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Ändringsförslag 222
Jean-Pierre Audy

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 7a (nytt)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av Förenta nationernas 
konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning, som 
ratificerades av EU den 23 december 
2010,

Or. en

Ändringsförslag 223
Gunnar Hökmark

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 att bli en världsledande 
konkurrenskraftig kunskapsekonomi, 
även inom näringslivet. Särskilt 
kunskapscentrum och spetsforskning är 
centrala faktorer för att locka fortsatta 
privata investeringar till forskningen och 
stimulera den ekonomiska tillväxten, så 
att unionen ökar sin konkurrenskraft och 
snabbare övergår till ett 
kunskapssamhälle. 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.
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Or. en

Ändringsförslag 224
Patrizia Toia

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 kvinnliga och manliga forskare (enligt 
jämställdhetsprincipen i juridisk och 
yrkesmässig mening), 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, 
eftersom det är viktigt att skapa en 
europeisk forskarprofil.

Or. it

Ändringsförslag 225
Adam Gierek

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 

(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 
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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.

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.
Unionens mål är att på bästa möjliga sätt 
använda medlemsstaters intellektuella 
potential genom att säkerställa att 
ekonomiska resurser fördelas på lämpligt 
sätt.

Or. pl

Motivering

Den intellektuella potentialen är jämnt fördelat inom EU. Den befintliga 
forskningspotentialen är dock inte det.

Ändringsförslag 226
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 227
Ioannis A. Tsoukalas

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 och innovation, teknisk 
utveckling och demonstration, främja 
internationellt samarbete, sprida och 
optimera resultat och stimulera utbildning 
och rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 228
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Unionen har också som målsättning att 
säkerställa att nödvändiga förutsättningar 
finns för konkurrenskraft hos EU:s 
näringsliv. Därför bör åtgärderna syfta till 
att främja ett bättre utnyttjande av den 
industriella potentialen med avseende på 
strategier som rör innovation, forskning 
och teknisk utveckling.

(2) Unionen har också som målsättning att 
säkerställa att nödvändiga förutsättningar 
finns för konkurrenskraft hos EU:s 
näringsliv. Därför bör åtgärderna syfta till 
att främja ett bättre utnyttjande av den 
befintliga industriella potentialen och att 
stödja en strategi för främjande av
innovation, forskning och teknisk 
utveckling, i syfte att få igång en 
återindustrialisering av unionen och en 
”tredje industriell revolution”.

Or. pl
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Motivering

Efter en period då tillverkning flyttats från Europa till, i synnerhet, Fjärran Östern väntas en 
ny industriell revolution för unionen.

Ändringsförslag 229
Christian Ehler

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 
spetsforskningsstege.

(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. 
Unionens budget bör återspegla detta 
ambitiösa mål genom en radikal övergång 
till finansiering av framtidsinriktade 
investeringar, till exempel forskning, 
utveckling och innovation. Detta bör 
tydligt framgå genom en betydande 
ökning av medlen till unionens forskning, 
utveckling och innovation jämfört med 
finansieringsnivån 2013. 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 
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forskning och innovation ska kunna uppnås 
har dessutom sammanhållningspolitiken en 
nyckelroll genom kapacitetsuppbyggnad 
och för tillhandahållande av en 
spetsforskningsstege.

Or. en

Motivering

Om vi ska kunna nå våra ambitiösa Europa 2020-mål, bemöta våra största utmaningar och 
finna en väg ut ur den rådande ekonomiska krisen är den föreslagna budgeten på 
80 miljarder euro till Horisont 2020 otillräcklig och den når inte upp till Europaparlamentets 
rekommendation att tilldela programmet 100 miljarder euro. Den föreslagna budgeten 
innebär endast en blygsam ökning (omkring 6 procent) jämfört med finansieringsnivån för 
FP7 2013.

Ändringsförslag 230
Christian Ehler

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 

(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 
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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.

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 samt främjande av 
näringslivsforskning och investeringar i 
innovation liksom stöd till teknisk och 
tillämpad forskning, pilotverksamhet, 
tidiga produktvalideringsåtgärder och 
förstagångsproduktion av möjliggörande 
teknik.

Or. en

Ändringsförslag 231
Patrizia Toia

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 

(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 
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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.

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 till förmån för 
vetenskapsmän och forskare, både 
kvinnliga och manliga, som gör det 
möjligt för dem att utföra avancerad 
forskning och garantera högkvalitativ 
ledande forskning.

Or. it

Ändringsförslag 232
Gaston Franco

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 

(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 
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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.

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. Ett bättre samarbete 
mellan innovationspolitiken och 
sammanhållningspolitiken bör försäkras 
genom införandet av ett område som 
stöder industrins konkurrenskraft inom 
strategierna för smart specialisering och 
som åtföljer kostnaderna för 
kapitalinvesteringar. Detta skulle tillåta 
att motverka initiativ i sådana världszoner 
som har blivit ett attraktivare mål än 
Europa för industrins investeringar.

Or. fr

Ändringsförslag 233
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Unionen har åtagit sig att följa 
Europa 2020-strategin4, 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 

(3) Unionen har åtagit sig att följa 
Europa 2020-strategin4, 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. Det 
skulle vara lämpligt om denna styrande 
ram också kunde få medlemsstaterna att 
gradvis öka sina budgetar för 
FoU och innovation i riktning mot att 
fastställa en minsta procentandel av BNP 
som måttstock. Ett sätt att främja denna 
ökning skulle vara att knyta an 
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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.

minimivillkoren för deltagande i 
Horisont 2020:s program och 
arbetsplaner till att de medlemsstater där 
de sökande juridiska enheterna har sin 
hemvist ska uppfylla detta krav, vilket 
skulle främja spetsforskningen och, till 
slut, jämlikheten mellan staterna. 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.

Or. es

Motivering

Genom inbegripandet av detta skäl anges som ett medellångsiktigt mål kravet på att det ska 
ställas ett investeringskrav på medlemsstaterna avseende FoU och innovation. Detta krav bör 
ingå bland de minimivillkor för deltagande som ska uppfyllas för att få tillträde till 
Horisont 2020-åtgärder, vilket kommer att bringa jämvikt mellan alla medlemsstater i fråga 
om nivån på spetsforskningen.

Ändringsförslag 234
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Unionen har åtagit sig att följa Europa 
2020-strategin, som fastställer målen smart 

(3) Unionen har åtagit sig att följa Europa 
2020-strategin, som fastställer målen smart 
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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.

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 de offentliga utgifterna för 
forskning och utveckling, i syfte att locka 
privata investeringar, så att det 
sammanlagda beloppet utgör 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.

Or. en

Ändringsförslag 235
Ioan Enciu

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, 

(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, 
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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.

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, 
främjande av tillväxt och konvergens 
mellan EU:s regioner och för 
tillhandahållande av en 
spetsforskningsstege.

Or. en

Ändringsförslag 236
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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 

(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 
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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.

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 och politiska mål i 
Europa 2020-strategin, särskilt Ett 
resurseffektivt Europa, En industripolitik 
för en globaliserad tid, klimat- och 
energipolitiska mål 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.

Or. en

Ändringsförslag 237
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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 
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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.

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 infrastruktur samt för 
tillhandahållande av en 
spetsforskningsstege.

Or. en

Ändringsförslag 238
Amelia Andersdotter, Christian Engström

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Europaparlamentet har efterlyst en 
radikal förenkling av finansieringen av 
unionens forskning och innovation 
(resolution av den 11 november 2010), 
belyst Innovationsunionens betydelse för 
omvandlingen av Europa inför situationen i 
världen efter krisen (resolution av den 12 
maj 2011), riktat uppmärksamheten på 
viktiga erfarenheter av den preliminära 
utvärderingen av sjunde ramprogrammet 
(resolution av den 8 juni 2011) och har gett 
sitt stöd till tanken på ett gemensamt 
strategiskt ramverk för finansiering av 
forskning och innovation (resolution av 
den 7 september 2011).

(5) Europaparlamentet har efterlyst en 
radikal förenkling av finansieringen av 
unionens forskning och innovation 
(resolution av den 11 november 2010), 
belyst Innovationsunionens betydelse för 
omvandlingen av Europa inför situationen i 
världen efter krisen (resolution av den 12 
maj 2011), riktat uppmärksamheten på 
viktiga erfarenheter av den preliminära 
utvärderingen av sjunde ramprogrammet 
(resolution av den 8 juni 2011) och har gett 
sitt stöd till tanken på ett gemensamt 
strategiskt ramverk för finansiering av 
forskning och innovation (resolution av 
den 7 september 2011). Horisont 2020 bör 
därför tilldelas en betydande 
budgetökning jämfört med det sjunde 
ramprogrammet, inbegripet en överföring 
av minst 5 % av den budget som är avsedd 
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för den gemensamma jordbrukspolitiken 
2014–2020.

Or. en

Ändringsförslag 239
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Europaparlamentet har efterlyst en 
radikal förenkling av finansieringen av 
unionens forskning och innovation 
(resolution av den 11 november 2010), 
belyst Innovationsunionens betydelse för 
omvandlingen av Europa inför situationen i 
världen efter krisen (resolution av den 12 
maj 2011), riktat uppmärksamheten på 
viktiga erfarenheter av den preliminära 
utvärderingen av sjunde ramprogrammet 
(resolution av den 8 juni 2011) och har gett 
sitt stöd till tanken på ett gemensamt 
strategiskt ramverk för finansiering av 
forskning och innovation (resolution av 
den 7 september 2011).

(5) Europaparlamentet har efterlyst en 
radikal förenkling av finansieringen av 
unionens forskning och innovation 
(resolution av den 11 november 2010), 
belyst Innovationsunionens betydelse för 
omvandlingen av Europa inför situationen i 
världen efter krisen (resolution av den 
12 maj 2011), riktat uppmärksamheten på 
viktiga erfarenheter av den preliminära 
utvärderingen av sjunde ramprogrammet 
(resolution av den 8 juni 2011) och har gett 
sitt stöd till tanken på ett gemensamt 
strategiskt ramverk för finansiering av 
forskning och innovation, samtidigt som 
det har efterlyst en fördubbling av 
budgeten jämfört med det sjunde 
ramprogrammet (resolution av den 
7 september 2011).

Or. en

Ändringsförslag 240
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Europaparlamentet har i sin 
resolution av den 11 november 2010 även 
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framfört invändningar mot att man tar 
bort det juridiska kravet på att kommittéer 
med företrädare för medlemsstaterna ska 
yttra sig om beslut som rör urval av 
projekt som berör etik, säkerhet och 
försvar.

Or. en

Motivering

Detta juridiska krav inom det sjunde ramprogrammet, som stöds av Europaparlamentet i dess 
resolution av den 11 november 2010, är även kopplat till EU:s princip om respekt för 
medlemsstaternas kulturella mångfald och etiska val, som måste beaktas vid fördelning av 
relevant stöd, och underlättar informationsflödet till Europaparlamentet och allmänheten på 
bästa möjliga sätt, vilket garanterar insyn.

Ändringsförslag 241
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I Europaparlamentets resolution av 
den 12 maj 2011 om Innovationsunionen 
betonades vikten av att påskynda 
innovation och skapa lösningar för de 
stora gemensamma samhällsutmaningar 
som det europeiska samhället står inför, 
nämligen:
– de nuvarande demografiska 
förändringarna: ett åldrande samhälle, 
växande världsbefolkning (kost, hälsa, 
förebyggande av sjukdomar), 
urbanisering, social sammanhållning och 
migration,
– övergången till en hållbar 
resurshantering (biologisk och icke-
biologisk): klimatförändringar, förnybar 
energi och energieffektivitet, 
resurseffektivitet, vattenbrist, 
översvämningar och ansträngningar för 
att säkra och ersätta viktiga råvaror,
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– en stark, stabil, rättvis och 
konkurrenskraftig ekonomisk grund: 
ekonomisk återhämtning, utbyggande av 
ett kunskapsbaserat samhälle och 
stimulans av EU:s konkurrenskraft och 
sysselsättning.
Dessa tre samhällsutmaningar hänger 
samman och inbegriper alla de 
utmaningar som nämns under den andra 
pelaren i Horisont 2020. 

Or. en

Ändringsförslag 242
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) En av de svåra utmaningar som 
bestämmelserna i programmet Horisont 
2020 berör är klimatförändringar. Det 
följer därmed att såväl klimatologisk 
vetenskaplig forskning om orsakerna till 
klimatförändringar som förebyggandet av 
effekterna av klimatförändringar, genom 
att specificera möjligheter för optimal 
anpassning, bör ha en nyckelroll. 

Or. pl

Motivering

Målet är att få bättre kunskap om klimatförändringar för att kunna förhindra att effekterna 
blir kännbara samt att utföra kostsamma, men nödvändiga, anpassningsinvesteringar.

Ändringsförslag 243
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I meddelandet En budget för Europa 
2020 föreslog kommissionen att inom en 
enda gemensam strategisk ram för 
forskning och innovation ta itu med de 
områden som under perioden 2007–2013 
omfattas av sjunde ramprogrammet, 
innovationsdelen av ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation samt 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik (EIT), i syfte att bidra till Europa 
2020-strategins mål att öka utgifterna för 
forskning och utveckling till 3 % av BNP 
senast 2020. I det meddelandet åtog sig 
kommissionen även att integrera 
klimatförändringar i unionens 
utgiftsprogram och att avsätta minst 20 % 
av unionens budget till klimatrelaterade 
mål. Klimatåtgärder och resurseffektivitet 
är mål för att uppnå en hållbar utveckling 
som ömsesidigt förstärker varandra. De 
särskilda målen för dem båda bör 
kompletteras genom de andra särskilda 
målen för Horisont 2020. Till följd av detta 
förväntas att minst 60 % av den totala 
budgeten för Horisont 2020 bör avse 
hållbar utveckling. Det förväntas också 
att klimatrelaterade utgifter bör överstiga 
35 % av budgeten, inbegripet ömsesidigt 
förenliga åtgärder för att förbättra 
resurseffektiviteten. Kommissionen bör 
tillhandahålla information om 
omfattningen och resultaten av stödet till 
klimatförändringsmålen. Klimatrelaterade 
utgifter inom Horisont 2020 bör kunna 
spåras i enlighet med metoden som avses i 
det meddelandet.

(10) I meddelandet En budget för Europa 
2020 föreslog kommissionen att inom en 
enda gemensam strategisk ram för 
forskning och innovation ta itu med de 
områden som under perioden 2007–2013 
omfattas av sjunde ramprogrammet, 
innovationsdelen av ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation samt 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik (EIT), i syfte att bidra till Europa 
2020-strategins mål att öka utgifterna för 
forskning och utveckling till 3 % av BNP 
senast 2020. I det meddelandet åtog sig 
kommissionen även att integrera 
klimatförändringar i unionens 
utgiftsprogram och att avsätta minst 20 % 
av unionens budget till klimatrelaterade 
mål. Klimatåtgärder och resurseffektivitet 
är mål för att uppnå en hållbar utveckling 
som ömsesidigt förstärker varandra. De 
särskilda målen för dem båda bör 
kompletteras genom de andra särskilda 
målen för Horisont 2020.

Or. de

Ändringsförslag 244
Adam Gierek
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Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I meddelandet En budget för Europa 
20201 föreslog kommissionen att inom en 
enda gemensam strategisk ram för 
forskning och innovation ta itu med de 
områden som under perioden 2007–2013 
omfattas av sjunde ramprogrammet, 
innovationsdelen av ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation samt 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik (EIT), i syfte att bidra till Europa 
2020-strategins mål att öka utgifterna för 
forskning och utveckling till 3 % av BNP 
senast 2020. I det meddelandet åtog sig 
kommissionen även att integrera 
klimatförändringar i unionens 
utgiftsprogram och att avsätta minst 20 % 
av unionens budget till klimatrelaterade
mål. Klimatåtgärder och resurseffektivitet 
är mål för att uppnå en hållbar utveckling 
som ömsesidigt förstärker varandra. De 
särskilda målen för dem båda bör 
kompletteras genom de andra särskilda 
målen för Horisont 2020. Till följd av detta 
förväntas att minst 60 % av den totala 
budgeten för Horisont 2020 bör avse 
hållbar utveckling. Det förväntas också att 
klimatrelaterade utgifter bör överstiga 
35 % av budgeten, inbegripet ömsesidigt 
förenliga åtgärder för att förbättra 
resurseffektiviteten. Kommissionen bör 
tillhandahålla information om 
omfattningen och resultaten av stödet till 
klimatförändringsmålen. Klimatrelaterade 
utgifter inom Horisont 2020 bör kunna 
spåras i enlighet med metoden som avses i 
det meddelandet.

(10) I meddelandet En budget för Europa 
2020 föreslog kommissionen att inom en 
enda gemensam strategisk ram för 
forskning och innovation ta itu med de 
områden som under perioden 2007–2013 
omfattas av sjunde ramprogrammet, 
innovationsdelen av ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation samt 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik (EIT), i syfte att bidra till Europa 
2020-strategins mål att öka utgifterna för 
forskning och utveckling till 3 % av BNP 
senast 2020. I det meddelandet åtog sig 
kommissionen även att integrera 
klimatförändringsfrågor i unionens 
utgiftsprogram och att avsätta minst 20 % 
av unionens budget till mål avseende 
klimat-energipaketet. Åtgärder inom detta 
område och resurseffektivitet är mål för att 
uppnå en hållbar utveckling som 
ömsesidigt förstärker varandra, dvs. 
utveckling som beaktar social 
sammanhållning, ekologi och ekonomisk 
konkurrenskraft. De särskilda målen för 
dem båda bör kompletteras genom de 
andra särskilda målen för Horisont 2020. 
Till följd av detta förväntas att minst 60 % 
av den totala budgeten för Horisont 2020 
bör avse hållbar utveckling. Det förväntas 
också att utgifter som avser effekter av 
klimatförändringar bör överstiga 35 % av 
budgeten, inbegripet ömsesidigt förenliga 
åtgärder för att förbättra 
resurseffektiviteten. Kommissionen bör 
tillhandahålla information om 
omfattningen och resultaten av stödet till 
klimatförändringsmålen. Klimatrelaterade 
utgifter inom Horisont 2020 bör kunna 
spåras i enlighet med metoden som avses i 
det meddelandet.

Or. pl
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Motivering

Ändringen specificerar målen med avseende på vilken EU-budget som ska tilldela betydande 
medel i syfte att främja hållbar utveckling.

Ändringsförslag 245
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation i Europeiska 
unionen (nedan kallat Horisont 2020) – är 
inriktat på tre prioriteringar, nämligen att 
utveckla vetenskaplig spetskompetens i 
syfte att stärka unionens globala ställning 
på området, främja industriellt ledarskap 
till stöd för företag, inbegripet små och 
medelstora företag och innovation, och att 
ta itu med samhällsutmaningar, i syfte att 
direkt bemöta de utmaningar som 
identifieras i Europa 2020-strategin genom 
stöd till verksamhet som omfattar hela 
spektrumet från forskning till marknad. 
Samtidigt som unionens mervärde 
huvudsakligen finns i stöd till 
transnationellt forskningssamarbete före 
det konkurrensutsatta stadiet, vilket bör 
vara kärnan i Horisont 2020, är det även 
nödvändigt att lägga tonvikten på bredast 
möjliga användning och spridning av 
kunskap som härrör från de verksamheter 
som fått stöd och fram till det 
kommersiella utnyttjandet av den. Därför 
bör Horisont 2020 stödja alla stadier i 
forsknings- och innovationskedjan, 
inklusive grundforskning, tillämpad 
forskning, kunskapsöverföring, innovativa 
finansieringsinstrument samt icke-teknisk 
och social innovation. Horisont 2020 bör 
tillämpa en glidande skala, som innebär 
att ju närmare marknaden den 
verksamhet som har fått stöd ligger, desto 
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mindre andel bör finansieras av Horisont 
2020 och desto större andel bör locka 
finansiering från andra källor, till 
exempel strukturfonderna, 
nationellt/regionalt stöd och privata 
sektorn. Prioriteringarna i Horisont 2020 
bör också stödjas genom ett program för 
forskning och utbildning på det 
kärntekniska området inom ramen för 
Euratomfördraget.

Or. en

Ändringsförslag 246
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation i Europeiska 
unionen (nedan kallat Horisont 2020) – är 
inriktat på tre prioriteringar, nämligen att 
utveckla vetenskaplig spetskompetens i 
syfte att stärka unionens globala ställning 
på området, främja industriellt ledarskap 
till stöd för företag, inbegripet små och 
medelstora företag och innovation, och att 
ta itu med samhällsutmaningar, i syfte att 
direkt bemöta de utmaningar som 
identifieras i Europa 2020-strategin genom 
stöd till verksamhet som omfattar hela 
spektrumet från forskning till marknad. 
Samtidigt som unionens mervärde 
huvudsakligen finns i stöd till 
transnationellt forskningssamarbete före 
det konkurrensutsatta stadiet, vilket bör 
vara kärnan i Horisont 2020, är det även 
nödvändigt att lägga tonvikten på bredast 
möjliga användning och spridning av 
kunskap som härrör från de verksamheter 
som fått stöd och fram till det 
kommersiella utnyttjandet av den. Därför 
bör Horisont 2020 stödja alla stadier i 



PE492.656v01-00 24/181 AM\906699SV.doc

SV

det kommersiella utnyttjandet av den. 
Prioriteringarna i Horisont 2020 bör också 
stödjas genom ett program för forskning 
och utbildning på det kärntekniska området 
inom ramen för Euratomfördraget.

forsknings- och innovationskedjan, 
inklusive grundforskning, tillämpad 
forskning, kunskapsöverföring, innovativa 
finansieringsinstrument samt icke-teknisk 
och social innovation. Horisont 2020 bör 
ge upphov till en betydande 
hävstångseffekt för finansiering från 
andra källor, samtidigt som verksamheter 
som ligger närmare marknaden bör locka 
finansiering från strukturfonderna, 
nationellt/regionalt stöd och privata 
sektorn. Prioriteringarna i Horisont 2020 
bör också stödjas genom ett program för 
forskning och utbildning på det 
kärntekniska området inom ramen för 
Euratomfördraget.

Or. en

Motivering

Det bör finnas ett heltäckande stöd till FoU- och innovationsverksamhet, men rätt balans 
måste bibehållas. Kärnan i Horisont 2020 bör förbli transnationella, gemensamma FoU-
projekt före det konkurrensutsatta stadiet, samtidigt som resultaten av dessa projekt bör ha en 
faktisk inverkan och användas bättre till nya produkter och tjänster som hjälper till att 
bemöta samhällsutmaningar och utnyttja ekonomiska möjligheter. Ju närmare marknaden 
som verksamheten ligger, desto mindre stöd krävs och önskas från Horisont 2020, även med 
tanke på hur stort stöd som är kopplat till detta slags verksamhet.

Ändringsförslag 247
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 248
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation i Europeiska 
unionen (nedan kallat Horisont 2020) – är 
inriktat på tre prioriteringar, nämligen att 
utveckla vetenskaplig spetskompetens i 
syfte att stärka unionens globala ställning 
på området, främja industriellt ledarskap 
till stöd för företag, inbegripet små och 
medelstora företag och innovation, och att 
ta itu med samhällsutmaningar, i syfte att 
direkt bemöta de utmaningar som 
identifieras i Europa 2020-strategin genom 
stöd till verksamhet som omfattar hela 
spektrumet från forskning till marknad. 

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

från forskning till marknad. Horisont 2020 
bör stödja alla stadier i innovationskedjan, 
särskilt verksamhet som ligger närmare 
marknaden, inklusive innovativa 
finansieringsinstrument samt icke-teknisk 
och social innovation, och syftar till att 
uppfylla forskningsbehoven inom en lång 
rad av unionens strategiska områden, 
genom att lägga tonvikten på bredast 
möjliga användning och spridning av 
kunskap, i form av vetenskapliga och 
innovativa resultat, artefakter, metoder 
och processer, som härrör från de 
verksamheter som fått stöd och fram till det 
kommersiella utnyttjandet av den. 
Prioriteringarna i Horisont 2020 bör också 
stödjas genom ett program för forskning 
och utbildning på det kärntekniska området 
inom ramen för Euratomfördraget.

Or. en

Ändringsförslag 249
Christian Ehler, Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) För att säkerställa en lämplig 
balans mellan konsensusbaserad och mer 
banbrytande forskning, utveckling och 
innovation bör minst 35 procent av 
budgeten för samhällsutmaningar och 
industriellt ledarskap följa bottom-up-
principen genom inrättande av öppna 
ansökningsomgångar utan förbestämda 
ämnen, som är öppna för alla slags 
deltagare. Dessutom bör rätt balans 
uppnås inom samhällsutmaningar och 
möjliggörande teknik och industriteknik 
mellan mindre och större projekt, med 
beaktande av den särskilda 
branschstrukturen, typen av verksamhet, 
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tekniken och forskningslandskapet.

Or. en

Ändringsförslag 250
Christian Ehler, Kent Johansson, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) Samtidigt som unionens mervärde 
huvudsakligen finns i stöd till 
transnationellt forskningssamarbete före 
det konkurrensutsatta stadiet, som i 
Horisont 2020 åtminstone bör uppgå till 
nivåerna för det sjunde ramprogrammet, 
är det nödvändigt att fästa särskild vikt vid 
en övergång till finansiering av 
innovation inom Horisont 2020. 
”Snabbförfarandet för innovation” gör att 
urvalsprocessen blir snabbare och ger ett 
snabbt genomförande av innovativa 
projekt en ändamålsenlig utformning. 
Horisont 2020 bör stödja alla stadier i 
innovationskedjan, inklusive innovativa 
finansieringsinstrument samt icke-teknisk 
och social innovation.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att erbjuda ett heltäckande stöd till forsknings-, utvecklings- och 
innovationsverksamhet för att säkerställa en effektiv överföring av kunskap och teknik, men 
rätt balans måste bibehållas. Kärnan i Horisont 2020 bör förbli transnationella, 
gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt före det konkurrensutsatta stadiet, samtidigt 
som mer bör göras för att säkerställa att resultaten av dessa projekt har en faktisk inverkan 
och används till nya produkter och tjänster som hjälper till att bemöta samhällsutmaningar 
och utnyttja ekonomiska möjligheter.

Ändringsförslag 251
Philippe Lamberts
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I samband med kunskapstriangeln 
forskning, utbildning och innovation bör 
kunskaps- och innovationsgrupperna inom 
ramen för Europeiska institutet för 
innovation och teknik avsevärt bidra till 
målen för Horisont 2020, inbegripet 
samhällsutmaningar, särskilt genom att 
integrera forskning, utbildning och 
innovation. För att garantera 
komplementaritet inom Horisont 2020 
och lämplig användning av medel bör 
finansiella bidrag till Europeiska 
institutet för innovation och teknik ske 
genom två tilldelningar, där den andra är 
föremål för översyn.

(13) I samband med kunskapstriangeln 
forskning, utbildning och innovation bör 
kunskaps- och innovationsgrupperna inom 
ramen för Europeiska institutet för 
innovation och teknik avsevärt bidra till 
målen för Horisont 2020, inbegripet 
samhällsutmaningar, särskilt genom att 
integrera forskning, utbildning och 
innovation. För att bedöma mervärdet av 
KI-grupper i förhållande till andra typer 
av offentlig-privata partnerskap bör 
kommissionen genomföra en omfattande 
utvärdering av alla de slags offentlig-
privata partnerskap som inrättats inom de 
olika forsknings- och 
innovationsprogrammen, i syfte att 
rationalisera och förenkla 
förutsättningarna för forskning och 
innovation i framtida ramprogram.
Utvärderingen kommer att fastställa 
vilken struktur och styrmodell som är 
mest effektiv, öppen och insynsvänlig för 
att ett brett spektrum av berörda parter 
och aktörer ska delta, framför allt 
universitet, forskningsorganisationer och 
små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 252
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I samband med kunskapstriangeln 
forskning, utbildning och innovation bör 

(13) I samband med kunskapstriangeln 
forskning, utbildning och innovation bör 
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kunskaps- och innovationsgrupperna inom 
ramen för Europeiska institutet för 
innovation och teknik avsevärt bidra till 
målen för Horisont 2020, inbegripet 
samhällsutmaningar, särskilt genom att 
integrera forskning, utbildning och 
innovation. För att garantera 
komplementaritet inom Horisont 2020 och 
lämplig användning av medel bör 
finansiella bidrag till Europeiska institutet 
för innovation och teknik ske genom två 
tilldelningar, där den andra är föremål för 
översyn.

kunskaps- och innovationsgrupperna inom 
ramen för Europeiska institutet för 
innovation och teknik avsevärt bidra till 
målen för Horisont 2020, inbegripet 
samhällsutmaningar, särskilt genom att 
integrera forskning, utbildning och 
innovation. EIT är det enda instrument 
inom Horisont 2020 som har en stark 
tonvikt på utbildningsaspekten i 
kunskapstriangeln och som ger löfte om 
att den ”europeiska paradoxen” ska 
bemästras genom utbildning i 
entreprenörskap, vilket kommer att leda 
till att det bildas innovativa, 
kunskapsbaserade nyetablerade företag 
och avknoppningsföretag. För att 
garantera komplementaritet inom Horisont 
2020 och lämplig användning av medel bör 
finansiella bidrag till Europeiska institutet 
för innovation och teknik ske genom två 
tilldelningar, där den andra är föremål för 
översyn, på grundval av EIT:s och 
enskilda KI-gruppers sammanlagda 
resultat.

Or. en

Ändringsförslag 253
Marisa Matias

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Horisont 2020 bör bidra till målen för 
de europeiska innovationspartnerskapen i 
linje med flaggskeppsinitiativet 
Innovationsunionen, som sammanför alla 
relevanta aktörer i hela forsknings- och 
innovationskedjan med syfte att 
effektivisera, förenkla och bättre samordna 
instrument och initiativ.

(14) Horisont 2020 bör bidra till målen för 
de europeiska innovationspartnerskapen i 
linje med flaggskeppsinitiativet 
Innovationsunionen, som sammanför alla 
relevanta aktörer i hela forsknings- och 
innovationskedjan, med särskild inriktning 
på att inbegripa små och medelstora 
företag, små och medelstora universitet 
och småskaliga forskningscentrum samt 
det civila samhället, med syfte att 
effektivisera, förenkla och bättre samordna 
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instrument och initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 254
Catherine Trautmann

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 vars deltagande i 
forskningsprogram ännu är för lågt trots 
befintliga åtgärder, och vara öppet för nya 
deltagare, särskilt från det civila 
samhället. Detta program 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 bidra till en minskning 
av antalet finansiella fel.

Or. fr

Ändringsförslag 255
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 15
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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, 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 
förebyggande och minskning av antalet 
finansiella fel.

Or. en

Ändringsförslag 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Med tanke på inriktningen mot 
ytterligare externalisering av unionens 
forskning- och innovationsfinansiering 
bör externaliseringensmetoden och dess 
omfattning fastställas i enlighet med 
resultaten av en oberoende 
konsekvensbedömning, i vilken alla 
fördelar med de olika 
externaliseringsformerna utvärderas, till 
exempel gemensamma teknikinitiativ, 
offentlig-privata partnerskap eller 
genomförandeorgan för forskning.
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Or. en

Ändringsförslag 257
Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Tillämpning av öppna 
ansökningsomgångar med särskilda 
snabbförfaranden bör utökas till att 
omfatta forsknings- och 
utvecklingssamarbete inom vissa 
tidskritiska domäner, så att 
forskningsresultat utnyttjas snabbare och 
möjligheter tas tillvara där det är 
avgörande med snabba förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 258
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Med beaktande av kommissionens 
avsikter att externalisera en allt större del 
av unionens finansiering för forskning 
och innovation, bör metoden för och 
omfattningen av externaliseringen 
fastställas med utgångspunkt i resultatet 
av en oberoende konsekvensbedömning, 
med utvärdering av alla fördelar och 
nackdelar med olika typer av 
externalisering, däribland gemensamma 
teknikinitiativ, avtal inom ramen för 
partnerskapsprogram, 
genomförandeorgan för forskning, med 
hänsyn till kostnaden, effektiviteten, 
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tidsåtgången och kvaliteten, och med 
beaktande av expertkunskaperna hos alla 
berörda parter inom den europeiska 
forskningen.

Or. fr

Ändringsförslag 259
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Med beaktande av FN:s konvention 
om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, som ratificerades 
av EU den 23 december 2010.

Or. es

Motivering

Hänvisning till denna konvention kort och gott som en påminnelse i samband med 
funktionsnedsatta personers rättigheter.

Ändringsförslag 260
Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) Mot bakgrund av kommissionens 
uttalade avsikter att vidta åtgärder för 
ytterligare externalisering av unionens 
forskning- och innovationsfinansiering 
bör externaliseringsmetoden och dess 
omfattning fastställas i enlighet med 
resultaten av en oberoende 
konsekvensbedömning. I bedömningen 
bör alla fördelar med de olika 
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externaliseringsformerna utvärderas (till 
exempel gemensamma teknikinitiativ, 
offentlig-privata partnerskap och 
genomförandeorgan för forskning) med 
beaktande av kostnader, effektivitet, 
snabbhet och kvalitet samt synpunkter 
från ett stort antal forskningsexperter 
inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 261
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) Användningen av öppna 
anbudsförfaranden med särskilda 
påskyndade förfaranden bör utökas till att 
omfatta forsknings- och 
utvecklingssamarbete på vissa områden 
där tidsfristerna är av stor betydelse, för 
att påskynda tillämpningen av 
forskningsresultaten.

Or. fr

Ändringsförslag 262
Henri Weber

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Ramprogrammet fastställer, i enlighet 
med artikel 182.1 i EUF-fördraget, det 
högsta totalbeloppet och de närmare 
villkoren för unionens finansiella 
deltagande i ramprogrammet samt de 
planerade verksamheternas andelar.

(16) Ramprogrammet fastställer, i enlighet 
med artikel 182.1 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, det 
högsta totalbeloppet och de närmare 
villkoren för unionens finansiella 
deltagande i ramprogrammet samt de 
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respektive andelarna för varje verksamhet 
som avses i artikel 180 i fördraget.

Or. fr

Ändringsförslag 263
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Ramprogrammet fastställer, i enlighet 
med artikel 182.1 i EUF-fördraget, det 
högsta totalbeloppet och de närmare 
villkoren för unionens finansiella 
deltagande i ramprogrammet samt de 
planerade verksamheternas andelar.

(16) Ramprogrammet fastställer, i enlighet 
med artikel 182.1 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, det 
högsta totalbeloppet och de närmare 
villkoren för unionens finansiella 
deltagande i ramprogrammet samt de 
andelarna för varje verksamhet som avses 
i artikel 180 i fördraget.

Or. fr

Motivering

Artikel 180 i EUF-fördraget fastställer de åtgärder som bör verkställas inom ramprogrammet 
och artikel 182 fastställer ”det högsta totalbeloppet och de närmare villkoren för unionens 
finansiella deltagande i ramprogrammet samt de planerade verksamheternas andelar”.

Ändringsförslag 264
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att Europaparlamentet ska 
kunna utöva sin funktion och politiska 
kontroll och säkerställa insyn och 
ansvarsskyldighet i enlighet med 
fördraget bör kommissionen 
vederbörligen och regelbundet informera 
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Europaparlamentet om alla relevanta 
aspekter av programmets genomförande, 
inklusive förberedande och utarbetande 
av arbetsprogrammen, verkställande och 
eventuella behov av att anpassa 
fördelningen av budgeten, och utveckling 
av resultatindikatorer med avseende på 
eftersträvade mål och förväntade resultat.

Or. en

Ändringsförslag 265
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genomförandet av Horisont 2020 kan 
ge upphov till tilläggsprogram där endast 
vissa medlemsstater deltar, deltagande av 
unionen i program som genomförs av flera 
medlemsstater eller bildande av 
gemensamma företag eller andra 
arrangemang enligt artiklarna 184, 185 och 
187 i EUF-fördraget.

(19) Genomförandet av Horisont 2020 kan 
ge upphov till tilläggsprogram där endast 
vissa medlemsstater deltar, deltagande av 
unionen i program som genomförs av flera 
medlemsstater eller bildande av 
gemensamma företag eller andra 
arrangemang enligt artiklarna 184, 185 och 
187 i EUF-fördraget. Inga ytterligare 
gemensamma åtaganden i enlighet med 
artikel 187 i EUF-fördraget bör finnas. 
Inrättandet av offentlig-privata 
partnerskap bör vara ett undantag som 
motiveras av att det framgår att inga 
andra slags finansieringsmekanismer kan 
åstadkomma samma resultat. 
Kommissionen bör dessutom genomföra 
en omfattande utvärdering och översyn av 
de olika offentlig-privata partnerskapen 
(bland annat gemensamma teknikinitiativ, 
offentlig-privata partnerskap inom ramen 
för europeiska energiprogrammet för 
återhämtning från 2009, det europeiska 
näringslivsinitiativet inom ramen för 
SET-planen och kunskaps- och 
innovationsgrupperna inom ramen för 
Europeiska institutet för innovation och 
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teknik) i syfte att fastställa vilket 
styrelsesätt och arbetssätt som är mest 
effektivt, öppet och insynsvänligt, och som 
gör det möjligt för det bredaste spektrumet 
av berörda aktörer att delta, ett stort antal 
små och medelstora företag att engagera 
sig, utveckling och gemensamt 
utnyttjande av kunskap att komma till 
stånd samt undvikande av 
intressekonflikter på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 266
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genomförandet av Horisont 2020 kan 
ge upphov till tilläggsprogram där endast 
vissa medlemsstater deltar, deltagande av 
unionen i program som genomförs av flera 
medlemsstater eller bildande av 
gemensamma företag eller andra 
arrangemang enligt artiklarna 184, 185 och 
187 i EUF-fördraget.

(19) Genomförandet av Horisont 2020 kan
– under särskilda förhållanden och från 
fall till fall – ge upphov till 
tilläggsprogram där endast vissa 
medlemsstater deltar, deltagande av 
unionen i program som genomförs av flera 
medlemsstater eller bildande av 
gemensamma företag eller andra 
arrangemang enligt artiklarna 184, 185 och 
187 i EUF-fördraget. Dessa 
tilläggsprogram eller 
tilläggsarrangemang bör ha ett tydligt 
mervärde för EU, vara baserade på 
genuina partnerskap, komplettera andra 
verksamheter inom ramen för 
Horisont 2020 och vara så inkluderande 
som möjligt när det gäller deltagande av 
medlemsstater, små och medelstora 
företag, näringsliv, universitet och 
forsknings- och teknikorganisationer.

Or. en
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Motivering

I det nuvarande förslaget betonar man inriktningen inom det sjunde ramprogrammet mot att 
utkontraktera delar av budgeten genom att skapa partnerskap. Trots att detta alternativ kan 
ge upphov till en större hävstångseffekt och avspeglar logiken i en bättre utformning av det 
europeiska forskningslandskapet är en alltför stor tilltro till denna typ av strukturer (offentlig-
privata partnerskap och offentlig-offentliga partnerskap) kanske inte realistisk just nu och kan 
kanske bara utnyttjas av ett fåtal aktörer, vilket leder till ytterligare polarisering av vår 
vetenskapliga och tekniska bas.

Ändringsförslag 267
Henri Weber

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genomförandet av Horisont 2020 kan 
ge upphov till tilläggsprogram där endast 
vissa medlemsstater deltar, deltagande av 
unionen i program som genomförs av flera 
medlemsstater eller bildande av 
gemensamma företag eller andra 
arrangemang enligt artiklarna 184, 185 och 
187 i EUF-fördraget.

(19) Genomförandet av Horisont 2020 kan 
under särskilda förhållanden ge upphov 
till tilläggsprogram där endast vissa 
medlemsstater deltar, deltagande av 
unionen i program som genomförs av flera 
medlemsstater eller bildande av 
gemensamma företag eller andra 
arrangemang enligt artiklarna 184, 185 och 
187 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. Dessa kompletterande 
program eller ordningar bör ha ett 
obestridligt europeiskt mervärde, bygga på 
verkliga partnerskap, komplettera annan 
verksamhet inom ramen för Horisont 
2020 och vara så införlivande som möjligt 
när det gäller EU-medlemsstaternas eller 
EU-industrins deltagande.

Or. fr

Ändringsförslag 268
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genomförandet av Horisont 2020 kan 
ge upphov till tilläggsprogram där endast 
vissa medlemsstater deltar, deltagande av 
unionen i program som genomförs av flera 
medlemsstater eller bildande av
gemensamma företag eller andra 
arrangemang enligt artiklarna 184, 185 och 
187 i EUF-fördraget.

(19) Genomförandet av Horisont 2020 kan 
enligt särskilda villkor ge upphov till 
tilläggsprogram där endast vissa 
medlemsstater deltar, deltagande av 
unionen i program som genomförs av flera 
medlemsstater eller bildande av 
gemensamma företag eller andra 
arrangemang enligt artiklarna 184, 185 och 
187 i EUF-fördraget. Dessa 
tilläggsprogram eller avtal bör ha ett 
tydligt mervärde för unionen, utgå från 
verkliga företag, komplettera andra 
Horisont 2020-verksamheter och vara så 
inkluderande som möjligt i fråga om 
medlemsstaternas eller den i unionen 
etablerade industrins deltagande.

Or. es

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att avgränsa de fall då bara vissa medlemsstater kan få 
tillträde till tilläggsprogram eller avtal, genom att fastställa särskilda villkor som 
ovillkorligen måste uppfyllas.

Ändringsförslag 269
Marisa Matias

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genomförandet av Horisont 2020 kan 
ge upphov till tilläggsprogram där endast 
vissa medlemsstater deltar, deltagande av 
unionen i program som genomförs av flera 
medlemsstater eller bildande av 
gemensamma företag eller andra 
arrangemang enligt artiklarna 184, 185 och 
187 i EUF-fördraget.

(19) Genomförandet av Horisont 2020 kan
– under särskilda förhållanden som 
medger insyn – ge upphov till 
tilläggsprogram där endast vissa 
medlemsstater deltar, deltagande av 
unionen i program som genomförs av flera 
medlemsstater eller bildande av 
gemensamma företag eller andra 
arrangemang enligt artiklarna 184, 185 och 
187 i EUF-fördraget.
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Or. en

Ändringsförslag 270
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) I syfte att fördjupa förbindelserna 
mellan vetenskap och samhälle bör 
Horisont 2020 främja forskning och 
innovation på ett ansvarsfullt sätt genom 
aktivt deltagande av samhällets aktörer 
(forskare, medborgare, det civila 
samhället, beslutsfattare och näringsliv) i 
forsknings- och innovationsprocessen, 
framför allt genom att integrera 
jämställdhetsaspekten, främja vetenskaplig 
utbildning, garantera respekt för 
etiklagstiftning, främja utveckling och 
upprätthållande av högsta etiska 
standarder i världen, öka tillgänglighet till 
och återanvändning av resultat inom 
offentligt finansierad forskning, särskilt 
vetenskapliga publikationer och data, göra 
vetenskapliga kunskaper mer tillgängliga, 
utveckla ett styrelsesätt som uppfyller 
medborgarnas och det civila samhällets 
krav och förväntningar och underlättar
deras deltagande i verksamheten inom 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 271
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) I syfte att fördjupa förbindelserna 
mellan vetenskap och samhälle bör 
Horisont 2020: främja ett aktivt deltagande 
och välinformerat engagemang bland 
medborgarna, det civila samhället och 
samhällsaktörerna (forskare, medborgare, 
det civila samhället, beslutsfattare och 
näringsliv) inom forsknings- och 
innovationsprocessen, garantera en 
integrering av jämställdhetsaspekten, 
främja vetenskaplig spetsutbildning, 
garantera respekt för etiklagstiftning och 
främja utveckling och upprätthållande av 
högsta etiska standarder i världen, öka 
tillgänglighet till och återanvändning av 
resultat inom offentligt finansierad 
forskning, särskilt vetenskapliga 
publikationer och data, planera för 
forskning och innovation på ett ansvarsfullt 
sätt och utveckla en ram för styrning som 
uppfyller medborgarnas och det civila 
samhällets krav och förväntningar samt
stärka deras deltagande i verksamheten 
inom Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 272
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I syfte att fördjupa förbindelserna 
mellan vetenskap och samhälle och stärka 
allmänhetens förtroende för vetenskapen
bör Horisont 2020 främja ett välinformerat
engagemang bland medborgarna och det 
civila samhället i frågor rörande forskning 
och innovation genom att främja 
vetenskaplig utbildning, genom att göra 

(20) I syfte att fördjupa förbindelserna 
mellan vetenskap och samhälle bör 
Horisont 2020 främja ansvarsfull 
forskning och innovation genom ett aktivt 
engagemang bland arbetsmarknadens 
parter (forskarna, medborgarna och det 
civila samhället, politikerna och industrin)
i forsknings- och innovationsprocessen, 
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vetenskapliga kunskaper mer tillgängliga, 
genom att planera för forskning och 
innovation på ett ansvarsfullt sätt som 
uppfyller medborgarnas och det civila 
samhällets krav och förväntningar och 
genom att underlätta deras deltagande i 
verksamheten inom Horisont 2020.

genom – i synnerhet – garantier för att 
jämställdhetsdimensionen beaktas, genom 
att främja vetenskaplig utbildning, genom 
att göra vetenskapliga kunskaper mer 
tillgängliga, genom att planera för 
forskning och innovation på ett ansvarsfullt 
sätt som uppfyller medborgarnas och det 
civila samhällets krav och förväntningar 
och genom att underlätta deras deltagande i 
verksamheten inom Horisont 2020.

Or. es

Motivering

Detta ändringsförslag innebär en förbättring av skälets utformning genom att tanken på 
samtliga arbetsmarknadsparters deltagande stärks och genom påminnelsen om att ett 
beaktande av jämställdhetsdimensionen bör vara garanterad.

Ändringsförslag 273
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(20) I syfte att fördjupa förbindelserna 
mellan vetenskap och samhälle och stärka 
allmänhetens förtroende för vetenskapen 
bör Horisont 2020 främja ett välinformerat 
engagemang bland medborgarna och det 
civila samhället i frågor rörande forskning 
och innovation genom att främja 
vetenskaplig utbildning, genom att göra 
vetenskapliga kunskaper mer tillgängliga 
med hjälp av en inrättad samlingsplats för 
alla forskningsresultat, genom att planera 
för forskning och innovation på ett 
ansvarsfullt sätt som uppfyller 
medborgarnas och det civila samhällets 
krav och förväntningar och genom att 
underlätta deras deltagande i verksamheten 
inom Horisont 2020. Medborgarnas och 
det civila samhällets engagemang bör 
förenas med verksamhet som når ut till 
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allmänheten, i syfte att frambringa och 
upprätthålla offentligt stöd till 
programmen.

Or. en

Ändringsförslag 274
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 275
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 276
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 277
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Cristian Silviu 
Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Europeiska regionala myndigheter 
spelar en viktig roll när det gäller att 
genomföra det europeiska 
forskningsområdet och säkerställa en 
effektiv samordning av unionens 
finansieringsinstrument, särskilt när det 
gäller att främja kopplingarna mellan 
Horisont 2020 och strukturfonderna, 
inom ramen för strategier baserade på 
smart specialisering. Regionerna fyller 
också en viktig funktion när det gäller att 
sprida och tillämpa resultaten av 
Horisont 2020 och att erbjuda 
kompletterande finansieringsinstrument, 
till exempel offentliga upphandlingar.

Or. en

Ändringsförslag 278
Christian Ehler

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 

(21) Genomförandet av Horisont 2020 bör 
avspegla framväxande möjligheter och 
behov inom vetenskap och teknik, industri, 
politik och samhälle. De sociala 
utmaningarnas gränsöverskridande och 
tvärvetenskapliga karaktär och behovet av 
övergripande kopplingar och 
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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.

beröringspunkter inom Horisont 2020 
kräver att det inrättas särskilda 
ledningsgrupper. Grupperna bör bestå av 
relevanta aktörer med gott anseende och 
lämplig expertis från den akademiska 
världen, näringslivet, slutanvändarna och 
det civila samhället för att säkerställa en 
mångfald av alla berörda sektorer och 
forskningsområden. Grupperna bör 
lämna synpunkter och ge råd till 
kommissionen om den övergripande 
strategin för de samhällsutmaningar som 
berörs, upprättandet av dess 
arbetsprogram och de områden och 
kriterier som omfattas av 
förslagsinfodringarna.

Or. en

Motivering

Övergången till en mer gränsöverskridande och tvärvetenskaplig dimension (genom en 
övergång från teman till större utmaningar) kräver en ny mekanism för hur forskning och 
innovation ska gestaltas, där alla olika slags forskningsgrenar och näringslivets och 
samhällets aktörer ingår, inbegripet slutanvändarna.

Ändringsförslag 279
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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 och bottom-up-strategier, 
särskilt när det gäller att utveckla 
vetenskaps- och teknikområden och 
tvärvetenskaplig forskning. Extern 
rådgivning bör sökas kontinuerligt under 
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europeiska innovationspartnerskap 
utnyttjas.

Horisont 2020. Synpunkter från relevanta 
strukturer som till exempel Europeiska 
institutet för innovation och teknik (EIT) 
och dess kunskaps- och 
innovationsgrupper (KI-grupper),
europeiska teknikplattformar, initiativ för 
gemensam programplanering och 
europeiska innovationspartnerskap
kommer att beaktas fullt ut med tanke på 
den centrala roll de spelar i processen för 
att fastställa forskningsbehov. 

Or. en

Ändringsförslag 280
Philippe Lamberts
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 hos medborgarna och i samhället 
samt inom politik, vetenskap, teknik och
industri. Dagordningarna bör i sig 
fastställas på ett öppet och deltagarinriktat 
sätt i nära samarbete med alla relevanta
intressenter från alla berörda sektorer, 
bland annat företrädare för 
vetenskapsvärlden, forskarsamfundet, 
offentliga sektorn, det civila samhällets 
organisationer och små och medelstora 
företag. Balanserad extern rådgivning bör 
sökas kontinuerligt under Horisont 2020, 
och relevanta strukturer som till exempel 
europeiska teknikplattformar, initiativ för 
gemensam programplanering och 
europeiska innovationspartnerskap bör
garantera att intressekonflikter undviks.

Or. en
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Ändringsförslag 281
Britta Thomsen

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, och 
tillräcklig flexibilitet bör finnas för ny 
utveckling, även när det gäller pågående 
projekt. Extern rådgivning bör sökas 
kontinuerligt under Horisont 2020. 
Genomförandeplaner från relevanta 
strukturer som till exempel europeiska 
teknikplattformar, initiativ för gemensam 
programplanering och europeiska 
innovationspartnerskap kommer att 
beaktas fullt ut i processen för att 
fastställa forskningsbehov. 

Or. en

Motivering

Teknikplattformarna är centrala för att samla forskare och experter som företräder de stora
aktörerna i olika sektorer. De utvecklar genomförandeplaner och stöder kommissionens och 
medlemsstaternas arbete med att säkerställa ett effektivt genomförande. De kräver betydande 
mänskliga och finansiella resurser och deras viktiga roll i att stödja kommissionen i att 
avgränsa forskningsområdet måste erkännas.

Ändringsförslag 282
Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Genomförandet av Horisont 2020 bör 
avspegla framväxande möjligheter och 

(21) Genomförandet av Horisont 2020 bör 
avspegla framväxande möjligheter och 
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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.

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 
befintliga relevanta strukturer som till 
exempel europeiska teknikplattformar, 
initiativ för gemensam programplanering 
och europeiska innovationspartnerskap 
utnyttjas där så är möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 283
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Inom prioriteringen 
”Samhällsutmaningar” ska en 
utmaningsbaserad strategi följas där 
grundläggande vetenskap, tillämpad 
forskning, kunskapsöverföring och 
innovation är lika viktiga och 
sammanlänkade komponenter. För att 
säkerställa en lämplig balans mellan 
konsensusbaserad och mer banbrytande 
forskning, utveckling och innovation bör 
minst 15 % av budgeten för prioriteringen 
”Samhällsutmaningar” följa bottom-up-
principen med öppna 
ansökningsomgångar (inga förbestämda 
ämnen). Dessutom bör rätt balans uppnås 
inom prioriteringarna 
”Samhällsutmaningar” och ”Industriellt 
ledarskap” mellan mindre och större 
projekt, med beaktande av den särskilda 
branschstrukturen, typen av verksamhet, 
tekniken och forskningslandskapet.

Or. en
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Ändringsförslag 284
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För att garantera ett insynsvänligt 
och effektivt genomförande bör fleråriga 
preliminära färdplaner fastställas i början 
av programperioden för varje särskilt mål 
och övergripande tema, och en kort och 
öppen utarbetningsprocess för de årliga 
arbetsprogrammen bör eftersträvas. När 
kommissionen förbereder och utformar 
färdplanerna och arbetsprogrammen bör 
den involvera och informera 
Europaparlamentet och rådet i god tid på 
lämpligt sätt. Extern rådgivning bör sökas 
kontinuerligt under Horisont 2020, och 
relevanta strukturer som till exempel 
sektorsspecifika rådgivande grupper, den 
nyligen inrättade ledningsgruppen, 
europeiska teknikplattformar, initiativ för 
gemensam programplanering och 
europeiska innovationspartnerskap 
utnyttjas.

Or. en

Ändringsförslag 285
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För att säkerställa en lämplig 
balans mellan konsensusbaserad och mer 
banbrytande forskning, utveckling och 
innovation bör minst 15 % av budgeten 
för prioriteringen ”Samhällsutmaningar” 
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och det särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
inom prioriteringen ”Industriellt 
ledarskap” följa en forskningsdriven logik 
som följer bottom-up-principen i enlighet 
med den överenskomna politiken. 
Dessutom bör rätt balans uppnås inom 
prioriteringarna ”Samhällsutmaningar” 
och ”Industriellt ledarskap” mellan 
mindre och större projekt, med beaktande 
av den särskilda branschstrukturen, typen 
av verksamhet, tekniken och 
forskningslandskapet.

Or. en

Ändringsförslag 286
Alyn Smith

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För att kunna konkurrera globalt, 
effektivt ta itu med de stora 
samhällsutmaningarna och uppnå målen 
i Europa 2020-strategin måste EU fullt ut 
tillvarata sina mänskliga resurser. 
Horisont 2020 bör fungera som en 
katalysator och ett kraftfullt incitament 
för att slutföra det europeiska 
forskningsområdet genom att stödja 
gränsöverskridande verksamheter som 
drar till sig, behåller, utbildar och 
utvecklar forsknings- och 
innovationstalanger. För att uppnå detta 
mål och förbättra kunskapsöverföringen 
liksom antalet forskare och kvaliteten på 
dessa ska verksamheter som bygger upp 
humankapitalet, inklusive sådana som 
särskilt fokuserar på ungdomar och 
kvinnor, vara ett standardinslag i alla 
forsknings- och innovationsverksamheter 
som finansieras av unionen.
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Or. en

Ändringsförslag 287
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Näringslivet och de små och 
medelstora företagen är viktiga för att nå 
ut med forskningsresultat på 
marknaderna. Horisont 2020 bör fungera 
som hävstång för investeringar från 
privata sektorn inom forskning, 
utveckling och innovation, i syfte att 
uppnå sammanlagda offentliga och 
privata investeringar till ett belopp av 3 % 
av BNP, av vilket den privata sektorn bör 
förväntas bidra med två tredjedelar.

Or. en

Motivering

Se rådets slutsatser från mars 2010.

Ändringsförslag 288
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Plattformar för dialog mellan det 
civila samhället och forskare bör inrättas 
inom varje särskilt mål av 
prioriteringarna ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
och prioriteringen 
”Samhällsutmaningar” för att diskutera 
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forskningsprioriteringar och garantera 
samhällets engagemang på dessa 
prioriterade områden.

Or. en

Ändringsförslag 289
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) I syfte att tillåta tillräcklig 
flexibilitet under programtiden för 
Horisont 2020 och för att bemöta nya 
behov och ny utveckling samt bedöma och 
eventuellt anpassa interaktionen och den 
övergripande dimensionen mellan och 
inom olika prioriteringar bör det vara 
möjligt att på grundval av 
halvtidsöversynen av Horisont 2020 se 
över beloppen för de specifika målen och 
prioriteringarna och överföra anslag 
mellan dem. Befogenheten att anta 
sådana akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt bör delegeras till 
kommissionen. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt, 
i god tid och på lämpligt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att det byggs in en viss flexibilitet i budgeten så att det finns tillräckligt med 
utrymme för att bemöta framtida behov och utveckling, bland annat för så kallade 
”övergripande åtgärder”. Bäst sker detta genom en delegerad akt för att garantera 
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demokratiskt ansvar och snabba beslutsprocesser. 

Ändringsförslag 290
Marisa Matias

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Horisont 2020 bör bidra till att göra 
forskningsyrket i unionen mer attraktivt. 
Lämplig uppmärksamhet bör ägnas den 
europeiska stadgan för forskare och 
riktlinjerna för rekrytering av forskare samt 
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 
genom att man främjar och vidtar alla 
nödvändiga åtgärder för att garantera och 
förbättra anständiga arbetsvillkor för 
vetenskapsmän inom unionen. Lämplig 
uppmärksamhet bör ägnas den europeiska 
stadgan för forskare och riktlinjerna för 
rekrytering av forskare samt andra 
relevanta referensramar som fastställts 
inom ramen för det europeiska 
forskningsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 291
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Horisont 2020 bör bidra till att göra 
forskningsyrket i unionen mer attraktivt. 
Lämplig uppmärksamhet bör ägnas den 
europeiska stadgan för forskare och 
riktlinjerna för rekrytering av forskare samt 
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 
och ge det yrkesmässigt och socialt 
erkännande på unionsnivå. Fullständig
uppmärksamhet bör ägnas den europeiska 
stadgan för forskare och riktlinjerna för 
rekrytering av forskare samt andra 
relevanta referensramar som fastställts 
inom ramen för det europeiska 
forskningsområdet, samtidigt som man 
beaktar att de till sin natur är frivilliga, i 
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syfte att få bukt med den fortgående 
kompetensflykten och i stället 
åstadkomma kompetensinflöde.

Or. en

Ändringsförslag 292
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Horisont 2020 bör ge upphov till 
synergieffekter med annan politik i 
unionen och medlemsstaterna, framför 
allt inom utbildning, så att forskarnas och 
innovatörernas yrken återigen blir 
attraktiva, erbjuder karriärmöjligheter 
med hög status för talangfulla europeiska 
medborgare och lockar de bästa
talangerna från tredje länder. För detta 
ändamål bör utbildning i vetenskap, 
teknik, ingenjörsvetenskap och matematik 
främjas och klyftan mellan könen inom 
vetenskap och innovation överbryggas, 
eftersom detta är en förutsättning för att 
unionen ska kunna ha tillgång till de 
mänskliga resurser som krävs för att nå 
forsknings- och innovationsmålen.

Or. en

Ändringsförslag 293
Frédérique Ries, Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

En samordnad och attraktiv beskattning skulle kunna bidra till att minska forskarflykten till 
länder utanför EU.

Ändringsförslag 294
Romana Jordan

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Horisont 2020 ska garantera lika 
möjligheter för all europeisk vetenskaplig 
spetskompetens och bidra till att skapa ett 
gemensamt europeiskt forskningsområde 
genom att främja förtroende och ett 
bredare alleuropeiskt 
forskningssamarbete. 

Or. en

Ändringsförslag 295
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) En förutsättning för att 
informations- och 
kommunikationsåtgärder som rör 
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Horisont 2020 ska göras tillgängliga, 
bland dem också uppgifter om projekt 
som fått stöd samt om resultaten, är att 
alla får ta del av dem i tillgängliga format. 
De tillgängliga formaten inbegriper 
exempelvis, men inte uteslutande, stor stil, 
punktskrift, lättläst text, uppläst text, 
ljudformat, video och elektroniskt format.

Or. en

Motivering

Personer med funktionsnedsättning bör ha lika tillgång till informations- och 
kommunikationsåtgärder som rör Horisont 2020, bland annat uppgifter om projekt som fått 
stöd samt om resultaten, framför allt med tanke på att det handlar om offentligt stöd.

Ändringsförslag 296
Konrad Szymański

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) Forskningsverksamhet som bedrivs
inom Horisont 2020 bör följa unionens 
regelverk för lika möjligheter mellan män 
och kvinnor. Horisont 2020 bör 
uppmärksamma vetenskaplig 
spetskompetens och yrkeskvalifikationer, 
oavsett kön, hos den vetenskapliga 
personal och forskningspersonal som 
arbetar med forskning och innovation. 
För att garantera en effektiv användning 
av EU-medel bör det huvudsakliga 
utslagskriteriet för 
unionens forskningsstöd vara att det 
vetenskapliga projektet utmärks av 
spetskompetens och 
forskningspersonalens 
yrkeskvalifikationer.

Or. en
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Ändringsförslag 297
Anna Záborská, Jan Březina

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) Forskningsverksamhet som bedrivs
inom Horisont 2020 bör följa unionens 
regelverk för lika möjligheter mellan män 
och kvinnor. Horisont 2020 bör 
uppmärksamma vetenskaplig 
spetskompetens och yrkeskvalifikationer, 
oavsett kön, hos den vetenskapliga 
personal och forskningspersonal som 
arbetar med forskning och innovation. 
För att garantera en effektiv användning 
av EU-medel bör det huvudsakliga 
utslagskriteriet för 
unionens forskningsstöd vara att det 
vetenskapliga projektet utmärks av 
spetskompetens och 
forskningspersonalens 
yrkeskvalifikationer.

Or. en

Ändringsförslag 298
Patrizia Toia

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 

(23) Verksamheten inom Horisont 2020 
bör vara inriktad på att främja jämställdhet 
mellan män och kvinnor inom forskning 
och innovation, fastställa och avlägsna de 
huvudsakliga orsakerna till obalansen 
mellan könen, genom att använda hela den 
potential som finns hos både kvinnliga och 
manliga forskare vad avser deras 
utomordentliga yrkesmässiga egenskaper 
och förmåga, och genom att integrera 
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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.

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.

Or. it

Ändringsförslag 299
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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 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. Horisont 2020 bör 
garantera att jämställdhetsaspekten 
integreras i alla skeden av processen inom 
forsknings- och 
innovationsverksamheten, 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 300
Konrad Szymański
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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, 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

Motivering

Uttrycket ”jämställdhetsaspekt” är oklart om det hänvisar till projekt och det kan även 
förknippas med omtvistade program som inte är gemensamma. 

Ändringsförslag 301
Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Forskning och innovation bygger 
ofta på forskarnas, 
forskningsinstitutionernas, företagens och 
medborgarnas möjlighet att få tillgång 
till, dela och använda vetenskaplig 
information. Ökad rörlighet och 
utnyttjande av kunskap samt hållbar 
tillgång till vetenskapliga publikationer, 
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vilket redan anges i det sjunde 
ramprogrammet, bör vara den allmänna 
principen för vetenskapliga publikationer 
som får offentligt stöd från
Horisont 2020. Dessutom bör 
Horisont 2020 experimentera med fri 
tillgång på internet till vetenskapliga 
uppgifter som produceras eller samlas in 
av offentligt finansierad forskning i syfte 
att göra fri tillgång till dessa uppgifter till 
en allmän regel 2020. Där så är lämpligt 
kan kostnaderna för publiceringen täckas 
av budgeten för Horisont 2020.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget bygger på Teresa Riera Madurells betänkande, äf 10.

Ändringsförslag 302
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) All forskning och innovation bygger 
på forskarnas, forskningsinstitutionernas, 
företagens och medborgarnas möjlighet 
att kunna få fri tillgång till, dela och 
använda vetenskaplig information. Ökad 
rörlighet och utnyttjande av kunskap samt 
fri tillgång på internet till vetenskapliga 
publikationer, vilket redan anges i det 
sjunde ramprogrammet, bör vara den 
allmänna principen för vetenskapliga 
publikationer som får offentligt stöd från 
Horisont 2020. Dessutom bör 
Horisont 2020 experimentera med fri 
tillgång på internet till vetenskapliga 
uppgifter som redan offentliggjorts och 
som produceras eller samlas in av 
offentligt finansierad forskning i syfte att 
göra fri tillgång till dessa uppgifter till en 
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allmän regel 2020.

Or. en

Ändringsförslag 303
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Ökad rörlighet och utnyttjande av
kunskap samt fri tillgång på internet till 
vetenskapliga publikationer, vilket redan 
anges i det sjunde ramprogrammet, bör 
vara den allmänna principen för 
vetenskapliga publikationer som får 
offentligt stöd från Horisont 2020. Genom 
att kräva fri tillgång till 
forskningspublikationer som får stöd från 
Horisont 2020 garanteras en bredare 
spridning av kunskap och innovation till 
medborgare (bland annat forskare, 
innovatörer, lärare, tjänstemän och 
entreprenörer) och företag, särskilt små 
och medelstora företag, och en snabbare 
återbäring av skattebetalarnas pengar 
inom unionen som har investerats i 
forskning.

Or. en

Ändringsförslag 304
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Horisont 2020 kommer att 
uppmuntra och stödja verksamhet som 
utnyttjar Europas ledande ställning i 
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jakten på att utveckla nya processer och 
ny teknik som främjar hållbar utveckling i 
vid mening och bekämpar 
klimatförändringar. Om den integreras 
fullt ut i samtliga Horisont 2020-
prioriteringar kommer denna horisontella 
ansats att hjälpa EU att lyckas i en värld 
med låga koldioxidutsläpp och 
ansträngda resurser samtidigt som en 
resurseffektiv, hållbar och 
konkurrenskraftig ekonomi skapas.

Or. en

Ändringsförslag 305
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Varje deltagare som har fått stöd 
från unionen bör anstränga sig till sitt 
yttersta för att utnyttja de resultat som 
framkommit, antingen för fortsatt 
forskning eller för kommersiellt ändamål, 
eller för att låta en annan juridisk person 
utnyttja dem för dessa ändamål, särskilt 
genom överföring av och tillstånd till 
resultat i enlighet med artikel 41 i 
förordning (EU) nr xxxx/2012 [regler för 
deltagande].

Or. en

Ändringsförslag 306
Kent Johansson, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) All forskning och innovation bygger 
på forskarnas, forskningsinstitutionernas, 
företagens och medborgarnas möjlighet 
att kunna få fri tillgång till, dela och 
använda vetenskaplig information. 
Immaterialrätten bör emellertid 
respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 307
Patrizia Toia

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 etiska 
principer. Yttrandena från Europeiska 
gruppen för etik inom vetenskap och ny 
teknik bör beaktas. Unionen bör även 
respektera kulturell mångfald och 
medlemsstaters etiska val vilka ska 
beaktas för finansieringsändamål.
Forskningsverksamheten bör genomföras i
enlighet med artikel 13 i EUF-fördraget 
och uppfylla kravet att ersätta eller minska 
användningen av djur för vetenskapliga 
syften eller att förbättra 
genomförandevillkoren för denna 
verksamhet. En hög hälsoskyddsnivå för 
människor bör säkerställas vid all 
verksamhet i enlighet med artikel 168 i 
EUF-fördraget.
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Or. it

Motivering

Det är mer lämpligt att hänvisat till artikel 13 i EUF-fördraget i samband med ”3R-
principen”, dvs. ersättning (replacement), begränsning (reduction) och förfining (refinement). 
Dessutom överensstämmer denna formulering mer med artikel 19.10 i förslaget till 
förordning om reglerna för deltagande och spridning i ”Horisont 2020”. Det finns ingen 
särskild motivering för att begränsa detta krav till ”grundläggande” principer. 

Ändringsförslag 308
Frédérique Ries, Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) Forsknings- och 
innovationsverksamhet som stöds av 
Horisont 2020 bör vara förenlig med 
grundläggande etiska principer. De 
motiverade och regelbundet uppdaterade
yttrandena från Europeiska gruppen för 
etik inom vetenskap och ny teknik bör 
beaktas, vilket förutsätter att urvalet sköts 
med insyn och utgående från att 
medlemmarna av nämnda grupp är 
oberoende och vetenskapligt sakkunniga. 
Forskningsverksamheten bör även ta 
hänsyn till artikel 13 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 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 fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

Or. fr

Motivering

Experters oberoende bör fortsättningsvis vara ett mål i både samråds- och beslutsorgan.
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Ändringsförslag 309
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

EU:s ramprogram måste vara förenligt med medlemsstaternas statsförfattningar när stödet 
till forskning fastställs. EU kan inte stödja sådan forskning som inte är tillåten i 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 310
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Forsknings- och 
innovationsverksamhet som stöds av 

(24) Forsknings- och 
innovationsverksamhet som stöds av 
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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.

Horisont 2020 bör vara förenlig med 
grundläggande etiska och mänskliga 
rättigheter. Yttrandena från Europeiska 
gruppen för etik inom vetenskap och ny 
teknik bör beaktas liksom yttrandet från 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter och europeiska 
datatillsynsmannen. 
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 311
Algirdas Saudargas

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 312
Romana Jordan

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. sl

Ändringsförslag 313
Elisabetta Gardini

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. 

(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. 



AM\906699SV.doc 69/181 PE492.656v01-00

SV

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.

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. 
Forskningsverksamheten bör även vara 
förenlig med medlemsstaternas rättsliga 
och administrativa bestämmelser och 
sedvänjor. En hög hälsoskyddsnivå för 
människor bör säkerställas vid all 
verksamhet i enlighet med artikel 168 i 
EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 314
Anna Záborská, Jan Březina

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en



PE492.656v01-00 70/181 AM\906699SV.doc

SV

Ändringsförslag 315
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Det saknas rättslig grund för att 
använda unionens budget till forskning, 
utveckling och upphandling av 
militärutrustning och för att ge 
Europeiska försvarsbyrån och nationella 
försvarsministerier och försvarsbyråer 
direkt tillgång till unionens budget. 
Försvarsforskning bör därför uttryckligen 
uteslutas från Horisont 2020 och inget 
strukturerat samarbete får upprättas 
mellan Horisont 2020 och Europeiska 
försvarsbyrån. Av samma anledningar bör 
forskning som rör teknik med dubbla 
användningsområden uteslutas från 
Horisont 2020. 

Or. en

Ändringsförslag 316
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 24b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24b) Alla förslagsinfordringar på 
forskningsområdet som gäller säkerhet 
bör först bli föremål för en 
förhandsbedömning av de etiska och 
sociala konsekvenserna, under fullt 
beaktande av de potentiella sociala 
konsekvenserna av den bakomliggande 
dagordningen för forskning och 
utveckling. Alla viktiga etiska frågor 
och/eller sociala konsekvenser som 
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framkommer i en sådan 
konsekvensbedömning bör sedan 
fullständigt integreras i 
förslagsinfordringarna, både som en 
integrerad del av dagordningen för 
forskning och utveckling och genom 
öronmärkta resurser till forskning och 
analyser som rör särskilda frågor. 
Dessutom bör en etisk översyn 
genomföras för varje projekt, före och 
under projektets genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 317
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 24c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24c) En balans bör uppnås mellan 
forskning inom naturvetenskap och 
teknik och andra vetenskapsgrenar, 
särskilt politik, samhällsvetenskap och 
humaniora. Programmet på 
säkerhetsområdet bör vara inriktat på vad 
som kännetecknar och förändrar 
konflikter och samarbete, statens roll, 
internationella organisationer, icke-
statliga aktörer och det civila samhällets 
aktörer, men även på förebyggande av 
konflikter, fredsbyggande åtgärder och 
reformer inom sektorn för civil säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 318
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Skäl 25
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(25) Uppmärksamhet bör ägnas åt de 
avsevärda skillnader som finns mellan 
medlemsstaternas nationella lagar i 
frågor som rör forskning där mänskliga 
embryon och stamceller från mänskliga 
embryon används. 
Unionens forskningspolitik får inte 
medföra en harmonisering av 
medlemsstaternas nationella lagstiftning.
Kommissionen bör erinra sig sin 
förklaring i anslutning till det sjunde 
ramprogrammet om att fortsätta med 
nuvarande praxis och inte lämna 
projektförslag till den föreskrivande 
kommittén som innebär forskning som 
förstör mänskliga embryon, till exempel 
för att skapa stamceller.1 Detta åtagande 
bör införas i denna förordning för att 
garantera kontinuitet i rättsläget.
__________________
1 Punkt 12 i kommissionens yttrande över 
artikel 6, som bifogats 
Europaparlamentets och rådets 
beslut 1982/2006/EG av den 
18 december 2006 om Europeiska 
gemenskapens sjunde ramprogram för 
verksamhet inom området forskning, 
teknisk utveckling och demonstration 
(2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, 
s. 1).

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 319
Elisabetta Gardini
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Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(25) Det finns avsevärda skillnader 
mellan nationella lagar om forskning där 
mänskliga embryon och stamceller från 
mänskliga embryon används. Unionens 
politik bör inte sträva efter att 
harmonisera nationell lagstiftning. I 
samband med det sjunde ramprogrammet 
slog kommissionen fast att den kommer 
att ”fortsätta använda den praxis som 
gäller för närvarande och [den] kommer 
inte att lämna projektförslag till den 
föreskrivande kommittén som innebär 
forskning som förstör mänskliga 
embryon, till exempel för att skapa 
stamceller”1. Det är önskvärt att införa 
detta åtagande i denna förordning för att 
garantera säkerhet kring rättsläget.
__________________
1 Punkt 12 i kommissionens yttrande över 
artikel 6, som bifogats 
Europaparlamentets och rådets beslut 
1982/2006/EG av den 18 december 2006 
om Europeiska gemenskapens sjunde 
ramprogram för verksamhet inom 
området forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 
30.12.2006, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 320
Anna Záborská, Jan Březina

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Europeiska kommissionen 
uppmuntrar inte uttryckligen till 

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

medlemsstaternas nationella lagar i 
frågor som rör forskning där mänskliga 
embryon och stamceller från mänskliga 
embryon används. 
Unionens forskningspolitik får inte 
medföra en harmonisering av 
medlemsstaternas nationella lagstiftning.
Kommissionen bör erinra sig sin 
förklaring i anslutning till det sjunde 
ramprogrammet om att fortsätta med 
nuvarande praxis och inte lämna 
projektförslag till den föreskrivande 
kommittén som innebär forskning som 
förstör mänskliga embryon, till exempel 
för att skapa stamceller.1 Detta åtagande 
bör införas i denna förordning för att 
garantera kontinuitet i rättsläget.
__________________
1 Punkt 12 i kommissionens yttrande över 
artikel 6, som bifogats 
Europaparlamentets och rådets 
beslut 1982/2006/EG av den 
18 december 2006 om Europeiska 
gemenskapens sjunde ramprogram för 
verksamhet inom området forskning, 
teknisk utveckling och demonstration 
(2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, 
s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 321
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Europeiska kommissionen uppmuntrar 
inte uttryckligen till användning av 
stamceller från mänskliga embryon. 
Användningen av mänskliga stamceller, 
oavsett om de är adulta eller embryonala, 
beror på den bedömning som görs av 

(25) Europeiska kommissionen uppmuntrar 
inte uttryckligen till användning av 
stamceller från mänskliga embryon. Det är 
dock ett erkänt faktum att 
stamcellsforskning har potential att leda 
till utveckling av behandlingar och 
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forskarna mot bakgrund av de mål de vill 
uppnå och är föremål för strikt etisk 
granskning. Projekt som innebär att 
stamceller från mänskliga embryon 
används måste godkännas av 
medlemsstaterna för att få bidrag. 
Verksamhet som är förbjuden i samtliga 
medlemsstater bör inte finansieras. 
Verksamhet som är förbjuden i en 
medlemsstat bör inte finansieras.

terapier för patienter som lider av en rad 
sjukdomar, bland annat obotliga 
neurodegenerativa sjukdomar som 
exempelvis Parkinsons sjukdom, 
sjukdomar i det motoriska nervsystemet 
och MS samt typ 1-diabetes, hjärt-
kärlsjukdomar, leverskador, 
ryggmärgsskador och blindhet. Många av 
dessa tillstånd kommer att bli allt 
vanligare i samband med att befolkningen 
blir allt äldre. För att bättre kunna förstå 
den enorma potential som stamceller har 
bör forskarna ha möjlighet att fortsätta 
forska inom alla grenar av 
stamcellsforskningen, om detta är tillåtet i 
den berörda medlemsstaten.  
Användningen av mänskliga stamceller, 
oavsett om de är adulta eller embryonala, 
beror dock på den bedömning som görs av 
forskarna mot bakgrund av de mål de vill 
uppnå och är föremål för strikt etisk 
granskning. Projekt som innebär att 
stamceller från mänskliga embryon 
används måste godkännas av 
medlemsstaterna för att få bidrag. 
Verksamhet som är förbjuden i samtliga 
medlemsstater bör inte finansieras. 
Verksamhet som är förbjuden i en 
medlemsstat bör inte finansieras.

Or. en

Ändringsförslag 322
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Europeiska kommissionen 
uppmuntrar inte uttryckligen till 
användning av stamceller från mänskliga
embryon. Användningen av mänskliga 
stamceller, oavsett om de är adulta eller 
embryonala, beror på den bedömning som 

(25) Kommissionen är mån om rättvisa 
villkor för användningen av mänskliga 
stamceller, oavsett om de är adulta eller 
embryonala eller kommer från 
navelsträngsblod. Frågan om en eventuell 
sådan användning överlåts till den 
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görs av forskarna mot bakgrund av de mål 
de vill uppnå och är föremål för strikt etisk 
granskning. Projekt som innebär att 
stamceller från mänskliga embryon 
används måste godkännas av 
medlemsstaterna för att få bidrag. 
Verksamhet som är förbjuden i samtliga 
medlemsstater bör inte finansieras. 
Verksamhet som är förbjuden i en 
medlemsstat bör inte finansieras.

bedömning som görs av forskarna mot 
bakgrund av de mål de vill uppnå i 
behandlingssyfte och är föremål för strikt 
etisk granskning. De projekt som innebär 
att stamceller från mänskliga embryon 
används kan finansieras efter det att de 
vederbörligen godkänts av de berörda
medlemsstaterna. Verksamhet som är 
förbjuden i samtliga medlemsstater bör inte 
finansieras. Verksamhet som är förbjuden i 
en medlemsstat bör inte finansieras.
Däremot ska medicinsk forskning på alla 
typer av stamceller finansieras i sådana 
medlemsstater där den är tillåten.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt med en objektiv, tolerant och opartisk reflexion om den känsliga frågan om 
forskning på olika typer av stamceller, och särskilt stamceller från överflödiga embryon.

Ändringsförslag 323
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(25) Stamceller har visat sig vara effektiva 
i olika medicinska behandlingar, i 
synnerhet inom regenerativ medicin. 
Unionen ska därför fortsätta att 
uppmuntra forskning med denna 
inriktning. Europeiska kommissionen 
erkänner dock att forskning med 
stamceller från mänskliga embryon ger 
upphov till vissa etiska frågor och 
kommissionen avstår därmed uttryckligen 
från att uppmuntra till användning av 
stamceller från mänskliga embryon. 
Användningen av adulta mänskliga 
stamceller, i synnerhet de som 
tillhandahållits från blod från navelsträng 
eller inducerade pluripotenta stamceller,
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beror på den bedömning som görs av 
forskarna mot bakgrund av de mål de vill 
uppnå och är föremål för strikt etisk 
granskning. Projekt som innebär att 
stamceller från mänskliga embryon 
används bör inte finansieras. Verksamhet 
som är förbjuden i samtliga medlemsstater 
bör inte finansieras. Verksamhet som är 
förbjuden i en medlemsstat bör inte 
finansieras.

Or. it

Ändringsförslag 324
Algirdas Saudargas

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(25) Europeiska kommissionen uppmuntrar 
inte uttryckligen till användning av 
stamceller från mänskliga embryon. 
Användningen av mänskliga stamceller, 
oavsett om de är adulta eller embryonala, 
skiljer sig åt i medlemsstaterna. Därför 
får inga projekt som innebär att stamceller 
från mänskliga embryon används 
finansieras av EU:s budget.

Or. en

Ändringsförslag 325
Vicky Ford
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Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 326
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(25) Användningen av adulta mänskliga 
stamceller beror på den bedömning som 
görs av forskarna mot bakgrund av de mål 
de vill uppnå och är föremål för strikt etisk 
granskning utförd av Europeiska 
kommissionen. Ingen verksamhet som är 
förbjuden i samtliga medlemsstater bör 
finansieras. Verksamhet som är förbjuden i 
en medlemsstat bör inte finansieras.

.
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Verksamhet som är förbjuden i en 
medlemsstat bör inte finansieras.

Or. it

Motivering

Proportionalitetsprincipen ska respekteras i sektorer där etiska alternativ och rättsliga 
lösningar skiljer sig vitt från en medlemsstat till en annan. Enligt EU:s koherensprincip, i 
enlighet med den rättspraxis som upprättades av Europeiska unionens domstol genom 
Brüstle-domen, ska finansiering inte tillhandahållas forskningsprojekt som anges i 
ovanstående bestämmelse. Hänvisning till Europeiska kommissionen ger en mer korrekt 
återgivning av punkt 6 i deklarationen av den 30 december 2006.

Ändringsförslag 327
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) EU-domstolen har i mål C– 34/10 
fastställt att mänskliga embryonala 
stamceller inte är patenterbara enligt 
unionsrätten. Detta utslag från domstolen 
påverkar inte nationell lagstiftning om 
denna typ av forskning eller finansiering 
som sker via medlemsstaternas budgetar. 
Domen har dock konsekvenser för 
unionsrätten. Om man, i denna 
förordning, inte utesluter finansiering av 
forskning som inbegriper användning av 
stamceller från mänskliga embryon skulle 
förordningen i princip kunna anmälas till 
EU-domstolen. Det är därför säkrast att 
utesluta denna typ av forskning från EU-
finansiering och istället överlåta 
finansieringen på de nationella 
forskningsbudgeterna.
__________________
1 Mål C-34/10, EU-domstolens beslut 
(stora avdelningen) av 
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den 18 oktober 2011, Oliver Brüstle mot 
Greenpeace eV, ännu inte offentliggjort.

Or. en

Ändringsförslag 328
Anna Záborská, Jan Březina

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) EU-domstolen har i mål C– 34/10 
fastställt att mänskliga embryonala 
stamceller inte är patenterbara enligt 
unionsrätten. I enlighet med denna dom 
bör forskning på embryonala stamceller 
inte beviljas EU-finansiering.
__________________
1Mål C-34/10, EU-domstolens beslut 
(stora avdelningen) av 
den 18 oktober 2011, Oliver Brüstle mot 
Greenpeace.

Or. en

Ändringsförslag 329
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) EU-domstolen har i mål C– 34/10 
fastställt att mänskliga embryonala 
stamceller inte är patenterbara enligt 
unionsrätten. I enlighet med denna dom 
bör forskning på embryonala stamceller 
inte beviljas EU-finansiering.
__________________
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1Mål C-34/10, EU-domstolens beslut 
(stora avdelningen) av 
den 18 oktober 2011, Oliver Brüstle mot 
Greenpeace.

Or. en

Ändringsförslag 330
Algirdas Saudargas

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Unionen bör uppmuntra forskare, 
vilkas forskning finansieras genom EU:s 
budget, att ta patent på sina uppfinningar 
i unionen. Eftersom mänskliga 
embryonala stamceller inte är 
patenterbara bör denna typ av forskning 
uteslutas från unionens finansiering och 
enbart finansieras via de nationella 
budgetarna.

Or. en

Ändringsförslag 331
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

Forskning på stamceller från navelsträngsblod bör utgöra ett tredje forskningsområde som 
uttryckligen främjas i gemenskapsprogrammet Horisont 2020.

Ändringsförslag 332
Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Enligt det sjunde ramprogrammet 
måste alla projekt där man har för avsikt 
att använda stamceller från mänskliga 
embryon genomgå en vetenskaplig 
granskning i vilken oberoende 
vetenskapliga experter bedömer om det är 
nödvändigt att använda sådana stamceller 
för att de vetenskapliga målen ska 
uppnås. Detta bör få fortsätta under 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 333
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25b) Upptäckten nyligen av inducerade 
pluripotenta stamceller har inneburit ett 
nytt sätt att bedriva forskning på 
stamceller, förutom forskningen på adulta 
stamceller och embryonala stamceller, 
vilken redan har funnits i flera år, och 
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detta har väckt nytt hopp hos patienter 
som väntar på behandling. Unionen bör 
därför vidta åtgärder på området med 
beaktande av följande:
– Forskarvärlden intresserar sig för alla 
typer av forskning.
– Det gäller att hitta en balans mellan de 
olika typerna av forskning på stamceller, 
så att ingen forskning gynnas på den 
övriga forskningens bekostnad.
– De etiska problem som varje kategori av 
stamceller för med sig måste undersökas 
förbehållslöst.

Or. fr

Ändringsförslag 334
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25b) Syftet med EU:s forskningspolitik 
och finansiering av forskning är att 
forskare vars forskning finansieras av 
EU:s skattebetalares pengar också ska 
patentsökas inom EU. Eftersom 
mänskliga embryonala stamceller inte är 
patenterbara (jfr EU-domstolens beslut i 
mål C–34/10) förutsätter en ansvarsfull 
användning av skattebetalarnas pengar 
att sådan forskning inte kommer i fråga 
för EU-stöd. En medlemsstat får dock 
besluta att finansiera sådan forskning 
med uteslutande nationella budgetmedel 
och utifrån nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 335
Elisabetta Gardini
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Förslag till förordning
Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25b) Unionen bör uppmuntra forskare, 
vilkas forskning finansieras genom EU:s 
budget, att ta patent på sina uppfinningar 
i unionen. Eftersom mänskliga 
embryonala stamceller inte är 
patenterbara bör denna typ av forskning 
uteslutas från unionens finansiering och 
enbart finansieras via de nationella 
budgetarna.

Or. en

Ändringsförslag 336
Anna Záborská, Jan Březina

Förslag till förordning
Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25b) Syftet med EU:s forskningspolitik 
och finansiering av forskning är att 
forskare vars forskning finansieras av 
EU:s skattebetalares pengar också ska 
patentsökas inom EU. Eftersom 
mänskliga embryonala stamceller inte är 
patenterbara (jfr domstolens beslut i mål 
C–34/10) förutsätter en ansvarsfull 
användning av skattebetalarnas pengar 
att sådan forskning inte kommer i fråga 
för EU-stöd. En medlemsstat får dock 
besluta att finansiera sådan forskning 
med uteslutande nationella budgetmedel 
och utifrån nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 337
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Konrad Szymański, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Skäl 25c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25c) Forskning på stamceller som inte 
kommer från embryon och som bevisligen 
verkar mer lovande och mindre 
kontroversiell bör få starkt stöd. Dylik 
uppmuntran skulle även öka EU:s 
konkurrenskraft på detta område.

Or. en

Motivering

Stamceller från mänskliga embryon har visat sig vara mindre användbara ur vetenskaplig 
synpunkt och utgör idag ett krympande kliniskt hopp. Däremot har vetenskapliga framsteg 
inom forskning på alternativa stamceller (adulta, tagna från navelsträngar eller inducerade 
pluripotenta), som är okontroversiell, visat sig ha bättre utsikter att komma till klinisk 
användning, och i vissa fall har sådana framsteg redan lett till omfattande kliniska resultat.

Ändringsförslag 338
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(26) För största möjliga effekt bör Horisont 
2020 utveckla nära synergier med andra 
unionsprogram på områden som t.ex. 
utbildning, rymden, miljö, konkurrenskraft 
och små och medelstora företag, inre 
säkerhet, kultur och media, och med 
resurser från sammanhållningspolitiken 
och politiken för landsbygdsutveckling, 
som särskilt kan bidra till att stärka 
nationell och regional forsknings- och 
innovationsförmåga inom ramen för 
strategier för smart specialisering. Lämplig 
koppling till resurser från 
sammanhållningspolitiken och 
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samordnade åtgärder kommer att bidra 
till att minska klyftan avseende forskning 
och innovation i Europeiska unionen, 
genom att beakta de specifika 
egenskaperna för de regioner som avses i 
artiklarna 174, 349 och 355.1 i EUF-
fördraget.

Or. pt

Motivering

En lämplig struktur är nödvändig för att koppla samman regionala resurser och resurser från 
sammanhållningspolitiken med finansieringen av Horisont 2020, utan att glömma de 
specifika egenskaperna för de regioner som avses i artiklarna 174, 349 and 355.1 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 339
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(26) För största möjliga effekt bör Horisont 
2020 utveckla nära synergier med andra 
unionsprogram på områden som t.ex. 
utbildning, rymden, miljö, konkurrenskraft 
och små och medelstora företag, inre 
säkerhet, kultur och media, och med 
resurser från sammanhållningspolitiken 
och politiken för landsbygdsutveckling, 
som särskilt kan bidra till att stärka 
nationell och regional forsknings- och 
innovationsförmåga inom ramen för 
strategier för smart specialisering. Det är 
dock viktigt att man drar en klar 
gränslinje mellan hur bidrag tilldelas. 
FoI-finansiering under Horisont 2020 bör 
alltid tilldelas på grundval av 
forskningsmeriter och av hur troligt det är 
att man kommer att få konkreta 
innovationsresultat.

Or. en
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Ändringsförslag 340
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(26) För största möjliga effekt bör Horisont 
2020 utveckla nära synergier med andra 
unionsprogram på områden som t.ex. 
utbildning, rymden, miljö, konkurrenskraft 
och små och medelstora företag, inre 
säkerhet, kultur och media, och med 
resurser från sammanhållningspolitiken 
och politiken för landsbygdsutveckling, 
som särskilt kan bidra till att stärka 
nationell och regional forsknings- och 
innovationsförmåga inom ramen för 
strategier för smart specialisering.
Horisont 2020 bör dessutom bygga på 
framgångarna av befintliga initiativ, till 
exempel initiativet ”Kunskapsregioner” 
och instrumentet för 
forskningssamarbete. 

Or. de

Ändringsförslag 341
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE492.656v01-00 88/181 AM\906699SV.doc

SV

som särskilt kan bidra till att stärka 
nationell och regional forsknings- och 
innovationsförmåga inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

sammanhållningspolitiken och politiken för 
landsbygdsutveckling, som särskilt kan 
bidra till att stärka nationell och regional 
forsknings- och innovationsförmåga och 
till att ge möjligheter att klättra på 
spetsforskningsstegen inom ramen för 
strategier för smart specialisering

Or. en

Ändringsförslag 342
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Säkerheten är inte längre endast en helt och hållen intern fråga i och med att många av 
dagens hot är av global karaktär(till exempel it-brottslighet och terrorism). EU har också 
organiserats enligt detta faktum genom att utrikestjänstens chef och kommissionens vice 
ordförande är samma person. Detta faktum bör även beaktas i Horisont.

Ändringsförslag 343
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) För att Europa 2020-målen ska
kunna nås helt och hållet är det viktigt att 
EU:s sammanhållningspolitik bidrar till 
att stärka kompetensen och 
innovationskapaciteten på lokal nivå, 
samt bidrar till att utveckla instrument 
och samarbetsmetoder som gynnar 
regionalt samarbete inom EU. Dessa 
instrument och detta samarbete är 
nödvändiga för det framgångsrika 
genomförandet av det kvalitetsinriktade 
programmet Horisont 2020 på lokal och 
regional nivå och på EU-nivå. Vidare bör 
de operativa programmen och 
strategierna för forskning, innovation och 
intelligent specialisering syfta till en 
tydligare koppling mellan Horisont 2020 
och strukturfonderna.

Or. fr

Ändringsförslag 344
Alyn Smith

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) För att uppnå en ökad och 
förbättrad samverkan mellan forskning 
och innovation bör Horisont 2020 stödja 
överföring av kunskap och teknik, med 
särskild tonvikt på kopplingen mellan den 
forskning som bedrivs inom offentlig 
sektor och produktionsstrukturerna i 
unionens samtliga regioner.

Or. en
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Ändringsförslag 345
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Målet med Horisont 2020 bör vara 
att sprida och främja avancerad forskning 
i alla regioner i EU eftersom detta är en 
förutsättning för tillväxt och för en 
innovationsstrategi som är geografiskt 
balanserad. Man bör även sträva mot att 
underlätta rörligheten för forskare som ett 
sätt att förhindra kompetensflykt mellan 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 346
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) För att utnyttja synergier mellan 
politikområden bör man, i både 
Horisont 2020 och 
sammanhållningspolitiken, lägga in 
instrument som gör möjliggör klättring på 
spetsforskningsstegen.

Or. en

Ändringsförslag 347
Alyn Smith

Förslag till förordning
Skäl 26b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26b) Europeiska lokala och regionala 
myndigheter spelar en viktig roll när det 
gäller att skapa det europeiska 
forskningsområdet och säkerställa en 
effektiv samordning av unionens 
finansieringsinstrument, särskilt när det 
gäller att främja kopplingarna mellan 
Horisont 2020 och strukturfonderna inom 
ramen för regionala innovationsstrategier 
baserade på smart specialisering. 
Regionerna har även en viktig roll att 
spela när det gäller att sprida och 
implementera resultaten från 
Horisont 2020 liksom när det gäller att 
tillhandahålla kompletterande 
finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 348
Christian Ehler, Paul Rübig

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(27) Små och medelstora företag är en 
viktig tillgång för innovation och tillväxt i 
Europa. Därför behövs ett stort deltagande 
av små och medelstora företag i Horisont 
2020, i enlighet med kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av den 6 
maj 2003. Detta bör gynna syftena i Small 
Business Act. Små och medelstora företag 
utgör mer än 95 % av alla företag i EU. 
Det finns dock stora skillnader mellan 
dem, och det behövs olika strategier för 
olika typer av små och medelstora företag. 
I Horisont 2020 bör det därför finnas en 
rad olika medel för att stödja små och 
medelstora företags möjligheter till 
forskning och innovation. Sådana medel 
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kan vara direktfinansiering, ökat 
deltagande i gemensamma projekt, 
enklare tillgång till finansiering, 
kompetensutveckling och utbildning, 
rörlighet för arbetskraften och Eurostars. 
Horisont 2020 bör även stödja små 
marknadsnoterade företag 
(entreprenörsdrivna företag med upp till
1 000 anställda) eftersom många av dessa 
har stor tillväxtpotential.

Or. en

Motivering

Definitionen på små och medelstora företag är mycket vid. Olika typer av små och medelstora 
företag bör behandlas olika. Horisont 2020 bör innehålla olika typer av instrument som riktar 
sig till, och kan användas för, olika underkategorier av små och medelstora företag, utifrån 
sådana faktorer som storlek, tillväxtfas, sektor och FoI-intensivitet.

Ändringsförslag 349
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(27) Små och medelstora företag är en 
viktig tillgång för innovation och tillväxt i 
Europa. Därför behövs ett stort deltagande 
av små och medelstora företag i Horisont 
2020, i enlighet med kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av den 6 
maj 2003. Därför bör man skapa en 
verktygslåda med instrument för stöd till 
forskning och innovation i alla de olika 
stegen i innovationscykeln, och dessa 
instrument bör vara anpassade till de små 
och medelstora företagens olika storlek 
och karaktär. Minst 20 % av Horisont 
2020:s budget bör tilldelas små och 
medelstora företag sett under 
programmets hela genomförandeperiod. 
Minst 10 % av Horisont 2020:s budget ska 
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dessutom delas ut via instrumentet för 
små och medelstora företag, som bör 
styras och förvaltas av en särskild 
administrativ struktur.

Or. en

Ändringsförslag 350
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 351
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)
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Or. fr

Ändringsförslag 352
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) I egenskap av de främsta 
utbildnings- och forskningsinstituten 
spelar universiteten en grundläggande 
roll som EU:s vetenskapliga och tekniska 
grund.
I forsknings- och teknikorganisationer 
möts olika aktörer från hela 
innovationskedjan, från grundforskning 
till teknisk forskning, från produkt- och 
processutveckling till 
prototypframställning och demonstration 
och vidare till fullskalig implementering i 
offentlig och privat sektor.
Näringslivet och små och medelstora 
företag spelar en viktig roll när det gäller 
att föra ut forskningsresultat på 
marknaden. Genom Horisont 2020 bör 
man få investeringarna i FoU och 
innovation från den privata sektorn att 
öka så att man kan uppnå målet att 
offentliga och privata investeringar 
tillsammans ska uppgå till 3 % av BNP.

Or. en

Ändringsförslag 353
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) I egenskap av de främsta 
utbildnings- och forskningsinstituten 
spelar universiteten en grundläggande 
roll som EU:s vetenskapliga och tekniska 
grund. Forsknings- och 
teknikorganisationer fungerar som 
knutpunkter i innovationsekosystemet. 
Här möts olika aktörer från hela 
innovationskedjan, från grundforskning 
till teknisk forskning, från produkt- och 
processutveckling till 
prototypframställning och demonstration 
och vidare till fullskalig implementering i 
offentlig och privat sektor. Näringslivet 
och små och medelstora företag spelar en 
viktig roll när det gäller att föra ut 
forskningsresultat på marknaden. Genom 
Horisont 2020 bör man få investeringarna 
i FoU och innovation från den privata 
sektorn att öka så att offentliga och 
privata investeringar tillsammans uppgår 
till 3 % av BNP (varav två tredjedelar bör 
komma från den privata sektorn).

Or. en

Ändringsförslag 354
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) För att Horisont 2020 ska få så stor 
effekt som möjligt bör olika slags 
tvärvetenskapliga strategier särskilt 
beaktas som nödvändiga delar för att nå 
större vetenskapliga framgångar. 
Forskningsgenombrott äger ofta rum i 
gränslandet eller korsningen mellan 
ämnes- och kunskapsområden. Dessutom 
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kräver problemens komplexitet, och 
utmaningarna som EU står inför, 
lösningar som endast kan hanteras genom 
samarbete som sträcker sig över flera 
ämnesområden och inbegriper flera olika 
samhällsaktörer.

Or. en

Ändringsförslag 355
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) För att Horisont 2020 ska få så stor 
effekt som möjligt bör olika slags 
tvärvetenskapliga strategier särskilt 
beaktas som nödvändiga delar för att nå 
större vetenskapliga framgångar. 
Forskningsgenombrott äger ofta rum i 
gränslandet eller korsningen mellan 
ämnes- och kunskapsområden. Dessutom 
kräver problemens komplexitet, och 
utmaningarna som EU står inför, 
lösningar som endast kan hanteras genom 
samarbete som sträcker sig över flera 
ämnesområden och inbegriper flera olika 
samhällsaktörer.

Or. en

Motivering

Tvärvetenskaplighet av olika slag är avgörande för framsteg inom forskning och innovation. 
Komplexiteten i de aktuella problemen kan oftast inte hanteras av endast ett vetenskapligt 
ämnesområde eller av forskare som arbetar för sig själva. Följaktligen krävs det ofta 
gemensamma mål eller gemensamma kognitiva strukturer som involverar olika 
ämnesområden och samhällsaktörer för att kunna hitta och utveckla de bästa lösningarna. 
Därför bör Horisont 2020 inte bara föreskriva, utan även främja, tvärvetenskaplighet.
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Ändringsförslag 356
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) I egenskap av de främsta 
utbildnings- och forskningsinstituten 
spelar universiteten och forskningsorgan 
en grundläggande roll som EU:s 
vetenskapliga och tekniska grund.

Or. en

Motivering

I många nationella system har forskningsorgan en ledande roll inom forskning på högre nivå.

Ändringsförslag 357
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) I egenskap av de främsta 
utbildnings- och forskningsinstituten 
spelar universiteten och forskningsorgan 
en grundläggande roll som EU:s 
vetenskapliga och tekniska grund.

Or. en

Ändringsförslag 358
Luigi Berlinguer

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) I egenskap av de främsta 
utbildnings- och forskningsinstituten 
spelar universiteten en grundläggande 
roll som EU:s vetenskapliga och tekniska 
grund.

Or. en

Ändringsförslag 359
Luigi Berlinguer

Förslag till förordning
Skäl 27b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27b) För att Horisont 2020 ska få så stor 
effekt som möjligt bör olika slags 
tvärvetenskapliga strategier särskilt 
beaktas som nödvändiga delar för att nå 
större vetenskapliga framgångar. 
Forskningsgenombrott äger ofta rum i 
gränslandet eller korsningen mellan 
ämnesområden. Dessutom kräver 
problemens komplexitet, och 
utmaningarna som EU står inför, 
lösningar som endast kan hanteras genom 
samarbete som sträcker sig över flera 
olika ämnesområden.

Or. en

Ändringsförslag 360
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För största möjliga effekt av unionens (28) För största möjliga effekt av unionens 
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finansiering bör Horisont 2020 utveckla 
närmare synergier, vilket också kan ske i 
form av partnerskap mellan offentliga 
aktörer och med nationella och regionala 
program för stöd till forskning och 
innovation.

finansiering bör Horisont 2020 utveckla 
närmare synergier, vilket också kan ske i 
form av partnerskap mellan offentliga 
aktörer och med nationella och regionala 
program för stöd till forskning och 
innovation. Den samordning och kontroll 
som genomförs inom ramen för 
Horisont 2020 bör garantera en optimal 
resursanvändning och att onödiga 
dubbelutgifter undviks, oberoende av 
vilka finansieringskällor som är 
inblandade.

Or. es

Motivering

Man bör komma ihåg att alla synergier är positiva, förutsatt att samordningen är god och 
kontrollen tillräcklig för att onödiga dubbleringar ska kunna undvikas.

Ändringsförslag 361
Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För största möjliga effekt av unionens 
finansiering bör Horisont 2020 utveckla 
närmare synergier, vilket också kan ske i 
form av partnerskap mellan offentliga 
aktörer och med nationella och regionala 
program för stöd till forskning och 
innovation.

(28) För största möjliga effekt av unionens 
finansiering bör Horisont 2020 utveckla 
närmare synergier, vilket också kan ske i 
form av partnerskap mellan offentliga 
aktörer och med nationella och regionala 
program för stöd till forskning och 
innovation, liksom med internationella 
program av denna typ som är främjande 
och tillgängliga för båda parter.

Or. en

Motivering

Eftersom Horisont 2020 ska var öppet för organisationer från tredje land måste vi även se till 
att forskningsprogram i länder utanför EU är öppna för EU:s organisationer i praktiken, inte 
bara i teorin.
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Ändringsförslag 362
Alyn Smith

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För största möjliga effekt av unionens 
finansiering bör Horisont 2020 utveckla 
närmare synergier, vilket också kan ske i 
form av partnerskap mellan offentliga 
aktörer och med nationella och regionala 
program för stöd till forskning och 
innovation.

(28) För största möjliga effekt av unionens 
finansiering bör Horisont 2020 utveckla 
närmare synergier, vilket också kan ske i 
form av partnerskap mellan offentliga 
aktörer och med internationella, nationella 
och regionala program för stöd till 
forskning och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 363
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Större effekt bör också uppnås genom 
att kombinera Horisont 2020 med medel 
från den privata sektorn inom offentlig-
privata partnerskap på nyckelområden där 
forskning och innovation kan bidra till 
Europas konkurrensmål i ett större 
perspektiv och till att ta itu med 
samhällsutmaningar. Offentlig-privata 
partnerskap i form av gemensamma 
teknikinitiativ, som införts genom 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1982/2006/EG av den 18 december 2006 
om Europeiska gemenskapens sjunde 
ramprogram för verksamhet inom området 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013), får fortsätta 
att användas med mer ändamålsenliga 
strukturer.

(29) Större effekt skulle också kunna
uppnås om man kombinerade Horisont 
2020 med medel från den privata sektorn 
inom offentlig-privata partnerskap på 
nyckelområden där forskning och 
innovation kan bidra till Europas 
konkurrensmål i ett större perspektiv och 
till att ta itu med samhällsutmaningar. 
Dessa partnerskap bör vara grundade på 
verkliga partnerskap, även när det gäller 
åtaganden och bidrag från den privata 
sektorn. De bör också sätta upp och 
ansvara för att uppnå konkreta mål, vara 
i enlighet med resten av Horisont 2020 
när det gäller regler för immateriella 
rättigheter, tillträdesrätt, öppenhet och 
insyn för intresserade nya och små 
aktörer samt uppmuntra till engagemang i 
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hela värdekedjan, uppbåda ytterligare 
privata investeringar i FoU och vara i 
enlighet med unionens strategiska 
program för FoUoI. Offentlig-privata 
partnerskap i form av gemensamma 
teknikinitiativ, som införts genom 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1982/2006/EG av den 18 december 2006 
om Europeiska gemenskapens sjunde 
ramprogram för verksamhet inom området 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013), får fortsätta 
att användas med mer ändamålsenliga 
strukturer om de följer ovanstående 
principer.

Or. en

Motivering

Offentlig-privata partnerskap, inklusive gemensamma teknikinitiativ, kan göra företag inom 
EU mer konkurrenskraftiga samtidigt som man får tillgång till privat kapital. Sådana 
partnerskap bör dock uppfylla vissa minimivillkor när det gäller att de privata deltagarna i 
partnerskapet ska bidra med lika mycket kapital som de offentliga. Dessutom gäller de 
vanliga reglerna om immateriella rättigheter, tillträdesrätt, öppenhet för intresserade nya och 
små aktörer, insyn i inbjudningsförfarandena, partnerskapens komplementaritet till 
traditionella gränsöverskridande samarbetsprojekt och att de måste vara i enlighet med EU:s 
strategiska program för FoU.

Ändringsförslag 364
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Större effekt bör också uppnås genom 
att kombinera Horisont 2020 med medel 
från den privata sektorn inom offentlig-
privata partnerskap på nyckelområden där 
forskning och innovation kan bidra till 
Europas konkurrensmål i ett större 
perspektiv och till att ta itu med 
samhällsutmaningar. Offentlig-privata 

(29) Större effekt bör också uppnås genom 
att kombinera Horisont 2020 med medel 
från den privata sektorn inom offentlig-
privata partnerskap på nyckelområden där 
forskning och innovation kan bidra till 
Europas konkurrensmål i ett större 
perspektiv och till att ta itu med 
samhällsutmaningar. Befintliga offentlig-
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partnerskap i form av gemensamma 
teknikinitiativ, som införts genom 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1982/2006/EG av den 18 december 2006 
om Europeiska gemenskapens sjunde 
ramprogram för verksamhet inom området 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013), får fortsätta 
att användas med mer ändamålsenliga 
strukturer.

privata partnerskap i form av gemensamma 
teknikinitiativ, som införts genom 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1982/2006/EG av den 18 december 2006 
om Europeiska gemenskapens sjunde 
ramprogram för verksamhet inom området 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013), får fortsätta 
att användas med mer ändamålsenliga 
strukturer. Man bör särskilt granska hur 
de styrs och fungerar i syfte att säkerställa 
att de fungerar med öppenhet, insyn, 
effektivitet och ändamålsenlighet och att 
många fler intresserade aktörer, 
verksamma inom sina speciella områden, 
får möjlighet att delta. Kommissionen bör 
även undersöka om det finns möjlighet att 
i gemensamma teknikinitiativ och andra 
etablerade offentlig-privata partnerskap 
även ta med utbildningsaspekten, som 
utgör en väsentlig del i 
kunskapstriangeln.

Or. en

Ändringsförslag 365
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Större effekt bör också uppnås genom 
att kombinera Horisont 2020 med medel 
från den privata sektorn inom offentlig-
privata partnerskap på nyckelområden där 
forskning och innovation kan bidra till 
Europas konkurrensmål i ett större 
perspektiv och till att ta itu med 
samhällsutmaningar. Offentlig-privata 
partnerskap i form av gemensamma 
teknikinitiativ, som införts genom 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1982/2006/EG av den 18 december 2006 
om Europeiska gemenskapens sjunde 

(29) Större effekt bör också uppnås genom 
att kombinera Horisont 2020 med medel 
från den privata sektorn inom offentlig-
privata partnerskap på nyckelområden där 
forskning och innovation kan bidra till 
Europas konkurrensmål i ett större 
perspektiv och till att ta itu med 
samhällsutmaningar. Offentlig-privata 
partnerskap i form av gemensamma 
teknikinitiativ, som införts genom 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1982/2006/EG av den 18 december 2006 
om Europeiska gemenskapens sjunde 
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ramprogram för verksamhet inom området 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013), får fortsätta 
att användas med mer ändamålsenliga 
strukturer.

ramprogram för verksamhet inom området 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013), får fortsätta 
att användas med mer ändamålsenliga 
strukturer. Kommissionen bör vara den 
enda finansieringskällan utom i de fall då 
det finns en uttalad överenskommelse 
mellan kommissionen och en medlemsstat 
om att bidra med tillräckliga medel för 
gemensam finansiering av ett specifikt 
projekt.

Or. en

Motivering

Institutionaliserade offentlig-privata partnerskap är ofta förknippade med höga omkostnader 
för administration och långa förberedelsetider. Nya offentlig-privata partnerskap som 
uppfyller de angiva kriterierna bör baseras på en finansieringsmodell med en enda 
finansieringskälla (EU-kommissionen). En enda finansieringskälla i Horisont 2020 (EU-
kommissionen) är att föredra för att det ska bli enklare att starta projekt och för att 
säkerställa att alla får samma chans att delta i de olika deltagande länderna.

Ändringsförslag 366
Christian Ehler

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, ömsesidig nytta 
och ömsesidighet där så är lämpligt. 
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.
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Kommissionen bör upprätta en strategi 
som grundar sig på unionens politik och 
behov och som ska vara mer inriktad på 
och prioritera internationellt samarbete 
inom vetenskap, teknik och innovation, 
och där man ska identifiera vilka 
tredjeländer som är särskilt viktiga och 
vilka vetenskapliga och tekniska områden 
som man bör lägga fokus på.

Or. en

Ändringsförslag 367
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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. Det 
internationella samarbetet bör beakta de 
yttersta randområdenas och de 
utomeuropeiska ländernas och 
territoriernas kapacitet och den roll som 
de kan spela i de regioner där de är 
belägna.

Or. fr

Motivering

De yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna är spridda över 
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hela världen och kan således utgöra länk till Europeiska unionen, framför allt när det gäller 
internationellt samarbete.

Ändringsförslag 368
Marita Ulvskog

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. Man måste 
säkerställa att bidrag som delas ut under 
Horisont 2020 inte går emot unionens 
kärnvärden och att de är i linje med 
unionens utrikes- och utvecklingspolitik. 
Därför bör särskilda regler skapas för 
tredjeländer för vilkas man har väl 
grundade misstankar om brott mot 
mänskliga rättigheter och inblandning i 
väpnade eller territoriella konflikter.

Or. en

Ändringsförslag 369
Marisa Matias

Förslag till förordning
Skäl 30
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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. Samarbete 
inom forskning som kan ha dubbla 
användningsområden bör undvikas med 
alla tredjeländer som inte respekterar de 
mänskliga rättigheterna, FN:s 
resolutioner och internationell rätt.

Or. en

Ändringsförslag 370
Vicky Ford

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 

(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 nätverk 
för utveckling och internationellt 
forskningssamarbete, bland annat genom 
att utveckla synergier med externa program 
och bidra till unionens internationella 
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av millennieutvecklingsmålen. åtaganden såsom exempelvis uppnåendet 
av millennieutvecklingsmålen.

Or. en

Ändringsförslag 371
Judith A. Merkies

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 målen 
för Rio + 20.

Or. en

Ändringsförslag 372
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Man bör överväga att uppmuntra 
forskningsteam att delta i olika projekt för 
att stärka kvaliteten på forskning och 
innovation och öka möjligheterna till 
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internationellt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 373
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att bibehålla samma spelregler för 
samtliga företag som är verksamma på den 
inre marknaden bör finansiering som 
tillhandahålls genom Horisont 2020 
utformas i enlighet med reglerna om 
statligt stöd så att effektiviteten i de 
offentliga utgifterna säkerställs och 
snedvridning av marknaden förhindras, 
t.ex. undanträngning av privat finansiering 
vilket skapar ineffektiva 
marknadsstrukturer eller bevarar 
ineffektiva företag.

(31) För att bibehålla samma spelregler för 
samtliga företag som är verksamma på den 
inre marknaden bör finansiering som 
tillhandahålls genom Horisont 2020 
utformas i enlighet med reglerna om 
statligt stöd så att effektiviteten i de 
offentliga utgifterna säkerställs och 
snedvridning av marknaden förhindras, 
t.ex. undanträngning av privat finansiering 
vilket skapar ineffektiva 
marknadsstrukturer.

Or. fr

Ändringsförslag 374
Sari Essayah

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Behovet av en ny metod för kontroll 
och riskhantering för unionens finansiering 
av forskning bekräftades av Europeiska 
rådet den 4 februari 2011, då en bättre 
balans mellan förtroende och kontroll och 
mellan risktagande och riskförebyggande 
efterlystes. I sin resolution av den 11 
november 2010 om förenklat 
genomförande av ramprogrammen för 

(32) Behovet av en ny metod för kontroll 
och riskhantering för unionens finansiering 
av forskning bekräftades av Europeiska 
rådet den 4 februari 2011, då en bättre 
balans mellan förtroende och kontroll och 
mellan risktagande och riskförebyggande 
efterlystes. I sin resolution av den 11 
november 2010 om förenklat 
genomförande av ramprogrammen för 
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forskning efterlyste Europaparlamentet en 
pragmatisk övergång till administrativ och 
finansiell förenkling och bekräftade att 
förvaltningen av den europeiska 
forskningsfinansieringen bör vara mer 
baserad på förtroende och risktolerans 
gentemot deltagare. Slutsatsen i rapporten 
om den preliminära utvärderingen av 
sjunde ramprogrammet (2007–2013) är att 
det behövs en mer radikal strategi om ett 
stort steg framåt för förenkling ska kunna 
åstadkommas, och att balansen mellan risk 
och förtroende måste återupprättas.

forskning efterlyste Europaparlamentet en 
pragmatisk övergång till administrativ och 
finansiell förenkling och bekräftade att 
förvaltningen av den europeiska 
forskningsfinansieringen bör vara mer 
baserad på förtroende och risktolerans 
gentemot deltagare. Slutsatsen i rapporten 
om den preliminära utvärderingen av 
sjunde ramprogrammet (2007–2013) är att 
det behövs en mer radikal strategi om ett 
stort steg framåt för förenkling ska kunna 
åstadkommas, och att balansen mellan risk 
och förtroende måste återupprättas. Denna 
administrativa och finansiella förenkling 
bör vara genomförd innan Horisont 2020 
inleds.

Or. en

Ändringsförslag 375
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Genom denna förordning inrättas Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) (nedan kallat 
Horisont 2020) – och fastställs ramarna för 
unionens stöd till forsknings- och 
innovationsverksamhet och för främjandet 
av bättre utnyttjande av de industriella 
möjligheter som skapas genom politiken 
för innovation, forskning och teknisk 
utveckling. Denna förordning ska inte 
finansiera vare sig kommissionens 
administrativa utgifter för genomförandet 
av detta program eller anläggandet eller 
driften av stora europeiska 
infrastrukturprojekt såsom Galileo, 
GMES eller ITER. 

Or. en
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Motivering

Det sjunde ramprogrammet har alltför många gånger ”missbrukats” för att finansiera 
bristande stöd till stora europeiska projekt, till exempel Galileo, GMES och Iter. Samtidigt 
som Europaparlamentet stöder dessa projekt och finansieringen av dem bör det mycket tydligt 
framgå att Horisont 2020 inte ska finansiera deras kostnadsöverskridelser, vare sig i 
lanseringen av dessa projekt eller i driften av dem.

Ändringsförslag 376
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 377
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) forsknings- och innovationsverksamhet: 
hela spektrumet av verksamheter inom 
forskning, teknisk utveckling, 
demonstration och innovation, inbegripet 
främjande av samarbete med tredjeländer 

(a) forsknings- och innovationsverksamhet: 
hela spektrumet av verksamheter inom 
forskning, teknisk utveckling, 
demonstration och innovation, inbegripet 
främjande av samarbete med tredjeländer 
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och internationella organisationer, 
spridning och optimering av resultat och 
stimulerande av utbildning och rörlighet 
för forskare i unionen.

och internationella organisationer, fri 
tillgång, spridning och optimering av 
resultat och stimulerande av utbildning och 
rörlighet för forskare i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 378
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) offentlig-privat partnerskap: 
partnerskap där partner från den privata 
sektorn, unionen och, i förekommande 
fall, andra partner gemensamt åtar sig att 
stödja utvecklingen och genomförandet av 
program eller verksamheter för forskning 
och innovation.

(d) offentlig-privat partnerskap: 
partnerskap mellan partner från den privata 
sektorn och partner från den offentliga 
sektorn, till exempel universitet, 
forskningsorganisationer och andra 
organisationer inom den offentliga 
sektorn, som gemensamt stöds av unionen 
och dess partner i syfte att stödja 
utvecklingen och genomförandet av 
program eller verksamheter för forskning 
och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 379
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) partnerskap mellan offentliga aktörer: 
partnerskap där regionala, nationella eller 
internationella offentligrättsliga organ eller 
organ som anförtrotts uppgifter som faller 
inom offentlig förvaltning tillsammans 
med unionen gemensamt åtar sig att stödja 

(e) partnerskap mellan offentliga aktörer: 
partnerskap där lokala, regionala, 
nationella eller internationella 
offentligrättsliga organ eller organ som 
anförtrotts uppgifter som faller inom 
offentlig förvaltning tillsammans med 
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utvecklingen och genomförandet av 
program eller verksamheter för forskning 
och innovation.

unionen gemensamt åtar sig att stödja 
utvecklingen och genomförandet av 
program eller verksamheter för forskning 
och innovation.

Or. ro

Ändringsförslag 380
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) forskningsinfrastrukturer: 
anläggningar, resurser, 
organisationssystem och tjänster som 
forskarvärlden använder i forsknings-
och innovationssyfte inom sina områden. 
I tillämpliga fall kan de användas utanför 
forskningen, t.ex. i utbildningssyfte eller i 
allmänhetens tjänst. Detta omfattar: 
större vetenskaplig utrustning (eller en 
uppsättning instrument), 
kunskapsbaserade resurser som 
samlingar, arkiv eller vetenskaplig data, 
e-infrastrukturer som data, dator- och 
mjukvarusystem, kommunikationsnätverk 
och system som främjar transparens och 
digitalt förtroende, samt alla andra 
eventuella infrastrukturer av unik 
karaktär som är av avgörande vikt för att 
uppnå spetskompetens inom forskning.

Or. en

Motivering

För att vi ska få en gemensam definition som hänvisar till begreppet infrastruktur måste det 
begrepp som redan används tas med i ett lagstiftningsdokument. I definitionen utvidgas den 
traditionella tolkningen som anknyter till byggnader och fysiska investeringar.
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Ändringsförslag 381
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(eb) smart specialisering: 
utvecklingskonceptet för Europeiska 
unionens forsknings-, utvecklings- och 
innovationspolitik. Smart specialisering 
syftar till att främja effektiv och 
ändamålsenlig användning av offentliga 
medel genom att använda synergieffekter 
mellan länder och regioner och stärka 
deras innovativa kapacitet. Strategin för 
smart specialisering består av ett flerårigt 
strategiprogram vars mål är att utveckla 
ett funktionerande nationellt eller 
regionalt system för 
forskningsinnovation.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 382
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 ska spela en central roll i 
genomförandet av Europa 2020-strategin 
för smart och hållbar tillväxt för alla 
genom att tillhandahålla en gemensam 
strategisk ram för unionens finansiering av 

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

forskning och innovation, och därmed 
fungera som hävstång för privata 
investeringar, skapa nya arbetstillfällen och 
säkerställa hållbarhet, ekonomisk 
utveckling och stabilitet, social integration
och industrins konkurrenskraft på lång sikt 
i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 383
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 384
Vicky Ford
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Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Horisont 2020 ska spela en central roll i 
genomförandet av Europa 2020-strategin 
för smart och hållbar tillväxt för alla 
genom att tillhandahålla en gemensam 
strategisk ram för finansiering av 
framstående forskning och innovation, och 
därmed fungera som hävstång för 
investeringar, skapa nya arbetstillfällen och 
säkerställa hållbar tillväxt och 
konkurrenskraft på lång sikt i Europa.
Inriktningen bör ske mot verksamhet där 
ingripande på unionsnivå ger mervärde i 
förhållande till ingripande på nationell 
eller regional nivå.

Or. en

Ändringsförslag 385
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, 
Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Framstående forskning är det viktigaste övergripande stödkriteriet i ramprogrammet och bör 
nämnas i målen för Horisont 2020.

Ändringsförslag 386
Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Framstående forskning är det viktigaste övergripande stödkriteriet i ramprogrammet och bör 
nämnas i målen för Horisont 2020.

Ändringsförslag 387
Ivo Belet, Philippe De Backer, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 ska spela en central roll i 
genomförandet av Europa 2020-strategin 
för smart och hållbar tillväxt för alla 
genom att tillhandahålla en gemensam 
strategisk ram för unionens finansiering av 
forskning och innovation, och därmed 

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

därmed fungera som hävstång för privata 
investeringar, skapa nya arbetstillfällen och 
säkerställa hållbar tillväxt och 
konkurrenskraft på lång sikt i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 388
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 389
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

säkerställa hållbar tillväxt och 
konkurrenskraft på lång sikt i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 390
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 391
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 392
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 genomförs i samarbete 
med medlemsstaterna i syfte att övervaka 
komplementariteten och det europeiska 
mervärdet hos den forsknings- och 
innovationspolitik som bedrivs i 
medlemsstaterna och av de lokala 
myndigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 393
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Horisont 2020 ska bidra till att skapa en 
ekonomi baserad på kunskap och 
innovation inom hela unionen genom att 
fungera som hävstång för tillräcklig 
ytterligare finansiering av forskning, 
utveckling och innovation. Det ska därvid 
stödja genomförandet av Europa 2020-
strategin och unionens andra strategier 
samt genomförandet av det europeiska 
forskningsområdet och dess funktion. 
Instrumenten för att koppla samman 
forskning och innovation med 
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strukturfonderna bör ske genom 
programmen ”Kunskapsregioner” och 
”Smart specialisering”. Båda 
instrumenten bör placeras inom det 
europeiska forskningsområdet i syfte att 
skapa målindikatorer för 
”spetsforskningsstegen”.

Or. en

Motivering

”Kunskapsregioner” och ”Smart specialisering” kan bli viktiga instrument för 
synergieffekter mellan strukturfonderna och Horisont 2020.

Ändringsförslag 394
Ioannis A. Tsoukalas

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 ett 
samhälle och en ekonomi baserad på 
kunskap och innovation inom hela unionen 
genom att fungera som hävstång för 
tillräcklig ytterligare finansiering av 
forskning, utveckling och innovation och 
på så sätt bidra till att nå målet med en 
finansieringsandel på 3 procent av BNP 
till forskning och innovation inom 
unionen senast 2020. 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 395
Vicky Ford
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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
kunskaps- och innovationsbaserad 
ekonomi 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 med 
hjälp av specifika och föredömliga 
åtgärder som främjar EU:s forskning och 
innovation. Relevanta resultatindikatorer 
anges i inledningen till bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 396
Gunnar Hökmark

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
världsledande ekonomi baserad på 
kunskap och innovation inom hela unionen 
genom att fungera som hävstång för 
tillräcklig ytterligare finansiering av 
framstående forskning och spetsforskning, 
utveckling och innovation. Det ska därvid 
stödja inrättandet av globalt 
konkurrenskraftiga kunskapscentrum och
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.
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Or. en

Ändringsförslag 397
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Horisont 2020 ska bidra till att skapa en 
ekonomi baserad på kunskap, hållbarhet
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.

Or. en

Ändringsförslag 398
Silvia-Adriana Ţicău

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. 

1. Horisont 2020 ska bidra till att skapa ett 
samhälle baserat 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. 
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Relevanta resultatindikatorer anges i 
inledningen till bilaga I.

Relevanta resultatindikatorer anges i 
inledningen till bilaga I.

Or. ro

Ändringsförslag 399
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Industriellt ledarskap. (b) Industriellt ledarskap och 
tjänsteledarskap.

Or. ro

Ändringsförslag 400
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Kunskapsbaserad vetenskap och teknik. 
Biovetenskaper, hälsa, geovetenskap, 
miljö, naturresurser och 
livsmedelssäkerhet.

Or. en

Motivering

Skillnad görs mellan teknik, ingenjörsvetenskaper, forskning om mänskliga och sociala behov.

Ändringsförslag 401
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 402
Patrizia Toia

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 ska betona vikten av att 
främja icke-könssegregerade 
forskningsområden. Horisont 2020 ska 
sträva efter att, genom universitet, EU-
institutioner och medlemsstater, främja 
vetenskap som ett intresseområde för båda 
könen från ett tidigt stadium i 
utbildningen och uppvisa både manliga 
och kvinnliga forskare som förebilder. 
Genom upplysningskampanjer ska 
information ges om kraven för att bli 
forskare och de möjligheter som finns 
inom forskningsområdet, utöver 
information avseende 
moderskapsersättning.

Or. it

Ändringsförslag 403
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Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta program ska inte finansiera vare 
sig administrativa utgifter eller 
anläggandet eller driften av stora 
europeiska infrastrukturprojekt såsom 
Galileo, GMES eller Iter.

Or. en

Ändringsförslag 404
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Inom ramen för de prioriteringar och 
huvuddrag som avses i punkt 2 får hänsyn 
tas till nya och oförutsedda behov som 
uppstår under perioden för 
genomförandet av Horisont 2020. Detta 
kan inbegripa reaktioner inför nya 
möjligheter, kriser och hot, inför behov i 
samband med utvecklingen av ny 
unionspolitik, och inför hanteringen av 
åtgärder som planeras för stöd inom 
ramen för framtida program.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 405
Emil Stoyanov, Vladimir Urutchev
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5а (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5а. Horisont 2020 ska bidra till att göra 
forskaryrket attraktivt i hela Europa och 
mildra effekterna av kompetensflykt. 
Därför bör man genomföra programmet 
på ett sätt som främjar upprättandet av en 
inre marknad för forskare, framför allt 
genom att se till att det inom ramen för 
Horisont 2020 finns lämpliga mekanismer 
för att utjämna skillnaderna i forskarnas 
ersättning.

Or. en

Ändringsförslag 406
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Finansieringsramen för genomförandet 
av Horisont 2020 ska vara 87 740 miljoner 
euro, varav högst 98.8 % ska anslås till 
åtgärder i enlighet med avdelning XIX i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget).

Or. it

Ändringsförslag 407
Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Vetenskaplig spetskompetens, (a) Vetenskaplig spetskompetens, 32,3 %.
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27 818 miljoner euro.

Or. en

Ändringsförslag 408
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Vetenskaplig spetskompetens, 
27 818 miljoner euro.

(a) Vetenskaplig spetskompetens, 31,8 % 
av den totala budgeten (före Iter).

Or. en

Motivering

För den andel av budgeten som tilldelas detta har mitt förslag inte beaktats om att inbegripa 
Iters åtagande i en utökad total Horisont 2020-budget.

Ändringsförslag 409
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Vetenskaplig spetskompetens, 
27 818 miljoner euro.

(a) Vetenskaplig spetskompetens, 27.1 % 
av den totala budgeten.

Or. it

Ändringsförslag 410
Jean-Pierre Audy

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

(b) Industriellt ledarskap,
20 280 miljoner euro.

(b) Industriellt ledarskap, [30 280 000 000 
EUR].

Or. fr

Motivering

Forskning och innovation kommer att vara nyckelfaktorer för en framgångsrik industripolitik 
och när det gäller att stärka industriföretagens konkurrenskraft. Det vore logiskt att föra över 
ytterligare 10 miljarder euro till rubriken ”industriellt ledarskap” från rubriken 
”samhälleliga utmaningar”.

Ändringsförslag 411
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Industriellt ledarskap, 
20 280 miljoner euro.

(b) Vetenskaplig spetskompetens, 28.8 % 
av den totala budgeten.

Or. it

Ändringsförslag 412
Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Industriellt ledarskap, 
20 280 miljoner euro.

(b) Industriellt ledarskap, 26 %.

Or. en

Ändringsförslag 413
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Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Industriellt ledarskap, 
20 280 miljoner euro.

(b) Industriellt ledarskap, 23,3 % av den 
totala budgeten (före Iter).

Or. en

Motivering

För den andel av budgeten som tilldelas detta har mitt förslag inte beaktats om att inbegripa 
Iters åtagande i en utökad total Horisont 2020-budget.

Ändringsförslag 414
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Samhällsutmaningar, 
35 892 miljoner euro.

(c) Samhälleliga utmaningar, 
[25 888 000 000 EUR].

Or. fr

Motivering

Det vore lämpligt att bättre fördela anslaget genom att avsätta ytterligare 10 miljarder euro 
för ”industriellt ledarskap” som tas från ”samhälleliga utmaningar”. Det återstående 
beloppet på 25 888 000 000 euro vore tillräckligt för samhälleliga utmaningar (hälsa, 
välbefinnande, hållbart jordbruk, livsmedelssäkerhet, bioekonomi, havsforskning, ren energi, 
intelligenta, miljövänliga och integrerade transporter, kampen mot klimatförändringar samt 
införlivande, nyskapande och trygga samhällen).

Ändringsförslag 415
Vicky Ford

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

(c) Samhällsutmaningar,
35 892 miljoner euro.

(c) Samhällsutmaningar, 41,3 % av den 
totala budgeten (före Iter).

Or. en

Motivering

För den andel av budgeten som tilldelas detta har mitt förslag inte beaktats om att inbegripa 
Iters åtagande i en utökad total Horisont 2020-budget.

Ändringsförslag 416
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Samhällsutmaningar, 
35 892 miljoner euro.

(c) Samhällsutmaningar, 39,2 % av den 
totala budgeten.

Or. it

Ändringsförslag 417
Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Samhällsutmaningar,
35 892 miljoner euro.

(c) Samhällsutmaningar, 36,4 %.

Or. en

Ändringsförslag 418
Jean-Pierre Audy, Paul Rübig
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det högsta totalbeloppet för unionens 
finansiella bidrag genom Horisont 2020 till 
gemensamma forskningscentrumets icke-
nukleära direkta åtgärder ska vara 2,52 %1

av den totala Horisont 2020-budgeten, 
med tanke på att JRC:s budget 
huvudsakligen bygger på fasta kostnader 
(för personal och infrastruktur).

__________________
1 Procentandelen bygger på de finansiella 
anslag som kommissionen föreslaget för 
Horisont 2020.

Or. en

Motivering

JCR ger vetenskapligt stöd till EU:s prioriterade politik, som är central för att underlätta 
lämpliga politiska beslut inom nyckelsektorer/-områden (makroekonomi, finansiella 
bestämmelser, miljö och klimatförändring, hälsa, jordbruk, trygg livsmedelsförsörjning, 
energi och transport, trygghet och säkerhet). Om JRC ska kunna upprätthålla den nuvarande 
situationen för icke-nukleära direkta åtgärder krävs ett belopp på 2 212 miljoner euro. 

Ändringsförslag 419
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det högsta totalbeloppet för unionens 
finansiella bidrag genom Horisont 2020 till 
gemensamma forskningscentrumets icke-
nukleära direkta åtgärder ska vara 2,52 % 
av den totala Horisont 2020-budgeten.

Or. en
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Ändringsförslag 420
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det högsta totalbeloppet för unionens 
finansiella bidrag genom Horisont 2020 till 
gemensamma forskningscentrumets icke-
nukleära direkta åtgärder ska vara 2,5 % av 
den totala budgeten (före Iter).

Or. en

Motivering

För den andel av budgeten som tilldelas detta har mitt förslag inte beaktats om att inbegripa 
Iters åtagande i en utökad total Horisont 2020-budget.

Ändringsförslag 421
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det högsta totalbeloppet för unionens 
finansiella bidrag genom Horisont 2020 till 
gemensamma forskningscentrumets icke-
nukleära direkta åtgärder ska vara 2.5 % av 
den totala budgeten.

Or. it

Ändringsförslag 422
Christian Ehler

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

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

Det högsta totalbeloppet för unionens 
finansiella bidrag genom Horisont 2020 till 
gemensamma forskningscentrumets icke-
nukleära direkta åtgärder ska vara 2,3 %.

Or. en

Ändringsförslag 423
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det högsta totalbeloppet för unionens 
finansiella bidrag genom Horisont 2020 
till gemensamma forskningscentrumets 
(JRC) icke-nukleära direkta åtgärder ska 
motsvara behovet hos JRC, med hänsyn 
till att JRC:s budget huvudsakligen 
bygger på fasta kostnader (för personal 
och infrastruktur).

Or. en

Motivering

JCR ger vetenskapligt stöd till EU:s prioriterade politik, som är central för att underlätta 
lämpliga politiska beslut inom nyckelsektorer/-områden (makroekonomi, finansiella 
bestämmelser, miljö och klimatförändring, hälsa, jordbruk, trygg livsmedelsförsörjning, 
energi och transport, trygghet och säkerhet). Om JRC ska kunna upprätthålla den nuvarande 
situationen för icke-nukleära direkta åtgärder krävs ett belopp på 2 212 miljoner euro. 

Ändringsförslag 424
Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 6 - punkt 2 – stycke 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Andelen för internationellt samarbete, 
som fastställs i artiklarna 21.2 och 21.3, 
uppgår till 4 %.

Or. fr

Ändringsförslag 425
Philippe Lamberts

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Andelen för internationellt samarbete, 
som fastställs i artiklarna 21.2 och 21.3, 
uppgår till 4 %.

Or. fr

Motivering

Internationellt samarbete är, enligt artikel 180 i EU-fördraget, ett av de fyra 
verksamhetsområden som bör ingå i ramprogrammet. I enlighet med artikel 182 i fördraget 
ska stödandelen för internationellt samarbete fastställas i ramprogrammet.  I 
ändringsförslaget föreslås därför att den genomsnittliga andelen på 4 % som tillämpades 
inom det tidigare ramprogrammet för forskning och utveckling ska bevaras.

Ändringsförslag 426
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska avsätta ett lämpligt 
belopp för anslag till 
ansökningsomgångar som får fler 
ansökningar med bedömd hög 
spetskompetensstandard än väntat, i syfte 
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att finansiera mer än ett projekt där så är 
lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 427
Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Europeiska institutet för innovation och 
teknik ska finansieras med ett maximalt 
bidrag från Horisont 2020 på 3 166
miljoner euro i enlighet med i bilaga II. Ett 
första tilldelning på 1 538 miljoner euro 
ska tillhandahållas Europeiska institutet 
för innovation och teknik för 
verksamheter inom ramen för avdelning 
XVII i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. En andra tilldelning på upp 
till 1 628 miljoner euro ska 
tillhandahållas, om inte annat följer av 
den översyn som avses i artikel 26.1. Detta 
ytterligare belopp ska tillhandahållas 
proportionerligt, enligt vad som anges i 
bilaga II, från beloppet för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” inom 
prioriteringen för industriellt ledarskap i 
punkt 2 b och från beloppet för 
prioriteringen om samhällsutmaningar i 
2 c.

3. Europeiska institutet för innovation och 
teknik ska finansieras med ett maximalt 
bidrag från Horisont 2020 på xxx miljoner 
euro i enlighet med i bilaga II.

Mot bakgrund av behovet att fastställa 
och välja ut de starkaste KI-grupperna 
med störst chans att snabbt nå ut till den 
kritiska massan kommer urvalsprocessen 
för KI-grupper 2014 att vara öppen för 
ansökningar från KI-grupper inom 
följande förutbestämda teman:
– Innovation för sunt liv och aktivt 
åldrande.
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– Råvaror.
– Livsmedel för framtiden.
– Rörlighet i städer.
– Tillverkning med mervärde.
– Smarta, säkra samhällen.
Från de olika temana i urvalsförslaget för 
KI-grupper kommer ett antal KI-grupper 
att väljas ut. Antalet utvalda KI-grupper 
beror på hur moget och redo det 
europeiska konsortiet är att bilda 
trovärdiga KI-grupper, den potentiella 
inverkan på samhälle och ekonomi, 
möjligheterna till synergieffekter med 
andra initiativ och EIT:s förmåga till 
införlivande samt tillgänglig budget.

Or. en

Ändringsförslag 428
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska institutet för innovation och 
teknik ska finansieras med ett maximalt
bidrag från Horisont 2020 på
3 166 miljoner euro i enlighet med i
bilaga II. Ett första tilldelning på 
1 538 miljoner euro ska tillhandahållas 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik för verksamheter inom ramen för 
avdelning XVII i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. En 
andra tilldelning på upp till 
1 628 miljoner euro ska tillhandahållas, 
om inte annat följer av den översyn som 
avses i artikel 26.1. Detta ytterligare 
belopp ska tillhandahållas 
proportionerligt, enligt vad som anges i 
bilaga II, från beloppet för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 

3. Europeiska institutet för innovation och 
teknik ska finansieras med ett minsta
bidrag från Horisont 2020 på 3,64 % av 
den totala budgeten i enlighet med 
bilaga II.
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teknik och industriteknik” inom 
prioriteringen för industriellt ledarskap i 
punkt 2 b och från beloppet för 
prioriteringen om samhällsutmaningar i 
2 c.

Or. en

Ändringsförslag 429
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Europeiska institutet för innovation och 
teknik ska finansieras med ett maximalt 
bidrag från Horisont 2020 på 3 166
miljoner euro i enlighet med i bilaga II. Ett 
första tilldelning på 1 538 miljoner euro 
ska tillhandahållas Europeiska institutet 
för innovation och teknik för 
verksamheter inom ramen för avdelning 
XVII i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. En andra tilldelning på upp 
till 1 628 miljoner euro ska 
tillhandahållas, om inte annat följer av 
den översyn som avses i artikel 26.1. Detta 
ytterligare belopp ska tillhandahållas 
proportionerligt, enligt vad som anges i 
bilaga II, från beloppet för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” inom 
prioriteringen för industriellt ledarskap i 
punkt 2 b och från beloppet för 
prioriteringen om samhällsutmaningar i 
2 c.

3. Europeiska institutet för innovation och 
teknik ska finansieras med ett maximalt 
bidrag från Horisont 2020 på 2.9 % av den 
totala budgeten i enlighet med bilaga II.

Or. it

Ändringsförslag 430
Vicky Ford
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Europeiska institutet för innovation och 
teknik ska finansieras med ett maximalt 
bidrag från Horisont 2020 på
3 166 miljoner euro i enlighet med i 
bilaga II. Ett första tilldelning på
1 538 miljoner euro ska tillhandahållas 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik för verksamheter inom ramen för 
avdelning XVII i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. En andra tilldelning 
på upp till 1 628 miljoner euro ska 
tillhandahållas, om inte annat följer av den 
översyn som avses i artikel 26.1. Detta 
ytterligare belopp ska tillhandahållas 
proportionerligt, enligt vad som anges i 
bilaga II, från beloppet för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” inom 
prioriteringen för industriellt ledarskap i 
punkt 2 b och från beloppet för 
prioriteringen om samhällsutmaningar i 
2 c.

3. Europeiska institutet för innovation och 
teknik ska finansieras med ett maximalt 
bidrag från Horisont 2020 på 1,2 % av den 
totala budgeten (före Iter) i enlighet med i 
bilaga II. En första tilldelning på 48 % av 
denna budget ska tillhandahållas 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik för verksamheter inom ramen för 
avdelning XVII i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. En andra tilldelning 
på upp till 52 % av de 1,2 % av den totala 
budgeten (före Iter) ska tillhandahållas, 
om inte annat följer av den översyn som 
avses i artikel 26.1. Detta ytterligare 
belopp ska tillhandahållas proportionerligt, 
enligt vad som anges i bilaga II, från 
beloppet för det särskilda målet ”Ledarskap 
inom möjliggörande teknik och 
industriteknik” inom prioriteringen för 
industriellt ledarskap i punkt 2 b och från 
beloppet för prioriteringen om 
samhällsutmaningar i 2 c.

Or. en

Motivering

För den andel av budgeten som tilldelas detta har mitt förslag inte beaktats om att inbegripa 
Iters åtagande i en utökad total Horisont 2020-budget.

Ändringsförslag 431
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den första tilldelningen – pågående 
utveckling av befintliga kunskaps- och 
innovationsgrupper (nedan kallade KI-

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

grupper) och såddkapital för lansering av 
den andra omgången med tre nya KI-
grupper 2014.

Or. en

Ändringsförslag 432
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den andra tilldelningen – pågående 
utveckling av KI-grupper som redan 
inrättats och såddkapital för lansering av 
den tredje omgången med tre nya KI-
grupper.

(b) Den andra tilldelningen – pågående 
utveckling av KI-grupper som redan 
inrättats och såddkapital för lansering av 
den tredje omgången med en ny KI-grupp, 
om det visar sig efter halvtidsöversynen 
att KI-grupperna är det mest 
kostnadseffektiva och mervärdesskapande 
sättet att åstadkomma resultat inom 
industriellt ledarskap och 
samhällsutmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 433
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den andra tilldelningen – pågående 
utveckling av KI-grupper som redan 
inrättats och såddkapital för lansering av 
den tredje omgången med tre nya KI-
grupper.

(b) Den andra tilldelningen – pågående 
utveckling av KI-grupper som redan 
inrättats och såddkapital för lansering av 
den tredje omgången med tre nya KI-
grupper 2018.

Or. en
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Ändringsförslag 434
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 435
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bidraget från Europeiska institutet för 
innovation och teknik och dess KI-grupper 
till målen för Horisont 2020.

(c) Bidraget från Europeiska institutet för 
innovation och teknik och dess KI-grupper 
till målen för Horisont 2020, särskilt med
beaktande av huruvida KI-grupperna är 
det mest kostnadseffektiva och 
mervärdesskapande sättet att åstadkomma 
resultat.

Or. en

Ändringsförslag 436
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att kunna svara mot den 
framväxande naturvetenskapen, tekniken 
och innovationen och anpassa Horisont 
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2020 till ny utveckling och nya behov där 
så är relevant får kommissionen, efter den 
halvtidsöversyn som avses i artikel 26.1 a, 
genom delegerade akter i enlighet med 
artiklarna 26 a–26 c, ändra den 
preliminära fördelning som anges i 
bilaga II med upp till 15 % av den 
sammanlagda ursprungliga tilldelningen 
för varje prioritering och för varje särskilt 
mål, samt där så är relevant för de 
särskilda mål och verksamheter som avses 
i bilaga I.
Vid ändring av bilagorna I och II ska 
kommissionen särskilt ta hänsyn till:
a) Bidraget från programmets olika delar 
till Horisont 2020-målen.
b) Utvecklingen av nyckelindikatorer för 
att bedöma resultat och inverkan av 
programmets olika delar enligt vad som 
anges i bilaga II i det särskilda 
programmet.
c) Planerade framtida finansiella behov 
inom programmets olika delar och 
instrument, inbegripet de finansiella 
instrumenten.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att programmen fortsätter att vara flexibla och att kommissionen får verktyg för 
att reagera på nya och oväntade utmaningar eller händelser. Detta bör dock ske samtidigt 
som maximal insyn och demokratiskt ansvar garanteras, utan att man kompromissar med 
lagstiftarens politiska val.

Ändringsförslag 437
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för Horisont 2020 1. Finansieringsramen för Horisont 2020 
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får täcka kostnader för förberedelser, 
övervakning, kontroll, revision och 
utvärdering som krävs för förvaltningen av 
Horisont 2020 och för att dess mål ska 
kunna uppnås, särskilt undersökningar och 
möten med experter, i den mån dessa
hänger samman med målen för Horisont 
2020, utgifter knutna till it-nät inriktade på 
utbyte och behandling av uppgifter, liksom 
alla andra utgifter för tekniskt och 
administrativt stöd som kommissionen 
ådrar sig för förvaltningen av Horisont 
2020.

får täcka kostnader för förberedelser, 
övervakning, kontroll, revision och 
utvärdering som krävs för förvaltningen av 
Horisont 2020 och för att dess mål ska 
kunna uppnås, särskilt undersökningar och 
arbete som utförs av experter, i den mån 
sådant arbete hänger samman med att ge 
yttranden om forskningsprojekt som har 
sitt ursprung i målen för Horisont 2020, 
utgifter knutna till it-nät inriktade på utbyte 
och behandling av uppgifter, liksom alla 
andra utgifter för tekniskt och 
administrativt stöd som kommissionen 
ådrar sig för förvaltningen av Horisont 
2020.

Or. pl

Motivering

Experter ska arbeta, inte ha möten med varandra, och de ska göra allt de kan för att undvika 
att göra allmänna analyser. Det är viktigare att de utfärdar yttranden om specifika projekt.

Ändringsförslag 438
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. För att kunna reagera på oförutsedda 
situationer eller ny utveckling och nya 
behov, och för att beakta bestämmelserna i 
punkt 3, får kommissionen, efter den 
preliminära utvärdering av Horisont 2020 
som avses i artikel 26.1 a i denna 
förordning, inom ramen för det årliga 
budgetförfarandet se över de belopp som 
fastställs för prioriteringarna i punkt 2 och 
den preliminära fördelningen mellan 
särskilda mål inom dessa prioriteringar 
som anges i bilaga II och överföra anslag 
mellan prioriteringarna och de särskilda 
målen på upp till 20 % av den 
sammanlagda ursprungliga tilldelningen 



AM\906699SV.doc 143/181 PE492.656v01-00

SV

för varje prioritering och upp till 10 % av 
den ursprungliga preliminära fördelningen 
för varje särskilt mål. Detta berör inte det 
belopp som anges för de direkta åtgärder 
som vidtas av gemensamma 
forskningscentrumet i punkt 2 eller det 
bidrag till Europeiska institutet för 
innovation och teknik som anges i punkt 
3.

för varje prioritering och upp till 20 % av 
den ursprungliga preliminära fördelningen 
för varje särskilt mål. Detta berör inte det 
belopp som anges för de direkta åtgärder 
som vidtas av gemensamma 
forskningscentrumet i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 439
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 440
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 441
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Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Associering av tredjeländer Deltagande av utomeuropeiska länder och 
territorier och associering av tredjeländer

Or. fr

Motivering

I artikel 58 i beslutet om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med 
Europeiska unionen av den 27 november 2001 och i dess bilaga II F föreskrivs att de 
utomeuropeiska länderna och territorierna, i egenskap av territorier som är associerade med 
Europeiska unionen, ska delta i gemenskapens program och framför allt i ramprogrammet för 
forskning och utveckling.

Ändringsförslag 442
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) utvalda tredjeländer som uppfyller 
samtliga följande kriterier:

(b) utvalda tredjeländer som ska:

Or. en

Ändringsförslag 443
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Ha god kapacitet inom vetenskap, teknik 
och innovation.

i) Vara världsledande inom sitt respektive 
forskningsområde och ha god kapacitet 
inom vetenskap, teknik och innovation.
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Or. en

Ändringsförslag 444
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Ha förmåga att bidra till utvecklingen 
av global spetskompetens i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 445
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Ha goda resultat vid deltagande i 
unionens program för forskning och 
innovation.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 446
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Ha nära ekonomiska och geografiska 
förbindelser med unionen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 447
Nuno Teixeira

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Ha nära ekonomiska och geografiska 
förbindelser med unionen.

iii) Ha nära ekonomiska och geografiska 
förbindelser med unionen eller dela 
särskilda historiska och kulturella band 
med EU-medlemsstaterna.

Or. pt

Motivering

Historiska och kulturella band bör även inkluderas avseende associerade tredjeländer, 
tillsammans med renodlade ekonomiska och geografiska kopplingar, eftersom relationer med 
medlemsstater kan vara fördelaktiga för internationellt samarbete inom detta område.

Ändringsförslag 448
Frédérique Ries, Kent Johansson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Ha nära ekonomiska och geografiska 
förbindelser med unionen.

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

Or. fr

Motivering

Ett av de viktigaste kriterierna då forskningsprogram utarbetas med tredjeländer bör vara 
delade demokratiska värden.

Ändringsförslag 449
Oreste Rossi
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Ha ett system baserat på 
demokratiska principer och en effektiv 
civilförvaltning.

Or. it

Ändringsförslag 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) De Eftaländer som tillhör Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) i 
enlighet med bestämmelserna i EES-
avtalet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag förändrar inte innehållet i kommissionens förslag utan gör 
hänvisningen till EES-avtalet och deltagandet av EES-Eftaländer tydligare i Horisont 2020. 

Ändringsförslag 451
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 är öppet för de 
utomeuropeiska länder och territorier 
som anges i rådets beslut 2001/822/EG av 
den 27 november 2001 om associering av 
de utomeuropeiska länderna och 
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territorierna med Europeiska 
gemenskapen (”ULT-beslutet”), enligt de 
villkor som anges i det beslutet.

Or. fr

Motivering

I artikel 58 i beslutet om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med 
Europeiska unionen av den 27 november 2001 och i dess bilaga II F föreskrivs att de 
utomeuropeiska länderna och territorierna, i egenskap av territorier som är associerade med 
Europeiska unionen, ska delta i gemenskapens program och framför allt i ramprogrammet för 
forskning och utveckling.

Ändringsförslag 452
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De villkor för deltagande av 
Eftaländer som tillhör Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska 
fastställas i enlighet med bestämmelserna 
i EES-avtalet.

Or. en

Motivering

Syftet är att tydliggöra att villkoren för deltagande av EES-Eftaländer i Horisont 2020 ska 
fastställas redan i EES-avtalet, det vill säga på samma sätt som deras deltagande i befintliga 
och tidigare forskningsprogram.

Ändringsförslag 453
Britta Thomsen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De villkor för deltagande av 
Eftaländer som tillhör Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska 
fastställas i enlighet med bestämmelserna 
i EES-avtalet.

Or. en

Motivering

Syftet är att tydliggöra att villkoren för deltagande av EES-Eftaländer i Horisont 2020 ska 
fastställas redan i EES-avtalet, det vill säga på samma sätt som deras deltagande i befintliga 
och tidigare forskningsprogram.

Ändringsförslag 454
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De villkor för deltagande av 
Eftaländer som tillhör Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska 
fastställas i enlighet med bestämmelserna 
i EES-avtalet.

Or. en

Motivering

Syftet är att tydliggöra att villkoren för deltagande av EES-Eftaländer i Horisont 2020 ska 
fastställas redan i EES-avtalet, det vill säga på samma sätt som deras deltagande i befintliga 
och tidigare forskningsprogram. Det är viktigt att ha med en tydlig hänvisning till EES-
avtalet för att inte orsaka onödig rättslig osäkerhet. Denna nya punkt har samma ordalydelse 
som en liknande klausul i kommissionens förslag till ”Erasmus för alla”-programmet.

Ändringsförslag 455
Marita Ulvskog
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Associering av tredjeländer som är 
involverade i militära eller territoriella 
konflikter, eller för vilka det finns rimliga 
misstankar om kränkningar av mänskliga 
rättigheter, ska begränsas och följa de 
särskilda regler som anges i förordning 
(EU) nr XX/XX [regler för deltagande].

Or. en

Motivering

I angränsning till dessa förslag finns det en samling andra ändringsförslag till reglerna för 
deltagande i Horisont 2020. Detta ändringsförslag anger särskilda regler för länder som 
faller inom ramen för ovan beskrivna kriterier och som kräver grundlig rapportering, för att 
garantera en ”brandvägg” mellan EU:s finansiering av forskning och militära eller 
territoriella konflikter eller kränkningar av berörda mänskliga rättigheter.

Ändringsförslag 456
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En effektiv samordning ska 
säkerställas av de tre huvudpelarna i 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 457
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Horisont 2020 ska stödja indirekta 
åtgärder genom en eller flera av de 
finansieringsformer som fastställs i 
förordning (EU) nr XX/2012 [nya 
budgetförordningen], framför allt bidrag, 
priser, upphandlingskontrakt eller 
finansieringsinstrument.

1. Horisont 2020 ska stödja indirekta 
åtgärder genom en eller flera av de 
finansieringsformer som fastställs i 
förordning (EU) nr XX/2012 [nya 
budgetförordningen], framför allt bidrag, 
priser, upphandlingskontrakt eller 
finansieringsinstrument. Det senare ska 
vara den övervägande 
finansieringsformen för verksamhet som 
ligger nära marknaden, med stöd av detta 
program.

Or. en

Ändringsförslag 458
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Horisont 2020 ska inte ge stöd till 
forskning och innovation som rör 
försvarsverksamhet samtidigt som 
programmet uttryckligen ska utesluta stöd 
till civil-militär teknik med dubbla 
användningsområden.

Or. en

Ändringsförslag 459
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
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Strategisk rådgivning och samordning
En strategisk rådgivning och samordning 
inom forskning och innovation för de 
gemensamma målen samt de 
synergieffekter som krävs inom Horisont 
2020 kommer att eftersträvas.

Or. en

Ändringsförslag 460
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 461
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För genomförandet av Horisont 2020 ska 1. För genomförandet av Horisont 2020 ska 
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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.

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 
genom strömlinjeformade åtgärder inom 
vilka dubbelarbete och överlappande 
finansieringsstrukturer undviks.

Or. en

Ändringsförslag 462
Catherine Trautmann, Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. För genomförandet av Horisont 2020 ska 
hänsyn tas till råd och synpunkter från 
rådgivande grupper med oberoende 
experter på hög nivå som inrättats av 
kommissionen, strukturer för dialog som 
skapats inom ramen för internationella 
avtal om vetenskap och teknik, 
framtidsinriktad verksamhet, aktiva samråd 
med representanter från det civila 
samhället, och särskilt från målgrupper 
så som äldre personer och personer med 
funktionshinder, och öppna och 
interaktiva processer som säkerställer stöd 
till ansvarsfull forskning och innovation.

Or. fr

Ändringsförslag 463
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. För genomförandet av Horisont 2020 ska 
hänsyn tas till råd och synpunkter från 
rådgivande grupper med oberoende 
experter på hög nivå, från ett stort antal 
olika sektorer och bakgrunder (bland 
annat företrädare för det civila 
samhället), 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 
bedrivs.

Or. en

Ändringsförslag 464
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. För genomförandet av Horisont 2020 ska 
hänsyn tas till råd och synpunkter från 
rådgivande grupper med oberoende 
experter på hög nivå som inrättats, på 
begäran av medlemsstater, 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.

Or. pl
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Motivering

Medlemsstater ska ett betydande inflytande över utformningen av listan av oberoende 
experter så en balans och opartiskhet kan upprätthållas när ansökningar för bidrag bedöms.

Ändringsförslag 465
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 466
Ioannis A. Tsoukalas

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 

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 
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offentliga samråd, och öppna och 
interaktiva processer som säkerställer stöd 
till ansvarsfull forskning och innovation.

offentliga samråd, synpunkter från det 
civila samhällets organisationer, och 
öppna och interaktiva processer som 
säkerställer stöd till ansvarsfull forskning 
och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 467
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 468
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För genomförandet av Horisont 2020 ska 
hänsyn tas till råd och synpunkter från 
rådgivande grupper med oberoende 
experter på hög nivå som inrättats av 

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 
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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.

kommissionen, ideella plattformar i det 
civila samhället, strukturer för dialog som 
skapats inom ramen för internationella 
avtal om vetenskap och teknik, 
framtidsinriktad verksamhet, riktade 
offentliga samråd, och öppna och 
interaktiva processer som säkerställer stöd 
till ansvarsfull forskning och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 469
Patrizia Toia

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. På grund av det låga deltagandet av 
kvinnliga forskare i de sjätte och sjunde 
ramprogrammen ska Horisont 2020 lösa 
detta problem genom lika möjligheter till 
yrkesmässig utveckling för både kvinnliga 
och manliga forskare, med fokus på deras 
rörlighet och sätt att förena familjeliv och 
arbete.

Or. it

Ändringsförslag 470
Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid utarbetande av de arbetsprogram 
som föreskrivs i artikel 5 i rådets beslut nr 
XX/XX/EU [särskilda programmet 
Horisont 2020] ska kommissionen ta 
hänsyn till de olika råd och synpunkter
och som yttrats av intressenterna, 
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medlemsstaterna, Europaparlamentet och 
rådet. Det ansvariga utskottet i 
Europaparlamentet anmoda företrädare 
från kommissionen att lägga fram förslag 
till arbetsprogram i utskottet.

Or. en

Ändringsförslag 471
Corinne Lepage

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 472
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att göra medborgarnas och det 
civila samhällets deltagande ännu 
starkare i forskningen ska de program 
som främjar medborgarnas och det civila 
samhällets deltagande inom ramen för det 
sjunde ramprogrammet fortsätta inom 
Horisont 2020, både som enskilt program 
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och som särskild verksamhet, framför allt 
inom ramen för samhällsutmaningarna. 
Särskilda ansökningsomgångar för 
deltagande forskning ska genomföras där 
forsknings- och innovationsverksamhet 
leds av det civila samhällets 
organisationer eller där dessa 
organisationer och medborgare är aktivt 
involverade som en del av projektet.

Or. en

Ändringsförslag 473
Corinne Lepage

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 474
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Deltagande av det civila samhällets 
organisationer och medborgare i 
utformning, genomförande och 
utvärdering av forskningsprogram 
kommer att vara centralt för att hantera 



AM\906699SV.doc 161/181 PE492.656v01-00

SV

samhällsutmaningar och detta kommer 
att stödjas av Horisont 2020, även i 
utformningen av de årliga 
arbetsprogrammen. För varje 
samhällsutmaning ska en särskild 
plattform för dialog mellan det civila 
samhället, medborgare och forskare 
inrättas där forskningsprioriteringar inom 
de specifika sektorerna kan diskuteras.

Or. en

Ändringsförslag 475
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Full hänsyn ska även tas till relevanta 
aspekter inom dagordningar för forskning 
och innovation som fastställts inom ramen 
för europeiska teknikplattformar, initiativ 
för gemensam programplanering och 
europeiska innovationspartnerskap.

2. Full hänsyn ska även tas till relevanta 
aspekter inom dagordningar för forskning 
och innovation som fastställts inom ramen 
för europeiska teknikplattformar, initiativ 
för gemensam programplanering och 
europeiska innovationspartnerskap, 
förutsatt att dessa har formulerats i 
samråd med ett stort antal olika experter 
och intressenter.

Or. en

Ändringsförslag 476
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Full hänsyn ska även tas till relevanta 
aspekter inom dagordningar för forskning 
och innovation som fastställts inom ramen 

2. Full hänsyn ska även tas till relevanta 
aspekter inom dagordningar för forskning 
och innovation som fastställts inom ramen 
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för europeiska teknikplattformar, initiativ 
för gemensam programplanering och 
europeiska innovationspartnerskap.

för Europeiska institutet för innovation 
och teknik, europeiska teknikplattformar, 
initiativ för gemensam programplanering 
och europeiska innovationspartnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 477
Marita Ulvskog

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 i 
projekt, samt insatser för att göra 
forskningsyrket mer attraktivt och 
underlätta gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.
Horisont 2020 kommer att uppmuntra och 
stödja verksamhet som utnyttjar Europas 
ledande ställning i jakten på att utveckla 
nya processer och ny teknik som främjar 
hållbar utveckling i vid mening och 
bekämpar klimatförändringar. Om den 
integreras fullt ut i samtliga Horisont 
2020-prioriteringar kommer denna 
horisontella ansats att hjälpa EU att 
lyckas i en värld med låga 
koldioxidutsläpp och ansträngda resurser 
samtidigt som en resurseffektiv, hållbar 
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och konkurrenskraftig ekonomi skapas. 

Or. en

Ändringsförslag 478
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 479
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1
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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, 
involvering av små och medelstora 
företag, tvärvetenskaplig forskning och 
innovation för samhälle, organisationer 
och system, integration av 
samhällsvetenskap, ekonomisk vetenskap 
och humaniora inom Horisont 2020, 
främjande av det europeiska 
forskningsområdets förverkligande och 
funktion, samarbete med tredjeländer, 
ansvarsfull forskning och innovation 
inklusive genusperspektivet, samt insatser 
för att göra forskningsyrket mer attraktivt 
och underlätta gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

Or. en

Ändringsförslag 480
Giles Chichester, Vicky Ford

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 

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 och sektorsövergripande
forskning och innovation, 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 481
Algirdas Saudargas

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 EU:s rättssystem,
samarbete med tredjeländer, ansvarsfull 
forskning och innovation inklusive 
genusperspektivet, samt insatser för att 
göra forskningsyrket mer attraktivt och 
underlätta gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

Or. en
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Ändringsförslag 482
Christian Ehler

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, 
överbryggande av klyftan mellan 
forskning och innovation i Europa, 
identifiering och främjande av mindre 
enheter med kompetens inom 
embryoforskning i unionen, samarbete 
med tredjeländer, ansvarsfull forskning och 
innovation inklusive genusperspektivet, 
samt insatser för att göra forskningsyrket 
mer attraktivt och underlätta 
gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

Or. en

Ändringsförslag 483
Henri Weber, Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 484
Jean-Pierre Audy

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 och sektorsövergripande
forskning och innovation, 
samhällsvetenskap, ekonomisk vetenskap,
humaniora och matematik, 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.
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Or. en

Motivering

Det är beklagligt att matematik hittills inte har kunnat vara en del av de tidigare 
ramprogrammen. I Horisont 2020 bör detta rättas till och lämpliga åtgärder införas.

Ändringsförslag 485
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov, Frédérique Ries, Olle Schmidt

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, klimatförändringar och 
hållbar utveckling, främjande av det 
europeiska forskningsområdets 
förverkligande och funktion, samarbete 
med tredjeländer, ansvarsfull forskning och 
innovation inklusive ett genusperspektiv, 
involvering av små och medelstora företag 
inom forskning och innovation och ett 
bredare deltagande inom privata sektorn, 
samt insatser för att göra forskningsyrket 
mer attraktivt och underlätta 
gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

Or. en

Ändringsförslag 486
Judith A. Merkies
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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, 
involvering av små och medelstora företag 
inom forskning och innovation och ett 
bredare deltagande inom privata sektorn, 
samt insatser för att göra forskningsyrket 
mer attraktivt och underlätta 
gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

Or. en

Ändringsförslag 487
Romana Jordan

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 

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 
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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.

upptäckt och marknadstillämpning, 
tvärvetenskaplig forskning och innovation, 
samhällsvetenskap, ekonomisk vetenskap 
och humaniora, främjande av det
europeiska forskningsområdets 
förverkligande och funktion, utökning av 
det paneuropeiska forskningssamarbetet, 
samarbete med tredjeländer, ansvarsfull 
forskning och innovation inklusive 
genusperspektivet, samt insatser för att 
göra forskningsyrket mer attraktivt och 
underlätta gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

Or. en

Ändringsförslag 488
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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, 
deltagande av privata sektorn i allmänhet 
och av små och medelstora företag i 
synnerhet, samt insatser för att göra 
forskningsyrket mer attraktivt och 
underlätta gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.



AM\906699SV.doc 171/181 PE492.656v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 489
Silvia-Adriana Ţicău

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,
humaniora och matematik, främjande av 
det europeiska forskningsområdets 
förverkligande och funktion, samarbete 
med tredjeländer, ansvarsfull forskning och 
innovation inklusive genusperspektivet, 
samt insatser för att göra forskningsyrket 
mer attraktivt och underlätta 
gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

Or. en

Ändringsförslag 490
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förbindelser och gränssnitt ska 
genomföras mellan och inom 

1. Förbindelser och gränssnitt ska 
genomföras mellan och inom 
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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.

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, bredare 
deltagande inom unionen på området 
forskning och innovation, samarbete med 
tredjeländer, ansvarsfull forskning och 
innovation inklusive genusperspektivet, 
samt insatser för att göra forskningsyrket 
mer attraktivt och underlätta 
gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

Or. en

Ändringsförslag 491
Edit Herczog

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 

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, bredare 
deltagande inom unionen på området 
forskning och innovation, samarbete med 
tredjeländer, ansvarsfull forskning och 
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mer attraktivt och underlätta 
gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

innovation inklusive genusperspektivet, 
samt insatser för att göra forskningsyrket 
mer attraktivt och underlätta 
gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

Or. en

Ändringsförslag 492
Ioannis A. Tsoukalas

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 och sektorsövergripande
forskning och innovation, 
samhällsvetenskap, ekonomisk vetenskap 
och humaniora, främjande av det 
europeiska forskningsområdets 
förverkligande och funktion, samarbete 
med tredjeländer, ansvarsfull och etisk 
forskning och innovation inklusive genus-
och åldersperspektivet, samt insatser för 
att göra forskningsyrket mer attraktivt och 
underlätta gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

Or. en

Ändringsförslag 493
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1
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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 
inklusive respekten för lika möjligheter 
mellan män och kvinnor inom 
forskningen, samt insatser för att göra 
forskningsyrket mer attraktivt för både 
kvinnor och män och underlätta 
gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

Or. en

Ändringsförslag 494
Konrad Szymański

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, 

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, 
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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.

samhällsvetenskap, ekonomisk vetenskap 
och humaniora, främjande av det 
europeiska forskningsområdets 
förverkligande och funktion, samarbete 
med tredjeländer, ansvarsfull forskning och 
innovation, samt insatser för att göra 
forskningsyrket mer attraktivt och 
underlätta gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

Or. en

Motivering

Uttrycket ”genusperspektiv” är oklart om det hänvisar till projekt och det kan även 
förknippas med omtvistade program som inte är gemensamma. 

Ändringsförslag 495
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 496
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 497
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1
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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, ett systeminriktat grepp på 
frågor som berör rumsplanering, 
stadsplanering och territoriell planering,
främjande av det europeiska 
forskningsområdets förverkligande och 
funktion, samarbete med tredjeländer, 
ansvarsfull forskning och innovation 
inklusive genusperspektivet, samt insatser 
för att göra forskningsyrket mer attraktivt 
och underlätta gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 498
Elisabetta Gardini

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 

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 
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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.

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 EU:s rättssystem,
samarbete med tredjeländer, ansvarsfull 
forskning och innovation inklusive 
genusperspektivet, samt insatser för att 
göra forskningsyrket mer attraktivt och 
underlätta gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

Or. en

Ändringsförslag 499
Anna Záborská, Jan Březina

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 
inklusive respekten för lika möjligheter 
mellan män och kvinnor inom 
forskningen, samt insatser för att göra 
forskningsyrket mer attraktivt för både 
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kvinnor och män och underlätta 
gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

Or. en

Ändringsförslag 500
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 501
Britta Thomsen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Förslagsinfordringar bör vara så 
öppna så möjligt för att ansökande ska ha 
tillräcklig frihet att skapa 
tvärvetenskapliga projekt med innovativa 
lösningar som omfattar olika 
prioriteringar inom Horisont 2020. I syfte 
att tillåta tillräckligt med utrymme för 
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bottom-up-strategier och öppna, enkla 
och snabba strukturer inom varje 
utmaning och teknik för att ge Europas 
bästa forskare, entreprenörer och företag 
chans att ta fram genombrottslösningar 
efter egen förmåga, ska 
arbetsprogrammen ha en vid definition 
och så lite specifika detaljer som möjligt. 

Or. en

Ändringsförslag 502
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
All forskning och innovation bygger på 
forskarnas, forskningsinstitutionernas, 
företagens och medborgarnas möjlighet 
att kunna få fri tillgång till, dela och 
använda vetenskaplig information. Ökad 
rörlighet och utnyttjande av kunskap samt 
fri tillgång till vetenskapliga publikationer 
på internet, något som redan anges i det 
sjunde ramprogrammet, ska vara den 
allmänna principen för vetenskapliga 
publikationer som får offentligt stöd från 
Horisont 2020. Dessutom ska 
Horisont 2020 experimentera med fri 
tillgång till vetenskapliga uppgifter på 
internet som produceras eller samlas in av 
offentligt finansierad forskning, i syfte att 
göra fri tillgång till dessa uppgifter till en 
allmän regel 2020. Samtidigt ska 
offentliggöranden av forskningsresultat 
begränsas om patentverksamheten 
äventyras.

Or. en
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Motivering

Vid forskning och innovation produceras oerhört känsliga data och av säkerhetsskäl måste 
alla tillfällen att trygga säkerhets- och patenträttigheter tillvaratas. En skyldighet till fri 
tillgång skulle endast kunna godtas om omfattningen begränsades till publicerade versioner, 
det ska inte finnas någon skyldighet till publicering och inkräktning genom kommersiellt 
utnyttjande av forskningsresultat eller möjligheten att skydda resultat genom immateriella 
rättigheter. Annars kan immaterialrätten kränkas. Detta skulle leda till minskat deltagande av 
företag i Horisont 2020.


