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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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 både kvinnliga och manliga 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.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Unionen har åtagit sig att följa 
Europa 2020-strategin, som fastställer 
målen smart och hållbar tillväxt för alla 
och belyser betydelsen av forskning och 
innovation som viktiga drivkrafter för 
socialt och ekonomiskt välstånd och 
miljöhållbarhet, och att öka utgifterna för 
forskning och utveckling till 3 % av 

(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 
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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.

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 där både manliga 
och kvinnliga forskare kan bedriva 
avancerad forskning och skapa 
innovation av högsta kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 3

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 

(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 
begåvade deltagare med stor potential och 
vetenskaplig spetskompetens – såväl män 
som kvinnor, från hela Europa – då det 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Jämställdhetsfrågan bör finnas med 
i de tre prioriteringarna i Horisont 2020: 
vetenskaplig spetskompetens, industriellt 
ledarskap och samhällsutmaningar och 
även i samtliga identifierade 
samhällsutmaningar som en integrerad 
del inom grundläggande forskning och i 
forskningsåtgärder samt i 
personalsammanhang. Könsaspekten bör 
också återspeglas i fördelningen av medel, 
genom användning av könsindikatorer för 
en jämnare fördelning av kvinnor i 
EU-finansierad forskning.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Verksamheten inom Horisont 2020 (23) Verksamheten inom Horisont 2020 
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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.

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, rekryteringen till och 
sammansättningen av forskningsgrupper 
och i finansieringen 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.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Åtgärderna inom Horisont 2020 bör 
avlägsna alla de hinder som uppstår på 
grund av fenomenet ”glastak”, vilket 
leder till att kvinnor är 
underrepresenterade på ledande poster 
inom forskning och innovation.

Or. en
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) Horisont 2020 bör uppmuntra 
kvinnor att delta i all forskning och i alla 
projekt och vetenskapliga discipliner på 
europeisk nivå, inte bara inom rådgivande 
grupper och bland utvärderare, utan även 
i all struktur som rör Horisont 2020 (EIT, 
EFR, JRC, styrgrupper, högnivågrupper, 
expertgrupper etc.) samt vid universitet 
och forskningsinstitutioner.

Or. en

Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Horisont 2020 ska betona hur viktigt 
det är att främja forskningsområden där 
det inte råder någon könssegregation.
Horisont 2020 ska via universitet, 
EU-institutioner och medlemsstater sträva 
efter att främja vetenskap som ett 
intresseområde för både kvinnor och män 
redan i ett tidigt skede i utbildningen och 
även bilden av kvinnliga forskare som 
förebilder. Genom 
informationskampanjer ska 
Horisont 2020 informera om vad som 
krävs för att bli forskare och de 
möjligheter som finns på 
forskningsområdet. .

Or. en
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Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Horisont 2020 ska råda bot på det låga 
deltagandet av kvinnliga forskare i 
sjunde och sjätte ramprogrammet genom 
lika karriärmöjligheter för kvinnliga och 
manliga forskare, med fokus på deras 
rörlighet och möjligheter att förena 
familjeliv och yrkesliv.

Or. en


