala
stamceller, särskilt stamceller från 
navelsträngsblod och inducerade 
pluripotenta stamceller och adulta 
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Verksamhet som är förbjuden i en 
medlemsstat bör inte finansieras.

stamceller.

Or. en

Motivering

Ändringsförslagen bygger på ändringsförslag 1 och 6 från föredraganden, men där tas också 
hänsyn till att man beslutat att begränsa yttrandet strikt till sådant som faller inom 
behörighetsområdet för utskottet ENVI, alltså frågor om miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet. 
De juridiska och etiska aspekterna faller inom behörighetsområdet för utskottet för rättsliga 
frågor. Därför har man strävat efter att inte uttrycka någon åsikt om den etiska frågan.

Ändringsförslag 55
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Europeiska kommissionen uppmuntrar 
inte uttryckligen till användning av 
stamceller från mänskliga embryon. 
Användningen av mänskliga stamceller, 
oavsett om de är adulta eller embryonala,
beror på den bedömning som görs av 
forskarna mot bakgrund av de mål de vill 
uppnå och är föremål för strikt etisk 
granskning. Projekt som innebär att 
stamceller från mänskliga embryon 
används måste godkännas av 
medlemsstaterna för att få bidrag. 
Verksamhet som är förbjuden i samtliga 
medlemsstater bör inte finansieras. 
Verksamhet som är förbjuden i en 
medlemsstat bör inte finansieras.

(25) Stamcellsbehandlingar har visat sitt 
stora mervärde, särskilt inom regenerativ 
medicin. Unionen bör därför fortsätta att 
stödja denna forskning. Europeiska 
kommissionen uppmuntrar inte 
uttryckligen till användning av stamceller 
från mänskliga embryon. Användningen av 
mänskliga embryonala stamceller beror på 
den bedömning som görs av forskarna mot 
bakgrund av de mål de vill uppnå och är 
föremål för strikt etisk granskning. Projekt 
som innebär att stamceller från mänskliga 
embryon används måste godkännas av 
medlemsstaterna för att få bidrag. 
Verksamhet som är förbjuden i samtliga 
medlemsstater bör inte finansieras. 
Verksamhet som är förbjuden i en 
medlemsstat bör inte finansieras.
Kommissionen bör aktivt stödja forskning 
avsedd att utveckla alternativ till 
embryonala stamceller.

Or. en
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Motivering

En rättelse av ändringsförslaget i förslaget till yttrande. I den nya lydelsen står det ingenting 
om något specifikt alternativ så att dörren står öppen för alla nuvarande och framtida 
alternativ som utvecklas av vetenskapen.

Ändringsförslag 56
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Europeiska kommissionen 
uppmuntrar inte uttryckligen till 
användning av stamceller från mänskliga 
embryon. Användningen av mänskliga 
stamceller, oavsett om de är adulta eller 
embryonala, beror på den bedömning som 
görs av forskarna mot bakgrund av de 
mål de vill uppnå och är föremål för strikt 
etisk granskning. Projekt som innebär att 
stamceller från mänskliga embryon
används måste godkännas av 
medlemsstaterna för att få bidrag. 
Verksamhet som är förbjuden i samtliga 
medlemsstater bör inte finansieras. 
Verksamhet som är förbjuden i en 
medlemsstat bör inte finansieras.

(25) Uppmärksamhet bör ägnas åt de 
avsevärda skillnaderna mellan 
medlemsstaternas nationella lagstiftning i 
frågor som rör forskning där det används 
mänskliga embryon och mänskliga 
embryonala stamceller.
EU:s forskningspolitik bör inte medföra 
någon harmonisering av 
medlemsstaternas nationella lagstiftning.
Kommissionen bör erinra sig sin 
förklaring i anslutning till sjunde 
ramprogrammet om att fortsätta med 
nuvarande praxis och inte lämna 
projektförslag till den föreskrivande 
kommittén som innebär forskning som 
förstör mänskliga embryon, till exempel 
för att skapa stamceller. Detta åtagande 
bör införas i denna förordning för att 
garantera kontinuitet i rättsläget.
__________________

Punkt 12 i kommissionens yttrande över 
artikel 6, som bifogats 
Europaparlamentets och rådets 
beslut 1982/2006/EG av den 
18 december 2006 om Europeiska 
gemenskapens sjunde ramprogram för 
verksamhet inom området forskning, 
teknisk utveckling och demonstration 
(2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, 
s. 1).
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att ge rättslig verkan åt kommissionens åtagande om 
stamcellsforskning.

Ändringsförslag 57
Anna Záborská

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) EU-domstolen har i mål C– 34/101

avkunnat en dom enligt vilken mänskliga 
embryonala stamceller inte är 
patenterbara. I enlighet med domstolens 
dom i mål C– 34/10 bör forskning inriktad 
på embryonala stamceller inte få bidrag 
från EU.
__________________
1Domstolens dom (stora avdelningen) av 
den 18 oktober 2011 i mål C–34/10, Oliver 
Brüstle mot Greenpeace.

Or. en

Ändringsförslag 58
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Kommissionen bör inom ramen för 
det nuvarande programmet bättre ta 
hänsyn till forskningen på celler från 
navelsträngsblod (förmågan till 
differentiering och proliferation, 
möjligheter att användas autologt eller 
allogent, avsaknad av immunologisk 
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reaktion från mottagaren), vilka redan 
med framgång använts vid behandling av 
vissa sjukdomar.

Or. fr

Motivering

Här preciseras den ståndpunkt som föredraganden uttryckt i sitt ändringsförslag 6 om frågan 
om forskning på celler från navelsträngsblod. Denna forskning bör utgöra en tredje väg för 
den forskning på stamceller som uppmuntras i gemenskapens program Horisont 2020.

Ändringsförslag 59
Anna Záborská

Förslag till förordning
Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25b) EU:s forskningspolitik och 
forskningsstöd måste innebära garantier 
för att vetenskapsmän som forskar med 
stöd av EU:s skattebetalares pengar också 
tar patent på sina uppfinningar inom EU. 
Eftersom mänskliga embryonala 
stamceller inte är patenterbara 
(jfr domstolens dom i mål C–34/10) 
förutsätter en ansvarsfull användning av 
skattebetalarnas pengar att sådan 
forskning inte kommer i fråga för 
EU-stöd. En medlemsstat får dock besluta 
att finansiera sådan forskning 
uteslutande med nationella budgetmedel 
och enligt sin nationella lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 60
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Skäl 25b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25b) I och med att man nyligen upptäckt 
inducerade pluripotenta stamceller har 
man fått ännu ett sätt att bedriva 
forskning på stamceller, förutom 
forskningen på adulta stamceller och 
embryonala stamceller, vilken redan 
funnits i flera år, och detta har väckt nytt 
hopp hos patienter som väntar på 
behandling. Det är därför på sin plats att 
Europeiska unionen vidtar åtgärder i 
frågan genom att följa nedanstående 
rekommendationer:
– På forskarhåll är man intresserad av 
alla dessa typer av forskning.
– Det gäller att hitta en balans mellan 
dessa olika typer av forskning på 
stamceller, alltså att ingen av dem ska 
favoriseras till skada för alla andra.
– De etiska problem som varje kategori av 
stamceller för med sig måste undersökas 
utan förutfattade meningar.

Or. fr

Ändringsförslag 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) För att maximera inverkan från 
Horisont 2020 bör olika slags 
tvärvetenskapliga strategier särskilt 
beaktas som nödvändiga delar för att nå 
stora vetenskapliga framgångar. 
Forskningsgenombrott äger ofta rum i 
gränslandet eller korsningen mellan 
ämnesområden och kunskaper. Dessutom 
kräver problemens komplexitet och 
utmaningarna som EU står inför 
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lösningar som endast kan hanteras genom 
samarbete mellan flera olika 
ämnesområden och samhällsaktörer.

Or. en

Motivering

Tvärvetenskaplighet av olika slag är avgörande för framsteg inom forskning och innovation. 
Komplexiteten i de aktuella problemen kan oftast inte hanteras av endast ett vetenskapligt 
ämnesområde eller av vetenskapsmän som arbetar för sig själva. Följaktligen krävs det 
regelbundet gemensamma mål eller gemensamma kognitiva strukturer inom ämnesområdena 
och för samhällsaktörerna för att kunna hitta och utveckla de bästa lösningarna. Därför bör 
Horisont 2020 inte bara föreskriva utan även främja tvärvetenskaplighet.

Ändringsförslag 62
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 63
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Horisont 2020 bör främja samarbete (30) Horisont 2020 bör främja samarbete 
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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 
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.

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 
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 och målen 
för Rio + 20.

Or. en

Ändringsförslag 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) För att höja kvaliteten och 
möjliggöra internationellt samarbete bör 
man överväga medverkan från forskarlag 
i olika projekt.

Or. en

Ändringsförslag 65
Julie Girling

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Behovet av en ny metod för kontroll 
och riskhantering för unionens 
finansiering av forskning bekräftades av 
Europeiska rådet den 4 februari 2011, då

(32) Behovet av en ny metod för att 
utveckla en evidensbaserad 
riskhanteringsstrategi som ett led i 
unionens strategi för finansiering av 
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en bättre balans mellan förtroende och 
kontroll och mellan risktagande och 
riskförebyggande efterlystes. I sin 
resolution av den 11 november 2010 om 
förenklat genomförande av 
ramprogrammen för forskning efterlyste 
Europaparlamentet en pragmatisk övergång 
till administrativ och finansiell förenkling 
och bekräftade att förvaltningen av den 
europeiska forskningsfinansieringen bör 
vara mer baserad på förtroende och 
risktolerans gentemot deltagare. Slutsatsen 
i rapporten om den preliminära 
utvärderingen av sjunde ramprogrammet 
(2007–2013) är att det behövs en mer 
radikal strategi om ett stort steg framåt för 
förenkling ska kunna åstadkommas, och 
att balansen mellan risk och förtroende 
måste återupprättas.

forskning bekräftades av Europeiska rådet 
den 4 februari 2011. Vid denna tidpunkt 
efterlyste rådet en bättre balans mellan 
förtroende och kontroll och mellan 
risktagande och riskförebyggande. I sin 
resolution av den 11 november 2010 om 
förenklat genomförande av 
ramprogrammen för forskning efterlyste 
Europaparlamentet en pragmatisk övergång 
till administrativ och finansiell förenkling 
och bekräftade att förvaltningen av den 
europeiska forskningsfinansieringen bör 
vara mer baserad på förtroende och 
risktolerans gentemot forskare. Slutsatsen i 
rapporten om den preliminära 
utvärderingen av sjunde ramprogrammet 
(2007–2013) är att det behövs en mer 
radikal strategi om ett stort steg framåt i 
riktning mot enklare förfaranden som 
visar att unionen litar på forskarna och 
uppmanar dem att ta de risker som behövs 
för att påskynda vetenskapens och 
teknikens framsteg.

Or. en

Ändringsförslag 66
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) För en effektiv resultatorienterad 
förvaltning, inklusive utvärdering och 
övervakning, krävs utveckling av specifika 
resultatindikatorer som kan mätas över 
tiden, både är realistiska och avspeglar 
logiken i insatsen, och är relevanta för en 
lämplig indelning av mål och 
verksamheter. Lämpliga mekanismer bör 
inrättas för samordningen av 
genomförandet och övervakningen av 
Horisont 2020, och övervakningen av det 
europeiska forskningsområdets utveckling, 

(35) För en effektiv resultatorienterad 
förvaltning, inklusive utvärdering och 
övervakning, krävs utveckling av specifika 
gemensamma europeiska
resultatindikatorer som kan mätas över 
tiden, både är realistiska och avspeglar 
logiken i insatsen, och är relevanta för en 
lämplig indelning av mål och 
verksamheter. Lämpliga mekanismer bör 
inrättas för samordningen av 
genomförandet och övervakningen av 
Horisont 2020, och övervakningen av det 
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resultat och funktion. europeiska forskningsområdets utveckling, 
resultat och funktion.

Or. fr

Ändringsförslag 67
Yves Cochet, Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) forskningsinfrastrukturer: 
anläggningar, resurser, 
organisationssystem och tjänster som 
forskare använder vid forskning och 
innovation på sina områden. De kan vid 
behov också användas utanför 
forskningen, exempelvis inom 
undervisning eller offentliga tjänster. 
Detta inbegriper viktig vetenskaplig 
utrustning (eller 
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instrumentuppsättningar), 
kunskapsbaserade resurser såsom 
samlingar, arkiv eller vetenskapliga data, 
e-infrastrukturer som data, dator- och 
mjukvarusystem, kommunikationsnätverk 
och system som främjar transparens och 
digitalt förtroende, samt alla andra 
eventuella infrastrukturer av unik 
karaktär som är av avgörande vikt för att 
uppnå spetskompetens inom forskning.

Or. en

Motivering

För att vi ska få en gemensam definition som hänvisar till begreppet infrastruktur måste det 
begrepp som redan används redan tas med i ett lagstiftningsdokument. I definitionen utvidgas 
den traditionella tolkningen som anknyter till byggnader och fysiska investeringar.

Ändringsförslag 69
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) transeuropeisk tekniköverföring: 
överföring av vetenskapliga resultat och 
teknik mellan offentliga och privata organ 
i olika EU-medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 70
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) smart specialisering: 
utvecklingskonceptet för Europeiska 
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unionens FoU- och innovationspolitik. 
Smart specialisering syftar till effektiv och 
ändamålsenlig användning av allmänna 
medel genom att använda synergier 
mellan länder och regioner och stärka 
deras innovativa kapacitet. Strategin för 
smart specialisering består av ett flerårigt 
strategiskt program med syfte att utveckla 
ett fungerande nationell eller regionalt 
forsknings- och innovationssystem.

Or. en

Motivering

Smart specialisering är vad regionerna måste ägna sig åt för att kartlägga vilka kapaciteter
de har och utforma sitt framtida regionala strategiska program. Det är ett krav nedifrån och 
upp som möjliggör överföring av medel från strukturfonderna till programmet Innovation och 
Horisont 2020.

Ändringsförslag 71
Yves Cochet, Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 72
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 73
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Utbildningen är ett mycket viktigt flaggskepp inom Europa 2020-strategin. Den är ett viktigt 
verktyg för Europas styrka. Överföringar från vetenskapen till utbildningsprogram bör 
inkluderas.

Ändringsförslag 74
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 75
Yves Cochet, Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Horisont 2020 ska bidra till att skapa en 
ekonomi baserad på kunskap och 
innovation inom hela unionen genom att 
fungera som hävstång för tillräcklig 
ytterligare finansiering av forskning, 
utveckling och innovation. Det ska därvid 

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

stödja genomförandet av Europa 2020-
strategin och unionens andra strategier 
samt genomförandet av det europeiska 
forskningsområdet och dess funktion. 
Relevanta resultatindikatorer anges i 
inledningen till bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 76
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Horisont 2020 ska bidra till att skapa en 
ekonomi baserad på kunskap och 
innovation inom hela unionen genom att 
fungera som hävstång för tillräcklig 
ytterligare finansiering av forskning, 
utveckling och innovation. Det ska därvid 
stödja genomförandet av Europa 2020-
strategin och unionens andra strategier 
samt genomförandet av det europeiska 
forskningsområdet och dess funktion och 
instrumenten för att anknyta forskning 
och innovation med strukturfonderna bör 
genomföras genom programmen 
”Kunskapsregioner” och ”Smart 
specialisering”, båda instrumenten bör 
vara förlagda inom det europeiska 
forskningsområdet för att skapa objektiva 
indikatorer för nivåerna av 
spetskompetens.

Or. en

Motivering

”Kunskapsregioner” och ”Smart specialisering” kan bli viktiga instrument för synergier 
mellan strukturfonderna och Horisont 2020.
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Ändringsförslag 77
Yves Cochet, Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Denna förordning ska inte finansiera 
vare sig kommissionens administrativa 
utgifter för genomförandet av detta 
program eller anläggandet eller driften av 
stora europeiska infrastrukturprojekt 
såsom Galileo, GMES eller ITER.

Or. en

Ändringsförslag 78
Jill Evans, Yves Cochet

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Denna förordning ska inte finansiera 
utvecklingen av genetiskt modifierade 
organismer för avsiktligt utsättande i
miljön, i livsmedel eller foder, och inte 
heller forskningsverksamhet och 
infrastruktur med anknytning till detta.

Or. en

Ändringsförslag 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Kunskapsvetenskap och 
kunskapsteknik, biovetenskaper, hälsa, 
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geovetenskap, miljö, naturresurser och 
tryggad livsmedelsförsörjning.

Or. en

Motivering

Skillnaden mellan teknik, ingenjörsvetenskaper, forskning om mänskliga och sociala behov.

Ändringsförslag 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Samhällsvetenskap, ekonomisk 
vetenskap och humaniora. Demografiska 
utmaningar, utbildning, territoriella 
frågor, styrning, kultur, digitalt innehåll, 
humaniora, kulturarv och abstrakta 
kunskapsområden.

Or. en

Motivering

Abstrakta kunskapsområden är viktiga eftersom det behövs anpassning till globala 
förändringar.

Ändringsförslag 81
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförandet 
av Horisont 2020 ska vara 87 740 miljoner 
euro, varav högst 86 198 miljoner euro ska 
anslås till åtgärder i enlighet med 
avdelning XIX i fördraget om Europeiska 

1. Finansieringsramen för genomförandet 
av Horisont 2020 ska vara 87 740 miljoner 
euro, varav högst 86 698 miljoner euro ska 
anslås till åtgärder i enlighet med 
avdelning XIX i fördraget om Europeiska 
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unionens funktionssätt (EUF-fördraget). unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Or. it

(Jfr ändringsförslaget till bilaga II.)

Ändringsförslag 82
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförandet 
av Horisont 2020 ska vara 87 740 miljoner
euro, varav högst 86 202 miljoner euro
ska anslås till åtgärder i enlighet med 
avdelning XIX i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

1. 1. Finansieringsramen för 
genomförandet av Horisont 2020 ska vara 
xxx miljoner euro, varav högst 
98,2 procent ska anslås till åtgärder i 
enlighet med avdelning XIX i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget).

Or. en

Ändringsförslag 83
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Vetenskaplig spetskompetens, 27 818 
miljoner euro.

(a) Vetenskaplig spetskompetens, 23 818 
miljoner euro.

Or. it

(Jfr ändringsförslaget till bilaga II..)

Ändringsförslag 84
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Vetenskaplig spetskompetens, 27 818 
miljoner euro.

(a) Vetenskaplig spetskompetens, 29,3 %.

Or. en

Ändringsförslag 85
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Industriellt ledarskap, 20 280 miljoner 
euro.

(b) Industriellt ledarskap, 25 280 miljoner 
euro.

Or. it

(Jfr ändringsförslaget till bilaga II.)

Ändringsförslag 86
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Industriellt ledarskap, 20 280 miljoner 
euro.

(b) Industriellt och postindustriellt
ledarskap, 25 280 miljoner euro.

Or. en

Motivering

Man måste beakta att vissa medlemsstater redan inträtt i den postindustriella tidsåldern, i och 
med att de utvecklats till ett postindustriellt samhälle med dynamiska tjänste- och 
högtekniksektorer. Å andra sidan släpar Europa efter sina huvudkonkurrenter och måste 
investera mera i nyckelsektorer inom industrin, som bildar kärnan inom konkurrenskraften, 
och därför är det helt enkelt en fråga om sunt förnuft att budgeten fördelas jämnare mellan 
två av de tre prioriteringarna industriellt ledarskap och samhällsutmaningar.
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Ändringsförslag 87
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Industriellt ledarskap, 20 280 miljoner
euro.

(b) industriellt ledarskap, 25,2 %.

Or. en

Ändringsförslag 88
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Samhällsutmaningar, 35 888 miljoner 
euro.

(c) Samhällsutmaningar, 34 388 miljoner 
euro.

Or. it

(Jfr ändringsförslaget till bilaga II.)

Ändringsförslag 89
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Samhällsutmaningar, 35 892 miljoner 
euro.

(c) Samhällsutmaningar, 30 888 miljoner 
euro.

Or. en
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Motivering

Med anknytning till det ändringsförslag som hänför sig till artikel 6.2 första stycket led b för 
att vi ska få en jämnare fördelning av budgetmedlen. Det behöver ofrånkomligen utvecklas en 
stark industripolitik och postindustriell politik på EU-nivå om vi vill bemöta de stora 
samhällsutmaningarna som Europas samhällen står inför, nu och under kommande årtionden 
(skapa anständigt arbete av god kvalitet och försöka förbättra unionsmedborgarnas 
livskvalitet). 

Ändringsförslag 90
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Samhällsutmaningar, 35 888 miljoner 
euro.

(c) Samhällsutmaningar, 40,4 %.

Or. en

Ändringsförslag 91
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det högsta totalbeloppet för unionens 
finansiella bidrag genom Horisont 2020 till 
gemensamma forskningscentrumets 
icke-nukleära direkta åtgärder ska vara 
2,1 % av den totala budgeten.

Or. en

Ändringsförslag 92
Oreste Rossi
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Europeiska institutet för innovation och 
teknik ska finansieras med ett maximalt 
bidrag från Horisont 2020 på 
2 524 miljoner euro i enlighet med i 
bilaga II. Ett första tilldelning på 
1 042 miljoner euro ska tillhandahållas 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik för verksamheter inom ramen för 
avdelning XVII i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. En andra tilldelning 
på upp till 1 482 miljoner euro ska 
tillhandahållas, om inte annat följer av den 
översyn som avses i artikel 26.1. Detta 
ytterligare belopp ska tillhandahållas 
proportionerligt, enligt vad som anges i 
bilaga II, från beloppet för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” inom 
prioriteringen för industriellt ledarskap i 
punkt 2 b och från beloppet för 
prioriteringen om samhällsutmaningar i 
2 c.

Or. it

(Jfr ändringsförslaget till bilaga II.)

Ändringsförslag 93
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska institutet för innovation och 
teknik ska finansieras med ett maximalt 
bidrag från Horisont 2020 på 
3 166 miljoner euro i enlighet med i 
bilaga II. Ett första tilldelning på 
1 538 miljoner euro ska tillhandahållas 
Europeiska institutet för innovation och 

3. Europeiska institutet för innovation och 
teknik ska finansieras med ett maximalt 
bidrag från Horisont 2020 på 3 % av den 
totala budgeten i enlighet med bilaga II.
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teknik för verksamheter inom ramen för 
avdelning XVII i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. En 
andra tilldelning på upp till 1 628 
miljoner euro ska tillhandahållas, om inte 
annat följer av den översyn som avses i 
artikel 26.1. Detta ytterligare belopp ska 
tillhandahållas proportionerligt, enligt 
vad som anges i bilaga II, från beloppet 
för det särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
inom prioriteringen för industriellt 
ledarskap i punkt 2 b och från beloppet 
för prioriteringen om 
samhällsutmaningar i 2 c.

Or. en

Ändringsförslag 94
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna finansiering i två fleråriga 
tilldelningar ska täcka följande:

utgår

(a) Den första tilldelningen – pågående 
utveckling av befintliga kunskaps- och 
innovationsgrupper (nedan kallade 
KI-grupper) och såddkapital för lansering 
av den andra omgången med tre nya 
KI-grupper.
(b) Den andra tilldelningen – pågående 
utveckling av KI-grupper som redan 
inrättats och såddkapital för lansering av 
den tredje omgången med tre nya 
KI-grupper.

Or. en
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Ändringsförslag 95
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den andra tilldelningen kommer att göras 
tillgänglig efter den översyn som avses i 
artikel 26.1 och särskilt ta hänsyn till

utgår

(a) den överenskomna tidpunkten för 
inrättandet av den tredje omgången 
KI-grupper,
(b) de planerade finansiella behoven hos 
de befintliga grupperna i enlighet med 
deras specifika utveckling.
(c) Bidraget från Europeiska institutet för 
innovation och teknik och dess KI-
grupper till målen för Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 96
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

ursprungliga tilldelningen för varje 
prioritering och upp till 5 % av den 
ursprungliga preliminära fördelningen för 
varje särskilt mål. Detta berör inte det 
belopp som anges för de direkta åtgärder 
som vidtas av gemensamma 
forskningscentrumet i punkt 2 eller det 
bidrag till Europeiska institutet för 
innovation och teknik som anges i punkt 3.

Or. en

Ändringsförslag 97
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Ha nära ekonomiska och geografiska 
förbindelser med unionen.

iii) Ha nära politiska, ekonomiska och 
geografiska förbindelser med unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 98
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iiia) ha ett rättssystem som bygger på 
demokratiska principer och en effektiv 
civilförvaltning,

Or. it

Ändringsförslag 99
Oreste Rossi
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För genomförandet av Horisont 2020 ska 
hänsyn tas till råd och synpunkter från 
rådgivande grupper med oberoende 
experter på hög nivå som inrättats av 
kommissionen, strukturer för dialog som 
skapats inom ramen för internationella 
avtal om vetenskap och teknik, 
framtidsinriktad verksamhet, riktade 
offentliga samråd, och öppna och 
interaktiva processer som säkerställer stöd 
till ansvarsfull forskning och innovation.

1. För genomförandet av Horisont 2020 ska 
hänsyn tas till råd och synpunkter från 
rådgivande grupper med oberoende 
experter på hög nivå som inrättats av 
kommissionen, strukturer för dialog som 
skapats inom ramen för internationella 
avtal om vetenskap och teknik, företrädare 
för näringslivet, särskilt de små och 
medelstora företagen, framtidsinriktad 
verksamhet, riktade offentliga samråd, och 
öppna och interaktiva processer som 
säkerställer stöd till ansvarsfull forskning 
och innovation.

Or. it

Ändringsförslag 100
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För genomförandet av Horisont 2020 ska 
hänsyn tas till råd och synpunkter från 
rådgivande grupper med oberoende 
experter på hög nivå som inrättats av 
kommissionen, strukturer för dialog som 
skapats inom ramen för internationella 
avtal om vetenskap och teknik, 
framtidsinriktad verksamhet, riktade 
offentliga samråd, och öppna och 
interaktiva processer som säkerställer stöd 
till ansvarsfull forskning och innovation.

1. För genomförandet av Horisont 2020 ska 
hänsyn tas till råd och synpunkter från 
rådgivande grupper med oberoende 
experter på hög nivå som inrättats av 
kommissionen, strukturer för dialog som 
skapats inom ramen för internationella 
avtal om vetenskap och teknik, 
framtidsinriktad verksamhet, riktade 
offentliga samråd, aktivt samråd med 
organisationer för personer med 
funktionshinder och öppna och interaktiva 
processer som säkerställer stöd till 
ansvarsfull forskning och innovation.

Or. en
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Motivering

För att vi ska få forskning som är till nytta och mening för samhället måste personer med 
funktionshinder och de organisationer som företräder dem fullt ut medverka i beslutsfattandet 
kring Horisont 2020. Detta är av yttersta vikt om vi vill se till att forskningen i Europa 
åstadkommer resultat som motsvarar behoven i samhället och bland medborgarna, särskilt 
personer med funktionshinder. För närvarande står det ingenting om att personer med 
funktionshinder och de organisationer som företräder dem ska medverka i forskningen inom 
ramen för Horisont 2020 och därför bör förslaget ändras på det sätt som anges. 

Ändringsförslag 101
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För genomförandet av Horisont 2020 ska 
hänsyn tas till råd och synpunkter från 
rådgivande grupper med oberoende 
experter på hög nivå som inrättats av 
kommissionen, strukturer för dialog som 
skapats inom ramen för internationella 
avtal om vetenskap och teknik, 
framtidsinriktad verksamhet, riktade 
offentliga samråd, och öppna och 
interaktiva processer som säkerställer stöd 
till ansvarsfull forskning och innovation.

1. För genomförandet av Horisont 2020 ska 
hänsyn tas till råd och synpunkter från 
rådgivande grupper med oberoende 
experter på hög nivå som inrättats av 
kommissionen, strukturer för dialog som 
skapats inom ramen för internationella 
avtal om vetenskap och teknik, 
framtidsinriktad verksamhet, riktade 
offentliga samråd (till exempel med 
patientorganisationer i frågor som berör 
hälsoforskning) och öppna och interaktiva 
processer som säkerställer stöd till 
ansvarsfull forskning och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 102
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För genomförandet av Horisont 2020 ska 
hänsyn tas till råd och synpunkter från 

1. För genomförandet av Horisont 2020 ska 
hänsyn tas till råd och synpunkter från 
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rådgivande grupper med oberoende 
experter på hög nivå som inrättats av 
kommissionen, strukturer för dialog som 
skapats inom ramen för internationella 
avtal om vetenskap och teknik, 
framtidsinriktad verksamhet, riktade 
offentliga samråd, och öppna och 
interaktiva processer som säkerställer stöd 
till ansvarsfull forskning och innovation.

rådgivande grupper med oberoende 
experter på hög nivå som inrättats av 
kommissionen, ideella plattformar inom 
det civila samhället, strukturer för dialog 
som skapats inom ramen för internationella 
avtal om vetenskap och teknik, 
framtidsinriktad verksamhet, riktade 
offentliga samråd, och öppna och 
interaktiva processer som säkerställer stöd 
till ansvarsfull forskning och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 103
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För genomförandet av Horisont 2020 ska 
hänsyn tas till råd och synpunkter från 
rådgivande grupper med oberoende 
experter på hög nivå som inrättats av 
kommissionen, strukturer för dialog som 
skapats inom ramen för internationella 
avtal om vetenskap och teknik, 
framtidsinriktad verksamhet, riktade 
offentliga samråd, och öppna och 
interaktiva processer som säkerställer stöd 
till ansvarsfull forskning och innovation.

1. För genomförandet av Horisont 2020 ska 
hänsyn tas till råd och synpunkter från 
rådgivande grupper med oberoende 
experter på hög nivå som inrättats av 
kommissionen, strukturer för dialog som 
skapats inom ramen för internationella 
avtal om vetenskap och teknik, 
framtidsinriktad verksamhet, riktade 
offentliga samråd, aktivt samråd med 
organisationer för personer med 
funktionshinder och öppna och interaktiva 
processer som säkerställer stöd till 
ansvarsfull forskning och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 104
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utgående från temat Vetenskap och 
samhälle i sjunde ramprogrammet bör 
Horisont 2020 se till att det civila 
samhällets organisationer deltar både i att 
fastställa forskningsprioriteringarna och i 
att utforma vissa arbetsprogram och, i 
förekommande fall, i 
forskningsverksamheter, genom specifika 
inbjudningar till projekt.

Or. en

Ändringsförslag 105
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. För att de forskningsbehov och 
forskningsprioriteringar som fastställs 
under rubriken Samhällsutmaningar ska 
bli relevanta för samhället ska 
kommissionen inrätta plattformar för 
dialog mellan företrädare för det civila 
samhället och forskare.

Or. en

Ändringsförslag 106
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förbindelser och gränssnitt ska 
genomföras mellan och inom 
prioriteringarna för Horisont 2020. Särskild 

1. Förbindelser och gränssnitt ska 
genomföras mellan och inom 
prioriteringarna för Horisont 2020. Särskild 
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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.

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, ett systeminriktat grepp på 
frågor som berör rumsplanering, 
stadsplanering och territoriell planering
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.

Or. en

Motivering

Territoriet är en dimension i rummet (markanvändning, planering i regioner och städer) som 
fullständigt saknas i detta program. Det här är ett viktigt och väsentligt inslag i de 
samhälleliga utmaningarna och måste integreras i alla åtgärder.

Ändringsförslag 107
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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 

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 
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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.

europeiska forskningsområdets 
förverkligande och funktion, utvecklingen 
av forskning om medlemsstaternas 
rättssystem, samarbete med tredjeländer, 
etiskt ansvarsfull forskning och innovation 
inklusive respekten för lika möjligheter 
mellan män och kvinnor inom 
forskningen, samt insatser för att göra 
forskningsyrket mer attraktivt för både 
kvinnor och män och underlätta 
gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

Or. en

Ändringsförslag 108
Corinne Lepage

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, klimatförändringarna, 
sunda hav och oceaner och hållbar 
utveckling, 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.

Or. en
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Ändringsförslag 109
Corinne Lepage

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, 
åtgärder för att både forskningens 
styrning och forskningen själv ska öppnas 
för ett bredare deltagande samt insatser 
för att göra forskningsyrket mer attraktivt 
och underlätta gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

Or. en

Ändringsförslag 110
Yves Cochet, Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att ämnesövergripande 
angelägenheter vederbörligen ska beaktas 
vid genomförandet av Horisont 2020 ska 
kommissionen, såsom ett led i den 
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regelbundna övervakningen och 
utvärderingen av Horisont 2020, bedöma 
och utvärdera de specifika 
forskningsprogrammen, inte bara ur 
ekonomisk, utan också ur samhällelig och 
etisk synvinkel och ur 
hållbarhetssynvinkel. 

Or. en

Ändringsförslag 111
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Om det är meningen att vi ska få en konkurrenskraftig utbildning och yrkesutbildning, då 
måste vi överföra forskningens resultat till programmen.

Ändringsförslag 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Forskning och innovation med ansvar

För att garantera en harmonisk och 
ändamålsenlig relation mellan vetenskap 
och samhälle bör Horisont 2020 aktivt 
främja forskning och innovation med 
ansvar. Detta innebär främjandet av en 
ram för styrning där samhällsaktörerna 
uppmuntras samarbeta under hela 
forsknings- och innovationsprocessen för 
att bättre sammanjämka såväl processen 
som dess resultat och konsekvenser med 
samhällets förväntningar, behov och 
värderingar. Den här ramen för styrning 
omfattar framför allt att
(a) allmänheten verkningsfullt engageras 
i att förbättra forskning och innovation, 
också i form av deltagande forskning där 
samhällsaktörerna medverkar i att 
producera kunskap för att motsvara 
samhällets behov,
(b) det tas fasta på jämställdhetsaspekten, 
i enlighet med artikel 15,
(c) vetenskaplig information, sådan den 
avses i artikel 15b, fritt görs tillgänglig på 
internet och fritt får återanvändas,
(d) framtidens forskare och andra 
samhällsaktörer genom utbildning förses 
med de kunskaper och redskap de behöver 
för att fullt ut kunna delta i forsknings-
och innovationsprocessen och ta ansvar 
för den,
(e) efterlevnaden av de etiska principer 
som avses I artikel 16.1 tillförsäkras.

Or. en

Ändringsförslag 113
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik
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Förslag till förordning
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jämställdhet mellan kvinnor och män Lika möjligheter för män och kvinnor 
inom forskningen

Or. en

Ändringsförslag 114
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Horisont 2020 måste respektera 
vetenskaplig spetskompetens och de 
professionella forskarnas 
yrkeskvalifikationer vid främjandet av 
lika möjligheter för män och kvinnor i 
forsknings- och innovationsinnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 115
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 ska vidta lämpliga åtgärder 
för att förebygga diskriminering på 
grundval av kön, ras, etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder i forsknings- och 
innovationsinnehåll, inklusive åtgärder 
för att undanröja hinder för 
funktionshindrade personers tillträde.
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Or. en

Ändringsförslag 116
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Jämlikhet mellan forskare

Horisont 2020 ska bidra till att göra 
forskaryrket attraktivt runtom i Europa. 
Programmet ska därför genomföras så, 
att det främjar inrättandet av en inre 
marknad för forskare, framför allt med 
hjälp av mekanismer som minskar 
löneskillnaderna mellan dem.

Or. en

Ändringsförslag 117
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

All forsknings- och innovationsverksamhet 
som genomförs inom ramen för 
Horisont 2020 ska följa etiska principer 
och relevant lagstiftning på nationell och 
internationell nivå och på unionsnivå, 
inbegripet Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna och den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna och dess 
tilläggsprotokoll.

All forsknings- och innovationsverksamhet 
som genomförs inom ramen för 
Horisont 2020 ska följa etiska principer 
och relevant lagstiftning på nationell och 
internationell nivå och på unionsnivå, 
inbegripet Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna och den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, dess 
tilläggsprotokoll och FN-konventionen om 
rättigheter för personer med 
funktionshinder.
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Or. en

Motivering

Den 23 december 2010 ingick EU FN-konventionen om rättigheter för personer med 
funktionshinder, som trädde i kraft den 22 januari 2011. Detta är det första fördrag om de 
mänskliga rättigheterna som ingåtts av EU och all EU-politik och alla EU-rättsakter bör följa 
denna internationella konvention.

Ändringsförslag 118
Chris Davies

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

All forsknings- och innovationsverksamhet 
som genomförs inom ramen för Horisont 
2020 ska följa etiska principer och relevant 
lagstiftning på nationell och internationell 
nivå och på unionsnivå, inbegripet 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna och dess 
tilläggsprotokoll.

All forsknings- och innovationsverksamhet 
som genomförs inom ramen för Horisont 
2020 ska följa etiska principer och relevant 
lagstiftning på nationell och internationell 
nivå och på unionsnivå, inbegripet 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna och dess 
tilläggsprotokoll.
Forskningsverksamheten ska 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 
andra metoder, inbegripet strategisk 
utveckling, integration och användning av 
innovativa redskap och innovativ teknik 
utan försöksdjur.

Or. en

Ändringsförslag 119
Rolandas Paksas
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

All forsknings- och innovationsverksamhet 
som genomförs inom ramen för 
Horisont 2020 ska följa etiska principer 
och relevant lagstiftning på nationell och 
internationell nivå och på unionsnivå, 
inbegripet Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna och den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna och dess 
tilläggsprotokoll.

All forsknings- och innovationsverksamhet 
som genomförs inom ramen för 
Horisont 2020 ska följa etiska principer 
och relevant lagstiftning på nationell och 
internationell nivå och på unionsnivå, 
inbegripet Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna och den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, dess 
tilläggsprotokoll och FN-konventionen om 
rättigheter för personer med 
funktionshinder.

Or. en

Ändringsförslag 120
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Särskild uppmärksamhet ska ägnas 
proportionalitetsprincipen, rätten till 
integritet, till skydd av personuppgifter, till 
fysisk och mental integritet och till frihet 
från diskriminering på grundval av kön, 
ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder samt 
behovet av att säkerställa en hög 
skyddsnivå för människors hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 121
Oreste Rossi
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Forskningsverksamhet som syftar till 
mänsklig kloning för 
reproduktionsändamål.

(a) Forskningsverksamhet som syftar till 
kloning av människor och djur för 
reproduktionsändamål.

Or. it

Ändringsförslag 122
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Forskningsverksamhet som syftar till 
mänsklig kloning för 
reproduktionsändamål.

(a) Forskningsverksamhet som syftar till 
mänsklig kloning för 
reproduktionsändamål, 
behandlingsändamål eller vetenskapliga 
ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 123
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 124
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Forskning som inbegriper att 
mänskliga embryon förstörs.

Or. en

Ändringsförslag 125
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Forskning som klassificerats som 
vållande svåra lidanden för ryggradsdjur.

Or. en

Motivering

EU bör inte finansiera forskning som vållar svåra lidanden för ryggradsdjur.

Ändringsförslag 126
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Forskning som inbegriper 
användning av mänskliga embryonala 
stamceller.

Or. en
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Ändringsförslag 127
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Forskning som inbegriper 
vildfångade eller F1-generationens
icke-mänskliga primater,

Or. en

Motivering

EU bör inte finansiera forskning som inbegriper vildfångade eller F1-generationens icke-
mänskliga primater,

Ändringsförslag 128
Carl Schlyter

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) Forskning som inbegriper däggdjur 
eller fåglar och innefattar avsiktligt 
modersberövande.

Or. en

Motivering

EU bör inte finansiera forskning som inbegriper däggdjur eller fåglar och innefattar 
avsiktligt modersberövande.

Ändringsförslag 129
Glenis Willmott

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Forskning på mänskliga stamceller, både 
adulta och embryonala, får finansieras 
beroende både på innehållet i 
forskningsförslaget och på regelverket i de 
berörda medlemsstaterna. 
Forskningsverksamhet som är förbjuden i 
samtliga medlemsstater ska inte 
finansieras. Verksamhet som är förbjuden i 
en medlemsstat ska inte finansieras.

4. Stamcellsforskning utlovar möjligheter 
att behandla eller bota många 
neurodegenerativa och kroniska 
sjukdomar. Forskning på mänskliga 
stamceller, både adulta och embryonala, får 
finansieras beroende både på innehållet i 
forskningsförslaget och på regelverket i de 
berörda medlemsstaterna. 
Forskningsverksamhet som är förbjuden i 
samtliga medlemsstater ska inte 
finansieras. Verksamhet som är förbjuden i 
en medlemsstat ska inte finansieras.

Or. en

Ändringsförslag 130
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Forskning på mänskliga stamceller, både 
adulta och embryonala, får finansieras 
beroende både på innehållet i 
forskningsförslaget och på regelverket i de 
berörda medlemsstaterna. 
Forskningsverksamhet som är förbjuden i 
samtliga medlemsstater ska inte 
finansieras. Verksamhet som är förbjuden 
i en medlemsstat ska inte finansieras.

4. Forskning på mänskliga stamceller, både 
adulta och embryonala, får finansieras 
beroende både på innehållet i 
forskningsförslaget och på regelverket i de 
berörda medlemsstaterna. Prioriteringarna 
inom forskning och finansiering ska 
fastställas i enlighet med evidensen från 
vetenskapens landvinningar.

Or. pt

Motivering

Utvecklingen av prioriteringarna inom forskning och finansiering bör gå hand i hand med 
evidensen från vetenskapens landvinningar och de bör alltså inte fastställas skilt för sig för en 
lång tid framåt.
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Ändringsförslag 131
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Forskning på mänskliga stamceller, både 
adulta och embryonala, får finansieras 
beroende både på innehållet i 
forskningsförslaget och på regelverket i de 
berörda medlemsstaterna. 
Forskningsverksamhet som är förbjuden i 
samtliga medlemsstater ska inte 
finansieras. Verksamhet som är förbjuden i 
en medlemsstat ska inte finansieras.

4. Stöd kommer att ges till 
forskningsverksamhet som tar sikte på att 
utveckla och förbättra behandlingar och 
utgår från adulta mänskliga stamceller. 
Forskning på adulta mänskliga stamceller
får finansieras, beroende både på innehållet 
i forskningsförslaget och på regelverket i 
de berörda medlemsstaterna. Stöd kommer 
att ges framför allt till forskning på 
stamceller från navelsträngsblod och 
inducerade pluripotenta stamceller.
Forskningsverksamhet som är förbjuden i 
samtliga medlemsstater ska inte 
finansieras. Verksamhet som är förbjuden i 
en medlemsstat ska inte finansieras.

Or. it

Ändringsförslag 132
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Forskning på mänskliga stamceller, både
adulta och embryonala, får finansieras 
beroende både på innehållet i 
forskningsförslaget och på regelverket i de 
berörda medlemsstaterna.
Forskningsverksamhet som är förbjuden i 
samtliga medlemsstater ska inte 
finansieras. Verksamhet som är förbjuden i 
en medlemsstat ska inte finansieras.

4. Forskning på mänskliga stamceller, 
antingen de är adulta eller embryonala 
eller kommer från navelsträngblod, får 
finansieras beroende både på innehållet i 
forskningsförslaget och på regelverket i de 
berörda medlemsstaterna. Forskning på 
embryonala stamceller får utföras endast 
på övertaliga embryon som tillkommit vid 
befruktning in vitro och inte ingår som ett 
led i försök att sätta barn till världen. 
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Forskningsverksamhet som är förbjuden i 
samtliga medlemsstater ska inte 
finansieras. Verksamhet som är förbjuden i 
en medlemsstat ska inte finansieras.
Däremot ska medicinsk forskning på alla 
typer av stamceller finansieras i sådana 
medlemsstater där den är tillåten.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att man ser öppet och objektivt på den känsliga frågan om övertaliga embryon. 
Vissa länder förbjuder all forskning på embryonala stamceller och stamceller från foster, 
medan andra är mer nyanserade och tillåter att övertaliga embryon används. Slutligen finns 
det länder som tillåter forskning på stamceller från embryon med en ålder som understiger 14 
dagar.

Ändringsförslag 133
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Forskning på mänskliga stamceller, 
både adulta och embryonala, får 
finansieras beroende både på innehållet i 
forskningsförslaget och på regelverket i 
de berörda medlemsstaterna. 
Forskningsverksamhet som är förbjuden i 
samtliga medlemsstater ska inte 
finansieras. Verksamhet som är förbjuden 
i en medlemsstat ska inte finansieras.

4. Forskningsverksamhet som syftar till 
att utveckla och förbättra behandlingar 
som grundar sig på mänskliga stamceller 
kommer att stödjas. Stöd kommer att ges 
framför allt till forskning på stamceller 
från navelsträngsblod och inducerade 
pluripotenta stamceller och adulta 
stamceller.

Or. en

Motivering

Ändringsförslagen bygger på ändringsförslag 1 och 6 från föredraganden, men där tas också 
hänsyn till att man beslutat att begränsa yttrandet strikt till sådant som faller inom 
behörighetsområdet för utskottet ENVI, alltså frågor om miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet. 
De juridiska och etiska aspekterna faller inom behörighetsområdet för utskottet för rättsliga 
frågor. Därför har man strävat efter att inte uttrycka någon åsikt om den etiska frågan.



AM\905947SV.doc 59/69 PE492.556v01-00

SV

Ändringsförslag 134
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Forskning på mänskliga stamceller, 
både adulta och embryonala, får 
finansieras beroende både på innehållet i 
forskningsförslaget och på regelverket i de 
berörda medlemsstaterna. 
Forskningsverksamhet som är förbjuden i 
samtliga medlemsstater ska inte 
finansieras. Verksamhet som är förbjuden i 
en medlemsstat ska inte finansieras.

4. Forskningsverksamhet som syftar till 
att utveckla och förbättra behandlingar 
som grundar sig på mänskliga stamceller 
kommer att stödjas. Forskning på 
mänskliga embryonala stamceller får 
finansieras beroende både på innehållet i 
forskningsförslaget och på regelverket i de 
berörda medlemsstaterna. 
Forskningsverksamhet som är förbjuden i 
samtliga medlemsstater ska inte 
finansieras. Verksamhet som är förbjuden i 
en medlemsstat ska inte finansieras.

Or. en

Ändringsförslag 135
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Forskning på mänskliga stamceller, både 
adulta och embryonala, får finansieras 
beroende både på innehållet i 
forskningsförslaget och på regelverket i de 
berörda medlemsstaterna. 
Forskningsverksamhet som är förbjuden i 
samtliga medlemsstater ska inte 
finansieras. Verksamhet som är förbjuden i
en medlemsstat ska inte finansieras.

4. Forskning på andra typer av mänskliga 
stamceller får finansieras beroende både på 
innehållet i forskningsförslaget och på 
regelverket i de berörda medlemsstaterna. 
Forskningsverksamhet som är förbjuden i 
samtliga medlemsstater ska inte 
finansieras. Verksamhet som är förbjuden i 
en medlemsstat ska inte finansieras.

Or. en
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Ändringsförslag 136
Carl Schlyter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Forskning med djurförsök, som 
omfattas av direktiv 2010/63/EU om skydd 
av djur som används för vetenskapliga 
ändamål ska strikt och med insyn 
bedömas ur synvinkel av sina etiska och 
vetenskapliga meriter, varvid påståenden 
om att djur som modeller är av relevans 
för människans situation ska vara 
fullständigt underbyggda.

Or. en

Motivering

Enligt direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål behövs 
det en heltäckande projektbedömning, där också de etiska frågorna beaktas i samband med 
användningen av djur. EU-stöd till forskning med djurförsök bör komma i fråga endast om 
forskningen strikt och med insyn bedömts ur synvinkel av sina etiska och vetenskapliga 
meriter.

Ändringsförslag 137
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 ska genomföras på ett sätt 
som kompletterar unionens andra 
stödprogram, däribland strukturfonderna.

Horisont 2020 ska genomföras på ett sätt 
som kompletterar unionens andra 
stödprogram, däribland strukturfonderna 
och programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag (Cosme).

Or. en



AM\905947SV.doc 61/69 PE492.556v01-00

SV

Motivering

Ett ändringsförslag som kompletterar ändringsförslag 9 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag 138
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Strategisk samordning

Kommissionen ska ombesörja en 
strategisk samordning av forsknings- och 
innovationsverksamheterna inom ramen 
för Horisont 2020, vid behov genom att 
inrätta sektorsrelaterade styrgrupper 
sammansatta av ledande forskare som ska 
bistå med råd vid uppställandet av 
prioriteringarna.

Or. en

Motivering

Det måste ordnas med strategisk samordning, framför allt inom sådana områden som hälso-
och sjukvård, där innovationscyklerna är mycket långa, rentav längre än det nuvarande 
programmets löptid. Kommissionen kan arbeta med ledande forskare vid uppställandet av 
prioriteringarna för finansiering inom ramen för Horisont 2020. 

Ändringsförslag 139
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda till 
att omkring 30 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
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målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag.

målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag.

Or. it

Motivering

Det är strategiskt viktigt att de små och medelstora företagens deltagande i ramprogrammet 
ges åtskilligt större stimulans än vad kommissionen tänkt sig.

Ändringsförslag 140
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Mervärdet av åtgärder på unionsnivå. (a) Mervärdet av åtgärder på unionsnivå, 
särskilt deras transeuropeiska karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 141
Yves Cochet, Jill Evans

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 eventuella omfattning när 
det gäller att åtgärda frågor om samhälle, 
hållbarhet eller industrins konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 142
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

( ea) Bistå med att inrätta och stärka 
föreningsnät för forskare, patienter och 
berörda parter för att förbättra 
förbindelserna och utbytet mellan dem, de 
berörda sektorerna, institutionerna och 
det civila samhället.

Or. en

Ändringsförslag 143
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Offentlig-privata partnerskap 
kommer att finansieras genom öppna och 
konkurrensutsatta anbudsinfordringar.

Or. en

Ändringsförslag 144
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet ska ägnas initiativ 
för gemensam programplanering mellan 
medlemsstaterna.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas initiativ 
för gemensam programplanering mellan
medlemsstaternas regioner, företrädesvis 
dem som ingår i samma euroregion eller 
samma europeiska gruppering för 
territoriellt samarbete (EGTS), som 
inrättats enligt förordning (EG) 
nr 1082/2006.
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Or. it

Ändringsförslag 145
Yves Cochet, Jill Evans

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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. Dessa insatser handlar framför 
allt om insatser för att stärka 
utvecklingsländernas forskningskapacitet 
samt om samarbetsinsatser som inriktar 
sig på deras specifika behov inom sådana 
områden som hälso- och sjukvård, bland 
annat forskning kring försummade 
sjukdomar, samt jordbruk, fiske och 
miljö, varvid insatserna ska genomföras 
under ekonomiska betingelser som är 
anpassade efter ländernas kapacitet.

Or. fr

Ändringsförslag 146
Yves Cochet, Jill Evans

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 

Prioriteringar inom samarbetet ska beakta 
utvecklingen inom unionens politik.
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äganderätt.

Or. fr

Ändringsförslag 147
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 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 är underrepresenterade, 
bland dem forskare och deltagare med 
funktionshinder.

Or. en

Ändringsförslag 148
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) För att göra informationen mer 
lättillgänglig och utveckla ett instrument 
med all den information som forskarna 
vill ha och med samtidig omsorg om att 
insyn behövs bör Cordis såsom digitalt 
instrument ses över och göras tydligare 
och flexiblare. Det nya Cordis bör ha 
slutförts före juni 2013.

Or. en

Motivering

I dag är Cordis ett av de svåraste och mest invecklade program man kan ha att göra med. Om 
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vi vill att samhället, forskarna och bolagen lättare ska komma åt information, då vill det till 
att programmet ses över, att informationen byggs ut och att alla förslag och bidrag görs mer 
lättåtkomliga.

Ändringsförslag 149
Elena Oana Antonescu

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Initiativ för att främja dialog och debatt 
med allmänheten kring frågor om 
vetenskap, teknik och innovation och att 
dra nytta av sociala medier och annan 
innovativ teknik och metodik.

(e) Initiativ för att främja dialog och debatt 
med allmänheten kring frågor om 
vetenskap, teknik och innovation genom 
medverkan från den akademiska världen 
och för att dra nytta av sociala medier och 
annan innovativ teknik och metodik, 
framför allt för att göra allmänheten 
mera medveten om hur forskning och 
innovation är till nytta för att bemöta de 
utmaningar samhället står inför.

Or. ro

Ändringsförslag 150
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska årligen övervaka 
genomförandet av Horisont 2020, dess 
särskilda program och verksamheten i 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik. Detta ska även innefatta 
information om övergripande frågor som 
hållbarhet och klimatförändringar, 
inklusive information om storleken på 
klimatrelaterade utgifter.

1. Kommissionen ska årligen övervaka 
genomförandet av Horisont 2020, dess 
särskilda program och verksamheten i 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik, varvid synpunkter ska mottas från 
berörda parter utifrån, till exempel 
patientorganisationer. Detta ska även 
innefatta information om övergripande 
frågor som hållbarhet och 
klimatförändringar, inklusive information 
om storleken på klimatrelaterade utgifter.
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Or. en

Ändringsförslag 151
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska årligen övervaka 
genomförandet av Horisont 2020, dess 
särskilda program och verksamheten i 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik. Detta ska även innefatta 
information om övergripande frågor som 
hållbarhet och klimatförändringar, 
inklusive information om storleken på 
klimatrelaterade utgifter.

1. Kommissionen ska årligen övervaka 
genomförandet av Horisont 2020, dess 
särskilda program och verksamheten i 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik. Detta ska även innefatta 
information om övergripande frågor som 
hållbarhet och klimatförändringar, havs-
och sjöfartsforskning, inklusive 
information om storleken på 
klimatrelaterade utgifter.

Or. en

Ändringsförslag 152
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska årligen övervaka 
genomförandet av Horisont 2020, dess 
särskilda program och verksamheten i 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik. Detta ska även innefatta 
information om övergripande frågor som 
hållbarhet och klimatförändringar, 
inklusive information om storleken på 
klimatrelaterade utgifter.

1. Kommissionen ska årligen övervaka 
genomförandet av Horisont 2020, dess 
särskilda program och verksamheten i 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik. Detta ska även innefatta 
information och indikatorer om 
övergripande frågor som forskning och 
innovation med ansvar, jämställdhet, 
hållbarhet och klimatförändringar, 
inklusive information om storleken på 
klimatrelaterade utgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 153
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

i) Förbrukningsnivån för den första 
tilldelningen av medel enligt artikel 6.3, 
med åtskillnad mellan det belopp som 
används för utveckling av den första 
omgången KI-grupper och effekten av 
såddkapital för den andra etappen, och 
förmågan hos Europeiska institutet för 
innovation och teknik att locka till sig 
medel från partner i kunskaps- och 
innovationsgrupperna och från den 
privata sektorn, i enlighet med förordning 
XX/2012 [reviderade EIT-förordningen].
ii) Den överenskomna tidsplanen för 
inrättandet av den tredje omgången 
kunskaps- och innovationsgrupper och de 
planerade finansiella behoven hos 
befintliga sådana i enlighet med deras 
specifika utveckling.
iii) Bidragen från Europeiska institutet 
för innovation och teknik och från 
kunskaps- och innovationsgrupperna till 
prioriteringen samhällsutmaningar och 
det särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
inom ramen för Horisont 2020.
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Or. en

Ändringsförslag 154
Anna Záborská

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en


