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Ändringsförslag 10
Antonyia Parvanova

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 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 samt 
vidta åtgärder till förmån för 
jämställdheten och jämställdhetsaspekten 
inom forskning och innovation. 

Or. en

Ändringsförslag 11
Silvia Costa

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 

(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, på likvärdiga yrkesmässiga 
och rättsliga villkor, och att uppmuntra 
unionen till ökad konkurrensförmåga, även 
inom näringslivet. För att uppnå dessa mål 
bör unionen genomföra verksamhet för 
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demonstration, främja internationellt 
samarbete, sprida och optimera resultat och 
stimulera utbildning och rörlighet.

forskning, teknisk utveckling och 
demonstration, främja internationellt 
samarbete, sprida och optimera resultat och 
stimulera den utbildning och rörlighet som 
krävs för att bygga upp bilden av den 
europeiska forskaren.

Or. it

Ändringsförslag 12
Barbara Matera

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 13
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Den 21 september 2010 antog 
unionen sin strategi för jämställdhet 
2010–2015, där det står följande:”För att 
målen för Europa 2020-strategin – dvs. 
smart och hållbar tillväxt för alla – ska 
kunna uppnås måste kvinnors potential 
och kompetens tas till vara bättre.” I detta 
sammanhang bör jämställdhetsaspekten 
bli en central prioritering vid den 
allmänna utformningen av 
stödberättigade temaområden, program, 
instrument och kriterier för projekt under 
alla etapper av dem, alltifrån 
förslagsstadiet till utvärderingen, 
genomförandet och övervakningen.

Or. en

Ändringsförslag 14
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Vid mötet den 4 februari 2011 ställde 
sig Europeiska rådet bakom tanken med ett 

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

gemensamt strategiskt ramverk för 
unionens finansiering av forskning och 
innovation i syfte att effektivisera 
finansieringen av forskning och innovation 
på nationell nivå och unionsnivå, och 
innovation i syfte att effektivisera 
finansieringen av forskning och innovation 
på nationell nivå och unionsnivå, och 
uppmanade unionen att snabbt ta itu med 
kvarstående hinder för att locka till sig 
såväl kvinnor och män med talang som
investeringar för att det europeiska 
forskningsområdet ska kunna fullbordas 
senast 2014 och en verklig inre marknad 
för kunskap, forskning och innovation ska 
kunna skapas.

Or. fr

Ändringsförslag 15
Barbara Matera

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 16
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Åtgärder bör vidtas alltifrån 
skolstadiet för att informera unga flickor 
och göra dem mer medvetna om 
vetenskapen som yrke, så att fler av dem 
söker sig till en vetenskapsinriktad 
utbildning, eftersom detta ännu i alltför 
hög grad är förbehållet pojkarna.

Or. fr

Ändringsförslag 17
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) Genomförandet av Horisont 2020 bör 
avspegla framväxande möjligheter och 
behov inom vetenskap och teknik, industri, 
politik och samhälle. Dagordningarna bör i 
sig fastställas i nära samarbete med 
intressenter från alla berörda sektorer, 
bland annat det civila samhällets 
organisationer för jämställdhet och 
kvinnors rättigheter. 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 
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programplanering och europeiska 
innovationspartnerskap utnyttjas. Inom 
politiken, liksom vid planeringen och 
utvärderingen av projekt, bör det 
vederbörligen beaktas att man gått in för 
att integrera jämställdheten i all 
unionspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 18
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) Genomförandet av Horisont 2020 bör 
avspegla framväxande möjligheter och 
behov bland medborgarna, i samhället 
och politiken samt inom vetenskap, teknik 
och industri. Dagordningarna bör 
fastställas i nära samarbete med alla 
relevanta intressenter från alla berörda 
sektorer, bland annat företrädare för 
forskarvärlden, manliga och kvinnliga 
forskare, den offentliga sektorn, det civila 
samhällets organisationer samt små och 
medelstora företag. Tillräcklig flexibilitet 
bör finnas för ny utveckling. Väl avvägd 
extern rådgivning bör sökas kontinuerligt 
under Horisont 2020, och relevanta 
strukturer som till exempel europeiska 
teknikplattformar, initiativ för gemensam 
programplanering och europeiska 
innovationspartnerskap utnyttjas, varvid 
det dock samtidigt bör ses till att 
intressekonflikter undviks.

Or. en
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Ändringsförslag 19
Elisabeth Morin-Chartier

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. 
Lämplig uppmärksamhet bör ägnas den 
europeiska stadgan för forskare och 
riktlinjerna för rekrytering av både 
kvinnliga och manliga forskare2 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 20
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Glastaket är fortfarande en realitet 
för kvinnor som vill göra karriär inom 
vetenskap och forskning. Kvinnor är 
markant underrepresenterade inom 
somliga vetenskaper, såsom 
ingenjörsvetenskap och teknik, och 
ingenting tyder på att löneklyftan är på 
väg att minska. Horisont 2020 bör därför, 
på alla karriärsteg inom forskningen och 
inom olika områden av den, rätta till 
obalansen i fråga om kvinnliga forskares 
deltagande.

Or. en

                                               
1 K(2005) 576 slutlig, 11.3.2005.
2 K(2005) 576 slutlig, 11.3.2005.
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Ändringsförslag 21
Silvia Costa

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 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.

(23) Verksamheten inom Horisont 2020 
bör vara inriktad på att främja jämställdhet 
mellan män och kvinnor inom forskning 
och innovation, genom att identifiera och 
undanröja de främsta orsakerna till 
obalansen mellan könen och till fullo
utnyttja den potential avseende hög 
yrkeskompetens och specialistkunskaper
som finns hos både kvinnliga och manliga 
forskare, och genom att integrera 
jämställdhetsaspekten i projekt i syfte att 
förbättra forskningens kvalitet och 
stimulera innovation. Verksamheten 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.

Or. it

Ändringsförslag 22
Anna Záborská

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 orsakerna till 
obalansen mellan könen, genom att 
utnyttja hela den potential som finns hos 

(23) Verksamheten inom Horisont 2020 
bör vara inriktad på att främja lika 
möjligheter för män och kvinnor inom 
forskning och innovation. För att 
tillförsäkra att EU-medel används 
effektivt i samband med forskningsprojekt 
måste Horisont 2020 ta hänsyn till 
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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.

vetenskaplig spetskompetens och 
yrkeskvalifikationer hos vetenskapare av 
vartdera könet som arbetar med 
forskningsprojekt. Verksamheten bör 
också syfta till att principerna om lika 
möjligheter mellan kvinnor och män ska 
genomföras i enlighet med artiklarna 2 och 
3 i fördraget om Europeiska unionen och 
artikel 8 i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 23
Barbara Matera

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 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.

(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 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, för att på det 
sättet bidra till att göra den europeiska 
ekonomin mera konkurrenskraftig och 
dynamisk. Verksamheten 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.

Or. it
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Ändringsförslag 24
Kent Johansson

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 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.

(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 bakomliggande orsaker 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, samt i 
genomförandet och utvärderingen av 
dem, i syfte att förbättra forskningens 
kvalitet och stimulera innovation. 
Verksamheten 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.

Or. en

Ändringsförslag 25
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Horisont 2020 bör måna om en rätt 
balans i fråga om finansiering av 
forskningsprojekt, både dem som bedrivs 
av kvinnliga och av manliga forskare.

Or. fr
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Ändringsförslag 26
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

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 och grundläggande 
mänskliga rättigheter. Yttrandena från 
Europeiska gruppen för etik inom 
vetenskap och ny teknik bör beaktas, 
liksom också yttrandena från Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter och Europeiska 
jämställdhetsinstitutet. 
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. en

Ändringsförslag 27
Anna Záborská

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 

(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 
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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.

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.
Principerna för finansiering av 
Horisont 2020 måste följa 
medlemsstaternas stadganden i 
statsförfattning, lag och sedvanerätt.

Or. en

Ändringsförslag 28
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 29
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Det är viktigt att säkerställa en sund 
ekonomisk förvaltning av Horisont 2020, 
och att det genomförs på ett så effektivt 
och användarvänligt sätt som möjligt 
samtidigt som det är rättsligt säkert och 
tillgängligt för samtliga deltagare. Det är 
nödvändigt att se till att förordning (EU) nr 
XXXX/2012 [nya budgetförordningen] och 
kraven på förenkling och bättre lagstiftning 
efterlevs.

(34) Det är viktigt att säkerställa en sund 
ekonomisk förvaltning av Horisont 2020, 
och att det genomförs på ett så effektivt 
och användarvänligt sätt som möjligt 
samtidigt som det är rättsligt säkert och 
tillgängligt för samtliga deltagare. 
Medlemsstaterna och kommissionen 
måste, med hjälp av metoder för en 
genusbaserad budgetanalys, se till att 
jämställdhetsperspektivet och jämställdhet 
mellan kvinnor och män integreras i 
verksamheten och i allt arbete med 
förberedelse, programplanering, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering. Det är nödvändigt att se till 
att förordning (EU) nr XXXX/2012 [nya 
budgetförordningen] och kraven på 
förenkling och bättre lagstiftning efterlevs.

Or. en

Ändringsförslag 30
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett jämställdhetsperspektiv bör 
fullständigt integreras i reglerna för 
deltagande i och spridning av 
”Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020)”. 

Or. en
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Ändringsförslag 31
Antonyia Parvanova

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 jämställdhet, kunskap 
och innovation inom hela unionen genom 
att fungera som hävstång för tillräcklig 
ytterligare finansiering av forskning, 
utveckling och innovation och ta till vara 
hela potentialen och den vetenskapliga 
spetskompetensen på vetenskapshåll i 
Europa, också bland kvinnliga 
vetenskapsmän. 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.

Or. en

Ändringsförslag 32
Barbara Matera

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 bör ha som främsta mål att 
skapa större balans när det gäller 
kvinnors deltagande i forskning och 
innovation genom 
informationskampanjer som syftar till att 
föra kvinnorna närmare det vetenskapliga 
utbildningsområdet och ge exempel på 
vilka yrkesmöjligheter som finns på 
området för forskning och innovation.    
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Or. it

Ändringsförslag 33
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Horisont 2020 ska främja 
jämställdheten, genom stöd till 
förändringar av 
forskningsinstitutionernas uppläggning 
och forskningsverksamhetens innehåll 
och utformning. Genusaspekten ska 
behandlas som en övergripande fråga för 
att rätta till obalansen mellan kvinnor och 
män och integrera en jämställdhetsaspekt 
i programplaneringen av och innehållet i 
forskning och innovation. De biologiska, 
ekonomiska och sociala skillnaderna 
mellan kvinnor och män bör i tillräcklig 
grad framgå av forskningsprogrammens 
utformning, innehåll och genomförande. 
Tillräcklig uppmärksamhet bör ägnas åt 
att få med flera kvinnliga vetenskapsmän 
i forskningen och den forskningspolitiska 
processen.

Or. en

Ändringsförslag 34
Antonyia Parvanova

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Följa principerna om icke-
diskriminering, jämställdhet och lika 
möjligheter.
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Or. en

Ändringsförslag 35
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

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 kommer från 
många olika sektorer och bakgrunder 
(också företrädare för det civila 
samhället) och 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 att
ansvarsfull forskning och innovation 
genomförs. Framför allt ingår här 
verksamhet till förmån för en jämn 
könsfördelning i forskarlag och en 
adekvat integrering av köns- och 
jämställdhetsanalys i forskningens 
innehåll.

Or. en

Ändringsförslag 36
Kent Johansson

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, 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.
En jämn könsfördelning i de rådgivande 
gruppernas sammansättning ska 
eftersträvas.

Or. en

Ändringsförslag 37
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Jämställdhetsaspekten inom forskning 
och innovation måste åtgärdas som en 
integrerad del av de förslag som avser att 
trygga högsta möjliga kvalitet på 
vetenskapen. I Horisont 2020 ska det tas 
vederbörlig hänsyn till
jämställdhetsaspekten överallt inom 
forsknings- och innovationsinnehållet 
från och med att prioriteringar uppställs 
till dess ansökningsomgångar och förslag 
fastställs, program och projekt utvärderas 
och övervakas, förhandlingar förs och 
avtal ingås.

Or. en
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Ändringsförslag 38
Elisabeth Morin-Chartier

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De rådgivande grupper med 
oberoende experter på hög nivå som 
inrättats av kommissionen måste uppfylla 
kraven på en jämn könsfördelning.

Or. fr

Ändringsförslag 39
Antonyia Parvanova

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, 
samt insatser för att uppnå en jämn 
könsfördelning och göra forskningsyrket 
mer attraktivt, särskilt för unga kvinnor
och underlätta gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare, 
varvid särskild uppmärksamhet ska ägnas 
kvinnliga forskare. Varje arbetsprogram 
ska innehålla ett särskilt avsnitt om vilka 
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åtgärder som planeras mot obalansen 
mellan könen samt för att integrera en 
jämställdhetsaspekt. Detta ska även på 
projektnivå framgå av bidragsavtalens 
föreskrifter.

Or. en

Ändringsförslag 40
Anna Záborská

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

Or. en
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Ändringsförslag 41
Kent Johansson

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, 
ett brett upplagt samarbete mellan 
forskningen, myndigheterna, det civila 
samhället och näringslivet, samt 
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 bland kvinnor och män och 
underlätta gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

Or. en

Ändringsförslag 42
Anna Záborská

Förslag till förordning
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jämställdhet mellan kvinnor och män Lika möjligheter för män och kvinnor
inom forskning och innovation

Or. en
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Ändringsförslag 43
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 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 ska se till att jämställdhet 
mellan kvinnor och män och 
jämställdhetsaspekten främjas effektivt i 
forsknings- och innovationsinnehåll.
Jämställdhetsprincipen ska tillämpas 
överallt i forsknings- och
innovationsinnehållet och i alla etapper 
under ett projekts livscykel: utformning, 
förslag, utvärdering, projektförvaltning, 
övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 44
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 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 ska se till att jämställdhet 
råder mellan kvinnor och män och att
jämställdhetsaspekten främjas effektivt i 
forsknings- och innovationsinnehåll samt 
att det råder en jämn könsfördelning i 
samtliga program, 
utvärderingskommittéer, expertgrupper, 
rådgivande grupper och eventuella 
beslutsfattande organ som redan finns 
eller som skapas för programmets 
genomförande.

Or. en
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Ändringsförslag 45
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 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 ska se till att jämställdhet 
mellan kvinnor och män och 
jämställdhetsaspekten främjas effektivt i 
forsknings- och innovationsinnehåll, 
genom att utveckla kvinnornas 
möjligheter att delta i vetenskaplig 
utbildning och vetenskapsyrken och 
gynna deras karriärutveckling inom allt 
som sammanhänger med forskning och 
innovation.

Or. fr

Ändringsförslag 46
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Genom att utveckla mål och vidta 
lämpliga åtgärder ska Horisont 2020 se till 
att jämställdhet mellan kvinnor och män 
och en jämn könsfördelning främjas 
effektivt i forsknings- och 
innovationsprogram, 
utvärderingskommittéer, expertgrupper, 
rådgivande grupper och beslutsfattande 
organ.

Or. en



AM\900271SV.doc 25/73 PE487.946v01-00

SV

Ändringsförslag 47
Norica Nicolai

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 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 ska se till att jämställdhet 
mellan kvinnor och män och 
jämställdhetsaspekten främjas och 
integreras effektivt i forsknings- och 
innovationsinnehåll och i samtliga 
beslutsfattande organ. För detta ändamål 
kommer mål att uppställas och 
ändamålsenliga planer att utformas och 
genomföras för att målen ska uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 48
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 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 ska se till att en jämn 
könsfördelning och olika aspekter på 
jämställdhet främjas effektivt i forsknings-
och innovationsinnehåll samt vid 
genomförande och utvärdering. En jämn 
könsfördelning ska främjas i samtliga 
program, i utvärderingskommittéer, i 
expertgrupper, rådgivande grupper och i 
beslutsfattande organ som skapas för 
programmets genomförande. För detta 
ändamål kommer mål att uppställas och 
lämpliga åtgärder att utformas för att 
målen ska uppnås.

Or. en
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Ändringsförslag 49
Anna Záborská

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 50
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att detta ska uppnås bör följande 
åtgärder bli obligatoriska:
1. En jämn könsfördelning ska fastställas 
som kriterium för utvärdering av projekt: 
ett projekt bör inte vara stödberättigat om 
det inte alls eller inte i tillräcklig grad tas 
hänsyn till jämställdhetsfrågor vid 
utformningen av projektet. För detta 
ändamål bör ett minsta gränsvärde för 
forskargruppernas sammansättning samt 
för samordnare och lagledare införas i 
strukturen.
2. Utbildningen av utvärderare och 
experter ska främjas och övervakas: om 
en jämn könsfördelning är ett 
obligatoriskt kriterium är det särskilt 
viktigt att de som ska bedöma projekten 
får utbildning om jämställdhet och denna
utbildning bör därför bli obligatorisk.
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3. Kvinnor i ledningen för vetenskap och 
forskning bör främjas genom att det:
(a) övervakas hur många kvinnor det 
finns på viktiga beslutsfattarposter i 
forskningsinstitutioner och 
forskningscentrum,
(b) inrättas en databas och systematiskt 
sprids information om framstående 
kvinnliga forskare för att de ska synas 
bättre och bli rollmodeller för yngre 
generationer,
(c) ses till att befordringskriterierna inom 
vetenskaps- och forskningsinstitutioner 
medger insyn, är rättvisa och följer 
kraven på en integrering av 
jämställdhetsperspektivet,
(d) arbetas för att kvinnliga 
vetenskapsmän ska kunna förena yrke 
och familjeliv och ges stöd till system för 
kvinnliga forskares rörlighet, varvid 
frågor i anslutning till villkoren för 
mamma- och pappaledighet bör 
undersökas, så att en god balans mellan 
arbetsliv och privatliv möjliggörs inom 
forskningen och kvinnliga vetenskapsmän 
också framgent finner det lockande att 
arbeta inom vetenskapen,
(e) övervakas hur karriärer och löner 
utvecklar sig för att könsrelaterade 
löneskillnader ska undvikas.

Or. en

Ändringsförslag 51
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 ska se till att det tas 
vederbörlig hänsyn till 
jämställdhetsaspekten i forsknings- och 



PE487.946v01-00 28/73 AM\900271SV.doc

SV

innovationsinnehållet inom alla led av
processen, från och med att prioriteringar 
uppställs till dess ansökningsomgångar 
och förslag fastställs, program och projekt 
utvärderas och övervakas, förhandlingar 
förs och avtal ingås.

Or. en

Ändringsförslag 52
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I förekommande fall ska en 
jämställdhetsaspekt tillförsäkras i 
innehållet i forsknings- och 
innovationsprojekt, särskilt sådana som 
handlar om tjänster och produkter till 
slutanvändare, under alla led av 
processen, inbegripet i uppställandet av 
prioriteringar, utformningen av 
ansökningsomgångar, utvärderingen och 
övervakningen av program och projekt 
samt vid förhandlingar och avtal.

Or. en

Ändringsförslag 53
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom ramen för Horisont 2020 måste det 
framför allt ses till att principerna om 
jämställdhet i arbetslivet samt i löne- och 
karriärfrågor noggrant följs. För detta 
ändamål ska det varje år med 
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företrädarna för arbetstagarna i de 
företag som får stöd från unionen hållas 
ett specifikt samråd om 
jämställdhetssituationen och om vad som 
ska göras i händelse av snedvridningar. 
För övrigt påyrkas att det ovannämnda 
ekonomiska stödet ska kunna dras in i 
sådana fall där brister i jämställdheten 
fortfar, fastän de påtalats och företaget 
erinrats om sina skyldigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 54
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 ska se till att det effektivt 
arbetas för en jämn könsfördelning i 
samtliga program, 
utvärderingskommittéer, expertgrupper, 
rådgivande grupper och eventuella 
beslutsfattande organ som redan finns 
eller som skapas för dess genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 55
Anna Záborská

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Forskning som inbegriper 
kommersiell donation av ägg, vävnader 
eller celler, och surrogatmoderskap. 

Or. en
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Ändringsförslag 56
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Horisont 2020 får genomföras med hjälp 
av offentlig-privata partnerskap där alla 
berörda parter åtar sig att stödja 
utvecklingen och genomförandet av 
forsknings- och innovationsverksamhet av 
strategisk betydelse för unionens 
konkurrenskraft och industriella ledarskap 
eller för hanteringen av särskilda
samhällsutmaningar.

1. Horisont 2020 får genomföras med hjälp 
av offentlig-privata partnerskap där alla 
berörda parter åtar sig att stödja 
utvecklingen och genomförandet av 
forsknings- och innovationsverksamhet av 
strategisk betydelse för unionens 
konkurrenskraft och industriella ledarskap 
eller för att globala samhällsutmaningar 
effektivt ska kunna åtgärdas, med särskild 
uppmärksamhet inriktad på aktuella 
brister i jämställdheten.

Or. en

Ändringsförslag 57
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Horisont 2020 ska bidra till starkare 
partnerskap mellan offentliga aktörer där 
åtgärder på regional, nationell eller 
internationell nivå genomförs gemensamt 
inom unionen.

1. Horisont 2020 ska bidra till starkare 
partnerskap mellan offentliga aktörer, 
inklusive det civila samhället, där åtgärder 
på regional, nationell eller internationell 
nivå genomförs gemensamt inom unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 58
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) Att stödja målen för unionens externa 
politik och utvecklingspolitik, som
komplement till externa program och 
utvecklingsprogram och internationella 
åtaganden såsom uppnåendet av 
millennieutvecklingsmålen och den 
övergripande prioriteringen jämställdhet.

Or. en

Ändringsförslag 59
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Verksamhet för spridning av information 
och genomförande av 
kommunikationsverksamhet ska vara en 
integrerad uppgift inom alla åtgärder som 
får stöd genom Horisont 2020, och bör 
innefatta en tillräcklig 
jämställdhetsaspekt där kvinnliga 
vetenskapsmäns positiva roll inom och 
bidrag till forskning och innovation 
framhålls.

Or. en

Ändringsförslag 60
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Verksamhet för spridning av information 
och genomförande av 
kommunikationsverksamhet ska vara en 
integrerad uppgift inom alla åtgärder som 
får stöd genom Horisont 2020. All 
informationsspridning och 
kommunikationsverksamhet ska innefatta 
en jämställdhetsaspekt och föregås av en 
jämställdhetsanalys. 

Or. en

Ändringsförslag 61
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Initiativ som syftar till att öka 
medvetenheten och underlätta tillgången 
till finansiering genom Horisont 2020, i 
synnerhet för regioner eller typer av 
deltagare som är underrepresenterade. Det 
bör arbetas för att fler kvinnor ska delta i 
vetenskapen och målet om en jämn 
könsfördelning inom vetenskap och 
forskning bör ses som ett hävdande av 
principen om rättvisa i samhället och som 
ett viktigt sätt att ta till vara hela den 
vetenskapliga potential som finns i 
samhället.

Or. en

Ändringsförslag 62
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 3 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Kommunikationsåtgärder och 
åtgärder för ökat medvetande för att 
kvinnor som verkar inom den 
vetenskapliga och tekniska forskningen 
ska komma bättre till synes (till exempel, 
reklam, tidningar, radio, internet) och för 
att skapa en positiv bild av kvinnliga 
vetenskapsmän i samhället.

Or. en

Ändringsförslag 63
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Kampanjer mot könsstereotyper inom 
vetenskapen i allmänhet och framför allt 
inom innovations- och 
forskningsverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 64
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kontrollsystemet ska säkerställa en 
lämplig balans mellan förtroende och 
kontroll, med hänsyn till administrativa 
och andra kostnader för kontroller på alla 
nivåer, så att målen med Horisont 2020 kan 
uppnås och de mest framstående forskarna 
och de mest innovativa företagen lockas.

2. Kontrollsystemet ska säkerställa en 
lämplig balans mellan förtroende och 
kontroll, med hänsyn till administrativa 
och andra kostnader för kontroller på alla 
nivåer, så att målen med Horisont 2020 kan 
uppnås och de mest framstående forskarna, 
oavsett kön, och de mest innovativa 
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företagen lockas.

Or. en

Ändringsförslag 65
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

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 jämställdhet,
hållbarhet och klimatförändringar, 
inklusive information om storleken på 
klimatrelaterade utgifter.

Or. en

Ändringsförslag 66
Antigoni Papadopoulou

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 
jämställdhet, hållbarhet och 
klimatförändringar, inklusive information 
om storleken på klimatrelaterade utgifter.
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Or. en

Ändringsförslag 67
Norica Nicolai

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 
jämställdhet, hållbarhet och 
klimatförändringar, inklusive information 
om storleken på klimatrelaterade utgifter.

Or. en

Ändringsförslag 68
Antigoni Papadopoulou

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 69
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

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 en jämn könsfördelning och 
integrera jämställdhetsaspekten i 
forsknings- och innovationsinnehållet. 
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

Ändringsförslag 70
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b
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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 en jämn könsfördelning och 
integrera jämställdhetsaspekten i 
forsknings- och innovationsinnehållet. 
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

Ändringsförslag 71
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 

(b) Senast i slutet av 2017, och med 
beaktande av efterhandsutvärderingen av 
sjunde ramprogrammet som ska slutföras 
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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.

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 för 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

Ändringsförslag 72
Kent Johansson

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 

(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 
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(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.

(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. Vid 
utvärderingen bör det också tas hänsyn 
till vad som uppnåtts i fråga om en jämn
könsfördelning i beslutsfattande organ, 
kommittéer och rådgivande grupper samt 
till jämställdhetsaspekten i processer, 
deltagande och resursfördelning. 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

Ändringsförslag 73
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resultatindikatorerna för de 
övergripande målen och för Europeiska 
institutet för innovation och teknik, i 
enlighet med inledningen i bilaga I till 
denna förordning, och för de särskilda mål 
som fastställs i det särskilda programmet, 
inbegripet relevanta referensnivåer, ska 
utgöra den minsta grunden för bedömning 
av i vilken utsträckning målen för Horisont 
2020 har uppnåtts.

2. Resultatindikatorerna för de 
övergripande målen och för Europeiska 
institutet för innovation och teknik, i 
enlighet med inledningen i bilaga I till 
denna förordning, och för de särskilda mål 
som fastställs i det särskilda programmet, 
inbegripet relevanta referensnivåer, ska 
utgöra den minsta grunden för bedömning 
av i vilken utsträckning målen för Horisont 
2020 har uppnåtts. Resultatindikatorerna 
ska byggas ut med 
jämställdhetsindikatorer som använder 
befintliga statistiska redskap och metoder 
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såsom ”She Figures”, statistik om och 
indikatorer på jämställdhet inom 
vetenskapen, som offentliggörs av 
DG Forskning vart tredje år.

Or. en

Ändringsförslag 74
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resultatindikatorerna för de 
övergripande målen och för Europeiska 
institutet för innovation och teknik, i 
enlighet med inledningen i bilaga I till 
denna förordning, och för de särskilda mål 
som fastställs i det särskilda programmet, 
inbegripet relevanta referensnivåer, ska 
utgöra den minsta grunden för bedömning 
av i vilken utsträckning målen för Horisont 
2020 har uppnåtts.

2. Resultatindikatorerna för de 
övergripande målen och för Europeiska 
institutet för innovation och teknik, i 
enlighet med inledningen i bilaga I till 
denna förordning, och för de särskilda mål 
som fastställs i det särskilda programmet, 
inbegripet relevanta referensnivåer, ska 
utgöra den minsta grunden för bedömning 
av i vilken utsträckning målen för Horisont 
2020 har uppnåtts. Resultatindikatorerna 
ska byggas ut med 
jämställdhetsindikatorer, till exempel 
befintliga redskap såsom ”She Figures”, 
statistik om och indikatorer på 
jämställdhet inom vetenskapen. 
”She Figures” har blivit en relevant och 
erkänd källa till indikatorer och bör 
offentliggöras vartannat år.

Or. en

Ändringsförslag 75
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resultatindikatorerna för de 
övergripande målen och för Europeiska 
institutet för innovation och teknik, i 
enlighet med inledningen i bilaga I till 
denna förordning, och för de särskilda mål 
som fastställs i det särskilda programmet, 
inbegripet relevanta referensnivåer, ska 
utgöra den minsta grunden för bedömning 
av i vilken utsträckning målen för Horisont 
2020 har uppnåtts.

2. Resultatindikatorerna för de 
övergripande målen och för Europeiska 
institutet för innovation och teknik, i 
enlighet med inledningen i bilaga I till 
denna förordning, och för de särskilda mål 
som fastställs i det särskilda programmet, 
inbegripet relevanta referensnivåer, ska 
utgöra den minsta grunden för bedömning 
av i vilken utsträckning målen för Horisont 
2020 har uppnåtts. Resultatindikatorerna 
ska byggas ut med 
jämställdhetsindikatorer som använder till 
exempel befintliga redskap såsom ”She 
Figures”, statistik om och indikatorer på 
jämställdhet inom vetenskapen.

Or. en

Ändringsförslag 76
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 77
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 78
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 79
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 80
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Marie Curie-åtgärder ska tillhandahålla 
innovativ forskarutbildning av hög kvalitet 
och attraktiva möjligheter för karriär och 
kunskapsutbyte genom gränsöverskridande 
och sektorsövergripande rörlighet för 
forskare för att på bästa sätt förbereda dem 
på dagens och framtidens 
samhällsutmaningar.

(c) Marie Curie-åtgärder ska tillhandahålla 
innovativ forskarutbildning av hög kvalitet 
och attraktiva möjligheter för karriär och 
kunskapsutbyte genom gränsöverskridande 
och sektorsövergripande rörlighet för 
forskare för att på bästa sätt förbereda dem 
på dagens och framtidens 
samhällsutmaningar.
Rörlighetsprogrammen ska effektivt 
garantera lika möjligheter för kvinnor 
och män samt omfatta särskilda åtgärder 
för att avlägsna hindren för kvinnliga 
forskares rörlighet.
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Or. en

Ändringsförslag 81
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Marie Curie-åtgärder ska tillhandahålla 
innovativ forskarutbildning av hög kvalitet 
och attraktiva möjligheter för karriär och 
kunskapsutbyte genom gränsöverskridande 
och sektorsövergripande rörlighet för 
forskare för att på bästa sätt förbereda dem 
på dagens och framtidens 
samhällsutmaningar.

(c) Marie Curie-åtgärder ska tillhandahålla 
innovativ forskarutbildning av hög kvalitet 
och attraktiva möjligheter för karriär och 
kunskapsutbyte genom gränsöverskridande 
och sektorsövergripande rörlighet för 
forskare för att på bästa sätt förbereda dem 
på dagens och framtidens 
samhällsutmaningar.
Rörlighetsprogrammen kommer att 
effektivt garantera lika möjligheter för 
män och kvinnor samt omfatta särskilda 
åtgärder för att avlägsna hindren för 
kvinnliga forskares rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 82
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Marie Curie-åtgärder ska tillhandahålla 
innovativ forskarutbildning av hög kvalitet 
och attraktiva möjligheter för karriär och 
kunskapsutbyte genom gränsöverskridande 
och sektorsövergripande rörlighet för 
forskare för att på bästa sätt förbereda dem 
på dagens och framtidens 
samhällsutmaningar.

(c) Marie Curie-åtgärder ska tillhandahålla 
innovativ forskarutbildning av hög kvalitet 
och attraktiva möjligheter för karriär och 
kunskapsutbyte genom gränsöverskridande 
och sektorsövergripande rörlighet för 
forskare för att på bästa sätt förbereda dem 
på dagens och framtidens 
samhällsutmaningar.
Rörlighetsprogrammen kommer att 
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effektivt garantera lika möjligheter för 
män och kvinnor samt omfatta särskilda 
åtgärder för att avlägsna hindren för 
kvinnliga forskares rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 83
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna i sig blickar framåt, 
bygger upp kompetens på lång sikt, 
fokuserar på nästa generations vetenskap, 
teknik, forskare och innovationer och ger 
stöd till nya begåvade personer från hela 
unionen och från associerade länder, och 
även globalt. Mot bakgrund av 
verksamheternas vetenskapligt inriktade 
natur och finansieringsformer som i stort 
bygger på bottom-up-principen och är 
forskardrivna kommer det europeiska 
forskarsamfundet att spela en framträdande 
roll när det gäller att bestämma vilka 
forskningsvägar som kommer att följas 
inom ramen för programmet.

Verksamheterna i sig blickar framåt, 
bygger upp kompetens på lång sikt, 
fokuserar på nästa generations vetenskap, 
teknik, forskare och innovationer och ger 
stöd till nya begåvade personer från hela 
unionen och från associerade länder, och 
även globalt, för att öka kvinnliga 
forskares deltagande och ta till vara hela 
potentialen och den vetenskapliga 
spetskompetensen hos kvinnliga forskare, 
till nytta för Europas ekonomi och 
samhälle. Mot bakgrund av 
verksamheternas vetenskapligt inriktade 
natur och finansieringsformer som i stort 
bygger på bottom-up-principen och är 
forskardrivna kommer det europeiska 
forskarsamfundet att spela en framträdande 
roll när det gäller att bestämma vilka 
forskningsvägar som kommer att följas 
inom ramen för programmet.

Or. en

Ändringsförslag 84
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna i sig blickar framåt, 
bygger upp kompetens på lång sikt, 
fokuserar på nästa generations vetenskap, 
teknik, forskare och innovationer och ger 
stöd till nya begåvade personer från hela 
unionen och från associerade länder, och 
även globalt. Mot bakgrund av 
verksamheternas vetenskapligt inriktade 
natur och finansieringsformer som i stort 
bygger på bottom-up-principen och är 
forskardrivna kommer det europeiska 
forskarsamfundet att spela en framträdande 
roll när det gäller att bestämma vilka 
forskningsvägar som kommer att följas 
inom ramen för programmet.

Verksamheterna i sig blickar framåt, 
bygger upp kompetens på lång sikt, 
fokuserar på nästa generations vetenskap, 
teknik, forskare och innovationer och ger 
stöd till nya begåvade personer från hela 
unionen och från associerade länder, och 
även globalt, för att få fler kvinnliga 
forskartalanger att delta. Mot bakgrund av 
verksamheternas vetenskapligt inriktade 
natur och finansieringsformer som i stort 
bygger på bottom-up-principen och är 
forskardrivna kommer det europeiska 
forskarsamfundet att spela en framträdande 
roll när det gäller att bestämma vilka 
forskningsvägar som kommer att följas 
inom ramen för programmet.

Or. en

Ändringsförslag 85
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna i sig blickar framåt, 
bygger upp kompetens på lång sikt, 
fokuserar på nästa generations vetenskap, 
teknik, forskare och innovationer och ger 
stöd till nya begåvade personer från hela 
unionen och från associerade länder, och 
även globalt. Mot bakgrund av 
verksamheternas vetenskapligt inriktade 
natur och finansieringsformer som i stort 
bygger på bottom-up-principen och är 
forskardrivna kommer det europeiska 
forskarsamfundet att spela en framträdande 
roll när det gäller att bestämma vilka 
forskningsvägar som kommer att följas 
inom ramen för programmet.

Verksamheterna i sig blickar framåt, 
bygger upp kompetens på lång sikt, 
fokuserar på nästa generations vetenskap, 
teknik, forskare och innovationer och ger 
stöd till nya begåvade personer från hela 
unionen och från associerade länder, och 
även globalt, för att få fler kvinnliga 
forskartalanger att delta. Mot bakgrund av 
verksamheternas vetenskapligt inriktade 
natur och finansieringsformer som i stort 
bygger på bottom-up-principen och är 
forskardrivna kommer det europeiska 
forskarsamfundet att spela en framträdande 
roll när det gäller att bestämma vilka 
forskningsvägar som kommer att följas 
inom ramen för programmet.
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Or. en

Ändringsförslag 86
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 10 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ledarskap inom möjliggörande teknik 
och industriteknik ska tillhandahålla 
särskilt stöd till forskning, utveckling och 
demonstration avseende IKT, nanoteknik, 
avancerade material, bioteknik, avancerad 
tillverkning, bearbetning och rymden. 
Tonvikten ska läggas på interaktion och 
konvergens mellan olika typer av teknik.

(a) Ledarskap inom möjliggörande teknik 
och industriteknik ska tillhandahålla 
särskilt stöd till forskning, utveckling och 
demonstration avseende IKT, nanoteknik, 
avancerade material, bioteknik, avancerad 
tillverkning, bearbetning och rymden. 
Inom alla dessa områden ska det tas 
vederbörlig hänsyn till användarnas 
behov och till jämställdhetsaspekten.
Tonvikten ska läggas på interaktion och 
konvergens mellan olika typer av teknik.

Or. en

Ändringsförslag 87
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 14 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Klimatåtgärder, resurseffektivitet och 
råvaror.

(e) Klimatåtgärder, inklusive 
jämställdhetsaspekter på 
klimatförändringarna, miljö, 
resurseffektivitet och skydd av resurser, 
hållbar användning av råvaror.

Or. en
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Ändringsförslag 88
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 14 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen.

(f) Jämlika, inkluderande, innovativa och 
trygga samhällen

Or. en

Ändringsförslag 89
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 90
Antigoni Papadopoulou

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 91
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet ”Inkluderande, 
innovativa och trygga samhällen” omfattar 

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

omfatta verksamheter för att främja en 
jämn könsfördelning inom forskningen 
och integrera jämställdhetsaspekten i 
forsknings- och innovationsinnehållet, 
samt för att överbrygga forsknings- och 
innovationsklyftan med särskilda åtgärder 
för att frigöra spetskompetens i mindre 
utvecklade regioner i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 92
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 93
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En annan viktig del av utmaningen är att 
den offentliga sektorn i många europeiska 
länder fortfarande inte erbjuder tillräckligt 
attraktiva villkor för de mest framstående 
forskarna. Det kan ta många år innan 
begåvade unga forskare har möjlighet att 

En annan viktig del av utmaningen är att 
den offentliga sektorn i många europeiska 
länder fortfarande inte erbjuder tillräckligt 
attraktiva villkor för de mest framstående 
forskarna. Det kan ta många år innan 
begåvade unga forskare har möjlighet att 
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bli oberoende forskare på egna meriter. 
Detta leder till ett mycket stort slöseri av 
Europas forskningspotential genom att 
fördröja framväxten av nästa generations 
forskare som kommer med nya idéer och 
energi, och genom att fresta utmärkta 
forskare i början av sin yrkesbana att söka 
sin framtid på annat håll.

bli oberoende forskare på egna meriter. 
Detta leder till ett mycket stort slöseri av 
Europas forskningspotential genom att 
fördröja framväxten av nästa generations 
forskare som kommer med nya idéer och 
energi, och genom att fresta utmärkta 
forskare i början av sin yrkesbana att söka 
sin framtid på annat håll. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas kvinnliga 
forskare som svarar för endast 18 procent 
av forskarna i klass A, jämfört med 27 
procent i Förenta staterna. Både
könsdiskrimineringen vid 
personalrekrytering till arbeten inom 
vetenskapen och frågan om stöd till 
kvinnliga forskares karriär bör 
uppmärksammas.

Or. en

Ändringsförslag 94
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillsammans bidrar dessa faktorer till att 
göra Europa relativt oattraktivt i den 
globala konkurrensen om vetenskaplig 
talang. Förmågan hos Förenta staternas 
system att erbjuda mer resurser per 
forskare och bättre karriärmöjligheter 
förklarar hur de fortsätter att locka de bästa 
manliga och kvinnliga forskarna från hela 
världen, inklusive tiotusentals från 
unionen. Till detta kommer, att samtidigt 
som 60 procent av alla européer med 
universitetsexamen är kvinnor är endast 
18 procent av forskarna i klass A kvinnor, 
jämfört med 27 procent i 
Förenta staterna. Det ringa antalet 
kvinnor som kan göra karriär inom 
vetenskapen är ett dramatiskt slöseri, en 



PE487.946v01-00 52/73 AM\900271SV.doc

SV

förlust av talanger och ett hinder för 
spetskompetens inom den europeiska 
forskningen. Därför behövs det ett 
kvotsystem för att vi ska uppnå 
jämställdhet i detta hänseende.

Or. en

Ändringsförslag 95
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EFR inrättades för att ge Europas bästa 
forskare, både kvinnor och män, de 
resurser de behöver för att kunna 
konkurrera bättre på global nivå, genom att 
finansiera enskilda forskarlag på grundval 
av alleuropeisk konkurrens. Det fungerar 
självständigt – ett oberoende vetenskapligt 
råd som består av vetenskapsmän, 
ingenjörer och forskare med högsta 
renommé och sakkunskap fastställer den 
övergripande vetenskapliga strategin och 
har full kontroll över beslut om vilken typ 
av forskning som ska finansieras. Dessa är 
väsentliga egenskaper hos EFR och 
garanterar effektiviteten hos dess 
vetenskapliga program, kvaliteten på 
verksamheten och processen för 
expertgranskning och dess trovärdighet i 
forskarvärlden.

EFR inrättades för att ge Europas bästa 
forskare, både kvinnor och män, de 
resurser de behöver för att kunna 
konkurrera bättre på global nivå, genom att 
finansiera enskilda forskarlag på grundval 
av alleuropeisk konkurrens. Det fungerar 
självständigt – ett oberoende vetenskapligt 
råd som består av vetenskapsmän, 
ingenjörer och forskare med högsta 
renommé och sakkunskap fastställer den 
övergripande vetenskapliga strategin och 
har full kontroll över beslut om vilken typ 
av forskning som ska finansieras. Dessa är 
väsentliga egenskaper hos EFR och 
garanterar effektiviteten hos dess 
vetenskapliga program, kvaliteten på 
verksamheten och processen för 
expertgranskning och dess trovärdighet i 
forskarvärlden. EFR kommer att se till att 
könsdiskriminering hanteras ordentligt i 
utvärderingsförfarandena.

Or. en
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Ändringsförslag 96
Kent Johansson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 97
Anna Záborská

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EFR:s vetenskapliga råd ska fortlöpande 
övervaka EFR:s verksamhet och överväga 
hur målen bäst ska kunna uppfyllas med 
hjälp av bidragssystem som betonar 
tydlighet, stabilitet och enkelhet, både för 
sökande och för genomförandet och 
förvaltningen av dem, och, om så behövs, 
för att tillgodose framväxande behov. Det 
ska sträva efter att upprätthålla och 
ytterligare förbättra EFR:s system med 
expertgranskning av världsklass som 
bygger på öppen, rättvis och opartisk 
behandling av förslag så att banbrytande 
vetenskaplig spetskompetens och talang 
kan identifieras oavsett forskarens kön, 

(Berör inte den svenska versionen.)
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nationalitet eller ålder. Slutligen ska ERC 
fortsätta att genomföra egna strategiska 
studier i syfte att förbereda och stödja sin 
verksamhet, upprätthålla nära kontakter 
med forskarvärlden och andra berörda 
parter och se till att dess verksamheter 
kompletterar den forskning som bedrivs på 
andra nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 98
Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EFR:s vetenskapliga råd ska fortlöpande 
övervaka EFR:s verksamhet och överväga 
hur målen bäst ska kunna uppfyllas med 
hjälp av bidragssystem som betonar 
tydlighet, stabilitet och enkelhet, både för 
sökande och för genomförandet och 
förvaltningen av dem, och, om så behövs, 
för att tillgodose framväxande behov. Det 
ska sträva efter att upprätthålla och 
ytterligare förbättra EFR:s system med 
expertgranskning av världsklass som 
bygger på öppen, rättvis och opartisk 
behandling av förslag så att banbrytande 
vetenskaplig spetskompetens och talang 
kan identifieras oavsett forskarens kön, 
nationalitet eller ålder. Slutligen ska ERC 
fortsätta att genomföra egna strategiska 
studier i syfte att förbereda och stödja sin 
verksamhet, upprätthålla nära kontakter 
med forskarvärlden och andra berörda 
parter och se till att dess verksamheter 
kompletterar den forskning som bedrivs på 
andra nivåer.

EFR:s vetenskapliga råd ska fortlöpande 
övervaka EFR:s verksamhet och överväga 
hur målen bäst ska kunna uppfyllas med 
hjälp av bidragssystem som betonar 
tydlighet, stabilitet och enkelhet, både för 
sökande och för genomförandet och 
förvaltningen av dem, och, om så behövs, 
för att tillgodose framväxande behov. Det 
ska sträva efter att upprätthålla och 
ytterligare förbättra EFR:s system med 
expertgranskning av världsklass som 
bygger på öppen, rättvis och opartisk 
behandling av förslag så att banbrytande 
vetenskaplig spetskompetens och talang 
kan identifieras oavsett forskarens kön, 
nationalitet eller ålder. Slutligen ska ERC 
fortsätta att genomföra egna strategiska 
studier i syfte att förbereda och stödja sin 
verksamhet, upprätthålla nära kontakter 
med forskarvärlden och andra berörda 
parter och se till att dess verksamheter 
kompletterar den forskning som bedrivs på 
andra nivåer. Rådet ska eftersträva en 
jämn könsfördelning i sin 
sammansättning.

Or. en
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Ändringsförslag 99
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om Europa ska kunna mäta sig med sina 
konkurrenter inom forskning och 
innovation måste fler unga kvinnor och 
män uppmuntras till att slå in på 
forskarbanan och Europa måste 
tillhandahålla mycket attraktiva 
möjligheter och förutsättningar för 
forskning och innovation. De mest 
talangfulla personerna, från Europa och 
övriga världen, bör betrakta Europa som en 
framstående plats att arbeta på. 
Jämställdhet, högkvalitativa och tillförlitlig
anställnings- och arbetsvillkor plus 
erkännande är avgörande aspekter som 
måste säkerställas på ett konsekvent sätt i 
hela Europa.

Om Europa ska kunna mäta sig med sina 
konkurrenter inom forskning och 
innovation måste fler unga kvinnor och 
män uppmuntras till att slå in på 
forskarbanan och Europa måste 
tillhandahålla mycket attraktiva 
möjligheter och förutsättningar för 
forskning och innovation. De mest 
talangfulla personerna, från Europa och 
övriga världen, bör betrakta Europa som en 
framstående plats att arbeta på. 
Jämställdhet, högkvalitativa och 
tillförlitliga anställnings- och arbetsvillkor 
plus erkännande är avgörande aspekter som 
måste säkerställas på ett konsekvent sätt i 
hela Europa. Rörlighetsprogrammen ska 
omfatta specifika åtgärder för att 
avlägsna hinder för kvinnors rörlighet 
och effektivt garantera lika möjligheter 
för män och kvinnor.

Or. en

Ändringsförslag 100
Anna Záborská

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om Europa ska kunna mäta sig med sina 
konkurrenter inom forskning och 
innovation måste fler unga kvinnor och 
män uppmuntras till att slå in på 

Om Europa ska kunna mäta sig med sina 
konkurrenter inom forskning och 
innovation måste fler unga kvinnor och 
män uppmuntras till att slå in på 
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forskarbanan och Europa måste 
tillhandahålla mycket attraktiva 
möjligheter och förutsättningar för 
forskning och innovation. De mest 
talangfulla personerna, från Europa och 
övriga världen, bör betrakta Europa som en 
framstående plats att arbeta på. 
Jämställdhet, högkvalitativa och 
tillförlitlig anställnings- och arbetsvillkor 
plus erkännande är avgörande aspekter som 
måste säkerställas på ett konsekvent sätt i 
hela Europa.

forskarbanan och Europa måste 
tillhandahålla mycket attraktiva 
möjligheter och förutsättningar för 
forskning och innovation. De mest 
talangfulla personerna, från Europa och 
övriga världen, bör betrakta Europa som en 
framstående plats att arbeta på. Lika 
möjligheter för män och kvinnor, 
högkvalitativa och tillförlitliga
anställnings- och arbetsvillkor plus 
erkännande är avgörande aspekter som 
måste säkerställas på ett konsekvent sätt i 
hela Europa.

Or. en

Ändringsförslag 101
Kent Johansson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 102
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – punkt 3 – punkt 3.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att, genom att fungera som 
hävstång för ytterligare finansiering, öka 
Marie Curie-åtgärdernas numeriska och 
strukturella effekt och att främja 
spetskompetens på nationell nivå i 
forskares utbildning, rörlighet och 
karriärutveckling.

Målet är att, genom att fungera som 
hävstång för ytterligare finansiering, öka 
Marie Curie-åtgärdernas numeriska och 
strukturella effekt och att främja 
spetskompetens på nationell nivå i 
forskares utbildning, rörlighet och 
karriärutveckling. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt jämställdhet 
och strukturförändring.

Or. en

Ändringsförslag 103
Kent Johansson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Huvudverksamheten ska vara att, med 
hjälp av en mekanism för samfinansiering, 
uppmuntra regionala, nationella och 
internationella organisationer att skapa nya 
program och att öppna befintliga sådana 
för internationell och sektorsövergripande 
utbildning, rörlighet och karriärutveckling. 
Detta kommer att öka kvaliteten på 
forskarutbildningen i Europa i alla skeden 
av karriären, även på doktorandnivå, 
främja en obegränsad omsättning av 
forskare och vetenskaplig kunskap i 
Europa, främja attraktiva 
forskningskarriärer genom att erbjuda 
öppen rekrytering och lockande 
arbetsförhållanden och kommer att stödja 
samarbete inom forskning och innovation 

Huvudverksamheten ska vara att, med 
hjälp av en mekanism för samfinansiering,
uppmuntra regionala, nationella och 
internationella organisationer att skapa nya 
program och att öppna befintliga sådana 
för internationell och sektorsövergripande 
utbildning, rörlighet och karriärutveckling. 
Detta kommer att öka kvaliteten på 
forskarutbildningen i Europa i alla skeden 
av karriären, även på doktorandnivå, 
främja en obegränsad omsättning av 
forskare och vetenskaplig kunskap i 
Europa, främja attraktiva 
forskningskarriärer genom att erbjuda 
öppen rekrytering och lockande 
arbetsförhållanden och kommer att stödja 
samarbete inom forskning och innovation 
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mellan universitet, forskningsinstitutioner 
och företag samt samarbete med 
tredjeländer och internationella 
organisationer.

mellan universitet, forskningsinstitutioner 
och företag samt samarbete med 
tredjeländer och internationella 
organisationer. Särskild uppmärksamhet 
bör ägnas åt en jämn könsfördelning 
bland deltagarna.

Or. en

Ändringsförslag 104
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – punkt 3 – punkt 3.3 – led e – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målen är att övervaka framstegen, 
upptäcka brister i Marie Curie-åtgärderna 
och att öka deras inverkan. I detta 
sammanhang ska indikatorer utvecklas och 
uppgifter om forskares rörlighet, 
färdigheter och karriärer analyseras, 
samtidigt som man ska eftersträva 
synergier och nära samordning med de 
politiska stödåtgärderna avseende forskare 
och deras arbetsgivare och finansiärer som 
bedrivs inom de särskilda målet 
”Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen”. Verksamheten ska också syfta 
till att öka medvetenheten om 
forskarkarriärens betydelse och 
attraktionskraft och till spridning av 
forsknings- och innovationsresultat till 
följd av arbete som fått stöd genom Marie 
Curie-åtgärder.

Målen är att övervaka framstegen, 
upptäcka brister i Marie Curie-åtgärderna 
och att öka deras inverkan. I detta 
sammanhang ska könsuppdelade
indikatorer utvecklas och uppgifter om 
forskares rörlighet, färdigheter och 
karriärer samt om jämställdheten bland 
dem analyseras, samtidigt som man ska 
eftersträva synergier och nära samordning 
med de politiska stödåtgärderna avseende 
forskare och deras arbetsgivare och 
finansiärer som bedrivs inom de särskilda 
målet ”Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen”. Verksamheten ska också syfta 
till att öka medvetenheten om 
forskarkarriärens betydelse och 
attraktionskraft och till spridning av 
forsknings- och innovationsresultat till 
följd av arbete som fått stöd genom Marie
Curie-åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 105
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Strategin ska omfatta både verksamhet 
som utgår ifrån en viss dagordning och 
mer öppna områden för att främja 
innovativa projekt och banbrytande 
lösningar. Tonvikten ska ligga på FoU, 
storskaliga pilotprojekt och 
demonstrationsverksamheter, 
provningsanläggningar och levande 
laboratorier, prototypframställning och 
produktvalidering inom 
pilotverksamheter. Verksamheterna ska 
utformas för att förbättra industrins 
konkurrenskraft genom att stimulera 
näringslivet, särskilt små och medelstora 
företag, till att investera mer i forskning 
och innovation.

Strategin ska integrera köns- och 
jämställdhetsanalys inom 
ingenjörsteknisk innovation. Om man tar 
vederbörlig hänsyn till jämställdhets- och 
könsanalys kan detta leda till nya 
produkter, processer, infrastruktur eller 
tjänster. Det kommer att leda till design 
som främjar människornas 
välbefinnande, inklusive jämställdheten, 
och till att nya marknader och
affärsmöjligheter identifieras, genom att 
det utvecklas tekniker som tillgodoser 
behoven hos mångsidigt sammansatta och 
olikartade användargrupper. Om man är 
blind för potentiella skillnader mellan 
könen kan det leda till att man går miste 
om affärsmöjligheter, i och med att vissa 
grupper av människor lämnas utanför 
eller blir dåligt omhändertagna. Om 
kvinnor och män behandlas som en enda 
enhetlig grupp innebär det att man 
struntar i skillnaderna mellan kvinnor 
och män. Om det görs för stort nummer 
av skillnaderna mellan kvinnor och män 
kan följden bli att ingenjörerna förbiser 
viktiga drag som både kvinnor och män 
har gemensamt och om produktdesignen 
blir alltför likriktad kan resultatet bli 
produkter som inte är omtyckta.

Or. en
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Ändringsförslag 106
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

IKT ligger till grund för innovation och 
konkurrenskraft inom många olika privata 
och offentliga marknader och sektorer, och 
möjliggör vetenskapliga framsteg inom alla 
ämnesområden. Under det kommande 
årtiondet kommer de omvälvande 
effekterna av digital teknik, IKT-
komponenter, -infrastrukturer och -tjänster 
att bli alltmer synliga på alla områden. 
Resurser för databehandling, 
kommunikation och datalagring i 
obegränsad omfattning kommer att bli 
tillgängliga för alla människor på jorden. 
Väldiga mängder information och data 
kommer att genereras av sensorer, 
maskiner och informationsförstärkta 
produkter, vilket kommer att göra åtgärder 
på distans till en vardagsföreteelse, 
möjliggöra global utveckling av 
affärsprocesser och hållbara 
produktionsanläggningar och medföra en 
lång rad tjänster och tillämpningar. Många 
viktiga kommersiella och offentliga 
tjänster och alla centrala processer för 
kunskapsproduktion inom vetenskap, 
utbildning, näringsliv och den offentliga 
sektorn kommer att tillhandahållas genom 
IKT. IKT kommer att tillhandahålla den 
kritiska infrastrukturen för produktion och 
affärsprocesser, kommunikation och 
transaktioner. IKT kommer också att vara 
oumbärlig inför viktiga 
samhällsutmaningar, samt 
samhällsprocesser som 
gemenskapsbildande, konsumentbeteende 
och offentliga styrelseformer, till exempel 
genom sociala medier.

IKT ligger till grund för innovation och 
konkurrenskraft inom många olika privata 
och offentliga marknader och sektorer, och 
möjliggör vetenskapliga framsteg inom alla 
ämnesområden. Under det kommande 
årtiondet kommer de omvälvande 
effekterna av digital teknik, IKT-
komponenter, -infrastrukturer och -tjänster 
att bli alltmer synliga på alla områden. 
Resurser för databehandling, 
kommunikation och datalagring i 
obegränsad omfattning kommer att bli 
tillgängliga för alla människor på jorden. 
Väldiga mängder information och data 
kommer att genereras av sensorer, 
maskiner och informationsförstärkta 
produkter, vilket kommer att göra åtgärder 
på distans till en vardagsföreteelse, 
möjliggöra global utveckling av 
affärsprocesser och hållbara 
produktionsanläggningar och medföra en 
lång rad tjänster och tillämpningar. Många 
viktiga kommersiella och offentliga 
tjänster och alla centrala processer för 
kunskapsproduktion inom vetenskap, 
utbildning, näringsliv och den offentliga 
sektorn kommer att tillhandahållas genom 
IKT. IKT kommer att tillhandahålla den 
kritiska infrastrukturen för produktion och 
affärsprocesser, kommunikation och 
transaktioner. IKT kommer också att vara 
oumbärlig inför viktiga 
samhällsutmaningar, samt 
samhällsprocesser som 
gemenskapsbildande, konsumentbeteende 
och offentliga styrelseformer samt 
jämställdhet, till exempel genom sociala 
medier.
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Or. en

Ändringsförslag 107
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 3 – punkt 3.3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Det behövs fler kvinnor inom 
vetenskapen, men om forskningen bedrivs 
vid institutioner (såsom universitet) måste 
den vara öppen för kommersialisering av 
kunskaper, snarare än för direkt 
vidareutveckling av kunskaper. Det 
handlar alltså om marknadsinriktade 
projekt som tar fasta på marknadens 
möjligheter och som i praktiken kan 
kommersialiseras. Sådant bör i mån av 
möjlighet aktivt uppmuntras eftersom det 
kommer att ge välbehövlig stimulans till 
Europas ekonomiska konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 108
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom hälsa och välbefinnande råder 
märkbara skillnader mellan könen och de 
måste åtgärdas i vederbörlig ordning. 
Befolkningsutvecklingen är förenad med 
avsevärda jämställdhetsaspekter, framför 
allt den stigande genomsnittsåldern, i och 
med att flertalet äldre personer och de 
flesta anhörigvårdarna är kvinnor. Det 
finns också andra aspekter på 
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befolkningsutvecklingen, såsom 
förändrade livsstilar, nya 
familjestrukturer och låga födelsetal, i 
samband med vilka jämställdhetsanalys 
vederbörligen måste beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 109
Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla dessa verksamheter ska genomföras 
på ett sådant sätt att de ger stöd under hela 
forsknings- och innovationscykeln samt 
stärker konkurrenskraften för 
europabaserad industri och utvecklingen av 
nya marknadsmöjligheter.

Alla dessa verksamheter ska genomföras 
på ett sådant sätt att de ger stöd under hela 
forsknings- och innovationscykeln samt 
stärker konkurrenskraften för 
europabaserad industri och utvecklingen av 
nya marknadsmöjligheter. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt ett brett 
upplagt samarbete mellan forskningen, de 
offentliga myndigheterna, det civila 
samhället och näringslivet.

Or. en

Ändringsförslag 110
Kent Johansson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De särskilda verksamheterna ska omfatta 
förståelse av de faktorer som är avgörande 
för hälsan (inbegripet miljö- och 
klimatrelaterade faktorer), ökat främjande 
av hälsa och förebyggande av sjukdomar, 
förståelse av sjukdomar och förbättrad 
diagnostik, utveckling av effektiva 

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

undersökningsprogram och förbättrad 
bedömning av mottaglighet för sjukdomar, 
förbättrad övervakning och beredskap, 
utveckling av bättre förebyggande 
vacciner, användning av medicinska 
datormodeller (in silico) för förbättrad 
sjukdomskontroll och prognostisering, 
sjukdomsbehandling, överföring av 
kunskap till klinisk praxis och 
anpassningsbara innovationsinsatser, 
förbättrad användning av hälsodata, aktivt 
åldrande, självständigt boende och stöd i 
hemmet, individuellt självbestämmande för 
hantering av den egna hälsan, främjande av 
integrerad vård, förbättrade vetenskapliga 
verktyg och metoder till stöd för 
beslutsfattande och regleringsbehov, och 
optimerad effektivitet och 
ändamålsenlighet inom hälso- och 
sjukvårdssystemen samt minskade 
ojämlikheter genom evidensbaserat 
beslutsfattande och spridning av bästa 
praxis, och innovativ teknik och innovativa 
metoder. En jämställdhetsaspekt bör 
integreras i de verksamheter som 
beskrivits ovan och föregås av en 
jämställdhetsanalys.

Or. en

Ändringsförslag 111
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokus för verksamheten ska vara att 
minska trafikstockningarna, förbättra 
tillgängligheten och tillgodose användarnas 
behov genom att främja integrerad 
transport och logistik från dörr till dörr, 
främja intermodalitet och spridningen av 
smarta lösningar för planering och 

Fokus för verksamheten ska vara att 
minska trafikstockningarna, förbättra 
tillgängligheten och tillgodose användarnas 
behov genom att främja integrerad 
transport och logistik från dörr till dörr, 
främja intermodalitet och spridningen av 
smarta lösningar för planering och 
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förvaltning, och att radikalt minska 
förekomsten av olyckor och 
konsekvenserna av hot mot säkerheten.

förvaltning, och att radikalt minska 
förekomsten av olyckor och 
konsekvenserna av hot mot säkerheten.
Forskningen bör beakta de 
socioekonomiska skillnaderna och 
skillnaderna mellan könen i fråga om 
resmönstren.

Or. en

Ändringsförslag 112
Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokus för verksamheten ska vara att 
minska trafikstockningarna, förbättra 
tillgängligheten och tillgodose användarnas 
behov genom att främja integrerad 
transport och logistik från dörr till dörr, 
främja intermodalitet och spridningen av 
smarta lösningar för planering och 
förvaltning, och att radikalt minska 
förekomsten av olyckor och 
konsekvenserna av hot mot säkerheten.

Fokus för verksamheten ska vara att 
minska trafikstockningarna, förbättra 
tillgängligheten och tillgodose användarnas 
behov genom att främja integrerad 
transport och logistik från dörr till dörr, 
främja intermodalitet och spridningen av 
smarta lösningar för planering och 
förvaltning, och att radikalt minska 
förekomsten av olyckor och 
konsekvenserna av hot mot säkerheten. En 
jämställdhetsaspekt bör integreras i de 
verksamheter som beskrivits ovan och 
föregås av en jämställdhetsanalys.

Or. en

Ändringsförslag 113
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 5 – punkt 5.1 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Klimatförändringarna och deras 



AM\900271SV.doc 65/73 PE487.946v01-00

SV

konsekvenser är ingalunda könsneutrala. 
På grund av könsrollerna påverkar inte 
kvinnor miljön på samma sätt som män, 
och deras tillgång till resurser och 
möjligheter att hantera situationen och 
anpassa sig inskränks påtagligt på grund 
av diskriminering i form av inkomster, 
tillgång till resurser, politisk makt, 
utbildning och hushållsansvar. Kvinnor 
och män har ofta olika livsstil, beteende 
och konsumtion och de lämnar olika 
ekologiska fotavtryck efter sig. 
Klimatförändringarna påverkar män och 
kvinnor överallt i världen. FN:s 
mellanstatliga klimatpanel har slutit sig 
till att klimatförändringarnas 
konsekvenser kommer att fördela sig olika 
bland olika regioner, generationer, 
åldersklasser, inkomstgrupper, yrken och 
kön.

Or. en

Ändringsförslag 114
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 5 – punkt 5.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att utveckla och utvärdera 
innovativa, kostnadseffektiva och hållbara 
anpassningsåtgärder och dämpande 
åtgärder med inriktning både på koldioxid 
och andra växthusgaser än koldioxid, och 
framhålla både tekniska och icke-tekniska 
miljövänliga lösningar, genom utarbetande 
av underlag för välgrundade, tidiga och 
effektiva åtgärder och nätverk av 
erforderlig kompetens. Verksamheten ska 
inriktas på bättre kunskaper om 
klimatförändringen och tillhandahållande 
av tillförlitliga klimatprognoser, 
bedömning av effekter, sårbarheter och 

Målet är att utveckla och utvärdera 
innovativa, kostnadseffektiva och hållbara 
anpassningsåtgärder och dämpande 
åtgärder med inriktning både på koldioxid 
och andra växthusgaser än koldioxid, och 
framhålla både tekniska och icke-tekniska 
miljövänliga lösningar, genom utarbetande 
av underlag för välgrundade, tidiga och 
effektiva åtgärder och nätverk av 
erforderlig kompetens. Verksamheten ska 
inriktas på bättre kunskaper om 
klimatförändringen och tillhandahållande 
av tillförlitliga klimatprognoser, 
bedömning av effekter, sårbarheter och 
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utveckling av innovativa kostnadseffektiva 
åtgärder för anpassning och 
riskförebyggande, stöd till politik för 
begränsning.

utveckling av innovativa kostnadseffektiva 
åtgärder för anpassning och 
riskförebyggande, stöd till politik för 
begränsning. Forskningen ska ta hänsyn 
till genusfrågor och jämställdhet vid 
anpassningen av politiken.

Or. en

Ändringsförslag 115
Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 5 – punkt 5.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att utveckla och utvärdera 
innovativa, kostnadseffektiva och hållbara 
anpassningsåtgärder och dämpande 
åtgärder med inriktning både på koldioxid 
och andra växthusgaser än koldioxid, och 
framhålla både tekniska och icke-tekniska 
miljövänliga lösningar, genom utarbetande 
av underlag för välgrundade, tidiga och 
effektiva åtgärder och nätverk av 
erforderlig kompetens. Verksamheten ska 
inriktas på bättre kunskaper om 
klimatförändringen och tillhandahållande 
av tillförlitliga klimatprognoser, 
bedömning av effekter, sårbarheter och 
utveckling av innovativa kostnadseffektiva 
åtgärder för anpassning och 
riskförebyggande, stöd till politik för 
begränsning.

Målet är att utveckla och utvärdera 
innovativa, kostnadseffektiva och hållbara 
anpassningsåtgärder och dämpande 
åtgärder med inriktning både på koldioxid 
och andra växthusgaser än koldioxid, och 
framhålla både tekniska och icke-tekniska 
miljövänliga lösningar, genom utarbetande 
av underlag för välgrundade, tidiga och 
effektiva åtgärder och nätverk av 
erforderlig kompetens. Verksamheten ska 
inriktas på bättre kunskaper om 
klimatförändringen och tillhandahållande 
av tillförlitliga klimatprognoser, 
bedömning av effekter, sårbarheter och 
utveckling av innovativa kostnadseffektiva 
åtgärder för anpassning och 
riskförebyggande, stöd till politik för 
begränsning. En jämställdhetsaspekt bör 
integreras i de ovan beskrivna 
verksamheterna och föregås av en 
jämställdhetsanalys.

Or. en
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Ändringsförslag 116
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen

6. Inkluderande, jämlika, innovativa och 
trygga samhällen

Or. en

Ändringsförslag 117
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen

6. Jämlika, inkluderande, innovativa och 
trygga samhällen

Or. en

Ändringsförslag 118
Anna Záborská

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 6 – punkt 6.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det första finns fortfarande stora 
ojämlikheter i unionen, både mellan länder 
och inom dem. Index för mänsklig 
utveckling – ett sammanlagt mått på 
framsteg inom hälsa, utbildning och 
inkomst – rankade 2010 unionens 
medlemsstater på mellan 0,743 och 0,895, 
vilket avspeglar betydande skillnader 

För det första finns fortfarande stora 
ojämlikheter i unionen, både mellan länder 
och inom dem. Index för mänsklig 
utveckling – ett sammanlagt mått på 
framsteg inom hälsa, utbildning och 
inkomst – rankade 2010 unionens 
medlemsstater på mellan 0,743 och 0,895, 
vilket avspeglar betydande skillnader 
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mellan länderna. Det finns även
fortfarande stora brister i jämställdheten 
mellan könen – t.ex. löneklyftan mellan 
könen ligger i unionen fortfarande på 
17,8 % till förmån för männen1. En av sex 
unionsmedborgare (ungefär 80 miljoner 
människor) löper idag risken att drabbas av 
fattigdom. Under de senaste två 
decennierna har fattigdomen bland unga 
vuxna och barnfamiljer ökat. 
Ungdomsarbetslösheten är över 20 %. 150 
miljoner människor i Europa (cirka 25 %) 
har aldrig använt internet och kommer 
eventuellt aldrig att få tillräckliga 
datakunskaper. Den politiska likgiltigheten 
och polariseringen i valen har också ökat, 
vilket återspeglar medborgarnas sviktande 
förtroende för nuvarande politiska system. 
Dessa siffror tyder på att vissa sociala 
grupper och gemenskaper ständigt 
utelämnas från den sociala och ekonomiska 
utvecklingen och/eller demokratiska 
strategier.

mellan länderna. Det finns fortfarande 
stora brister i jämställdheten mellan män 
och kvinnor. Löneklyftan mellan könen 
ligger i unionen fortfarande på 17,8 % till 
förmån för männen2. En av sex 
unionsmedborgare (ungefär 80 miljoner 
människor) löper idag risken att drabbas av 
fattigdom. Under de senaste två 
decennierna har fattigdomen bland unga 
vuxna och barnfamiljer ökat. 
Ungdomsarbetslösheten är över 20 %. 150 
miljoner människor i Europa (cirka 25 %) 
har aldrig använt internet och kommer 
eventuellt aldrig att få tillräckliga 
datakunskaper. Den politiska likgiltigheten 
och polariseringen i valen har också ökat, 
vilket återspeglar medborgarnas sviktande 
förtroende för nuvarande politiska system. 
Dessa siffror tyder på att vissa sociala 
grupper och gemenskaper ständigt 
utelämnas från den sociala och ekonomiska 
utvecklingen och/eller demokratiska 
strategier.

Or. en

Ändringsförslag 119
Anna Záborská

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer. 
Forskning inom humaniora kan spela en 
viktig roll i detta sammanhang. 

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer. 
Forskning inom humaniora kan spela en 
viktig roll i detta sammanhang. 

                                               
1 KOM(2010) 491 slutlig.
2 KOM(2010) 491 slutlig.
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Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa 
fattigdomen och förebygga utvecklingen av 
olika former av delning, diskriminering 
och ojämlikhet i de europeiska samhällena,
t.ex. brister i jämställdheten mellan könen 
eller digitala klyftor eller 
innovationsklyftor, och i förhållande till 
andra regioner i världen. Den ska särskilt 
bidra till genomförandet och anpassningen 
av Europa 2020-strategin och till unionens 
omfattande externa åtgärder. Särskilda 
åtgärder ska vidtas för att frigöra 
spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner, och därigenom öka deltagandet i 
Horisont 2020.

Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa 
fattigdomen och den sociala 
utestängningen och förebygga 
utvecklingen av olika former av ojämlikhet 
i de europeiska samhällena. Den ska 
särskilt bidra till genomförandet och 
anpassningen av Europa 2020-strategin och 
till unionens omfattande externa åtgärder. 
Särskilda åtgärder ska vidtas för att frigöra 
spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner, och därigenom öka deltagandet i 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 120
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) främja jämställdhet runtom i Europa,

Or. en

Ändringsförslag 121
Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att främja utvecklingen av 
innovativa samhällen och strategier i 
Europa genom deltagande av medborgare, 
företag och användare inom forskning och 

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

inom forskning och innovation och 
främjande av samordnad forskning och 
innovationspolitik inom ramen för 
globaliseringen. Särskilt stöd kommer att 
avsättas för utvecklingen av det europeiska 
forskningsområdet och utvecklingen av 
ramvillkor för innovation.

Or. en

Ändringsförslag 122
Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) garantera samhällets engagemang i 
forskning och innovation,

(c) garantera samhällets engagemang och 
deltagande i forskning och innovation,

Or. en

Ändringsförslag 123
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) främja jämställdheten inom hela 
Europa och i all forsknings- och 
innovationsverksamhet som finansieras 
inom ramen för Horisont 2020,

Or. en
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Ändringsförslag 124
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del 5 – punkt 3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s strategi och verksamhet ska drivas av 
en fokusering på samhällsutmaningar som 
är av yttersta vikt för framtiden, t.ex. 
klimatförändringar och hållbar energi. 
Genom att ta itu med centrala 
samhällsutmaningar på ett övergripande 
sätt kommer EIT att främja 
tvärvetenskapliga och mångvetenskapliga 
metoder och bidra till att fokusera den 
forskning som bedrivs av de partner som 
ingår i KI-grupperna.

EIT:s strategi och verksamhet ska drivas av 
en fokusering på samhällsutmaningar som 
är av yttersta vikt för framtiden, t.ex. 
klimatförändringar, ur synvinkel av 
jämställdhetsaspekten, och hållbar energi. 
Genom att ta itu med centrala 
samhällsutmaningar på ett övergripande 
sätt kommer EIT att främja 
tvärvetenskapliga och mångvetenskapliga 
metoder och bidra till att fokusera den 
forskning som bedrivs av de partner som 
ingår i KI-grupperna.

Or. en

Ändringsförslag 125
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Bilaga I – del 5 – punkt 3 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utveckling av begåvade, kompetenta 
och entreprenörsinriktade människor med 
hjälp av utbildning

(c) Utveckling av begåvade, kompetenta 
och entreprenörsinriktade människor, både 
män och kvinnor, med hjälp av utbildning

Or. en

Ändringsförslag 126
Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – del 5 – punkt 3 – led c – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT ska fullt ut integrera utbildning i alla 
stadier av karriären och utveckla nya och 
innovativa kursplaner för att återspegla 
behovet av nya profiler till följd av 
komplexa samhällsutmaningar och 
ekonomiska utmaningar. I det 
sammanhanget kommer EIT att spela en 
viktig roll för att uppmuntra erkännande av 
nya examina och utbildningsbevis i 
medlemsstaterna.

EIT ska fullt ut integrera utbildning i alla 
stadier av karriären och utveckla nya och 
innovativa kursplaner för att återspegla 
behovet av nya profiler till följd av 
komplexa samhällsutmaningar och 
ekonomiska utmaningar. Därför kommer 
EIT att få axla ett tyngre ansvar än något 
annat av instrumenten inom 
Horisont 2020 för att systematiskt inrikta 
sig på unga kvinnliga talanger, för att få 
slut på slöseriet med sådana talanger 
inom det europeiska forskningsområdet.  
På samma sätt ska EIT utforma 
utbildning och yrkesutbildning på ett sätt 
som vittnar om medvetenhet om 
jämställdhetsperspektivet, eftersom 
förnyelsen av morgondagens forskning 
och företagarverksamhet kommer att ta 
sin början inom utbildningen och genom 
yrkesutbildningen. Slutligen ska EIT 
integrera jämställdhetsaspekten i nya 
kursplaner för att trygga utbildningens 
och yrkesutbildningens ändamålsenlighet 
och goda kvalitet, liksom också deras 
innovativa dimension. I det sammanhanget 
kommer EIT att spela en viktig roll för att 
uppmuntra erkännande av nya examina och 
utbildningsbevis i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 127
Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 5 – punkt 3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT ska fullt ut integrera utbildning i alla 
stadier av karriären och utveckla nya och 
innovativa kursplaner för att återspegla 
behovet av nya profiler till följd av 

EIT ska fullt ut integrera utbildning i alla 
stadier av karriären och utveckla nya och 
innovativa kursplaner för att återspegla 
behovet av nya profiler till följd av 
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komplexa samhällsutmaningar och 
ekonomiska utmaningar. I det
sammanhanget kommer EIT att spela en 
viktig roll för att uppmuntra erkännande av 
nya examina och utbildningsbevis i 
medlemsstaterna.

komplexa samhällsutmaningar och 
ekonomiska utmaningar. En 
jämställdhetsaspekt ska integreras i 
behovsanalysen för nya profiler. I det 
sammanhanget kommer EIT att spela en 
viktig roll för att uppmuntra erkännande av 
nya examina och utbildningsbevis i 
medlemsstaterna.

Or. en


