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Ändringsförslag 503
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Horisont 2020 ska genomföras på ett sätt 
som garanterar att de prioriteringar och 
åtgärder som stöds är relevanta för 
föränderliga behov och beaktar 
utvecklingen av vetenskap, teknik, 
innovation, marknader och samhälle, där 
innovation även omfattar affärsmässiga, 
organisatoriska och samhälleliga aspekter.
De etiska, samhälleliga och juridiska 
konsekvenserna av innovativ forskning 
ska behandlas särskilt inom programmets 
samtliga områden.

Or. en

Ändringsförslag 504
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, 
Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Om EU vill ha en konkurrenskraftig utbildning måste vi överföra forskningsresultaten till 
programmen.

Ändringsförslag 505
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 506
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 507
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 508
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inlämnade förslag ska utvärderas av ett 
organ vars sammansättning väl avspeglar 
den expertis som krävs för att bedöma alla 
de kriterier som nämns ovan.

Or. en

Motivering

Horisont omfattar hela forsknings- och innovationsprocessen och kriterierna inbegriper 
uttryckligen dess effekter. Bedömningen av samhälleliga och ekonomiska konsekvenser samt 
marknaders potential kräver en djupgående förståelse för genomförande, marknadsspridning 
och samhällelig acceptans. För att Horisont 2020 ska bidra till europeisk 
spjutspetskompetens, konkurrenskraft och lösningen på samhälleliga utmaningar är det 
därför avgörande att detta avspeglas väl i sammansättningen av utvärderingspaneler och att 
man i urvalsprocessen kan följa alla kriterier för tilldelning.
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Ändringsförslag 509
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Ansvarsfull forskning och innovation

För att garantera ett harmoniskt och 
ändamålsenligt förhållande mellan den 
vetenskapliga forskningen och samhället 
ska Horisont 2020 aktivt främja 
ansvarsfull forskning och innovation. 
Detta innebär att främja en 
förvaltningsram som uppmuntrar 
samhällsaktörer att samarbeta under hela 
forsknings- och innovationsprocessen så 
att den, liksom resultaten och effekterna, 
bättre anpassas till samhällets 
förväntningar, behov och värderingar. 
Denna förvaltningsram ska i synnerhet 
omfatta:
a) att ett effektivt offentligt engagemang 
garanteras för att förbättra forskning och 
innovation, däribland deltagande 
forskning där samhällsaktörer gemensamt 
producerar kunskap för att möta 
samhälleliga behov,
b) att den jämställdhetsaspekt som 
hänvisas till i artikel 15 främjas,
c) att fri tillgång till och återanvändning 
av vetenskaplig information på internet 
tillgodoses enligt vad som anges i 
artikel 15b,
d) att framtida forskare och andra 
samhällsaktörer, genom utbildning, får de 
kunskaper och verktyg som krävs för att 
till fullo delta i och ansvara för 
forsknings- och innovationsprocessen,
e) att överensstämmelse med de etiska 
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principer som anges i artikel 16.1 
garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 510
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Ansvarsfull forskning och innovation

För att garantera ett harmoniskt och 
ändamålsenligt förhållande mellan den 
vetenskapliga forskningen och samhället 
ska Horisont 2020 aktivt främja 
ansvarsfull forskning och innovation. 
Detta innebär att främja en 
förvaltningsram som uppmuntrar 
samhällsaktörer att samarbeta under hela 
forsknings- och innovationsprocessen så 
att den, liksom resultaten och effekterna, 
bättre anpassas till samhällets 
förväntningar, behov och värderingar. 
Denna förvaltningsram ska i synnerhet 
omfatta:
a) att ett effektivt offentligt engagemang 
garanteras för att förbättra forskningen 
och innovationen, däribland deltagande 
forskning där samhällsaktörer gemensamt 
producerar kunskap för att möta 
samhälleliga behov,
b) att den jämställdhetsaspekt som 
hänvisas till i artikel 15 främjas,
c) att fri tillgång till och återanvändning 
av vetenskaplig information på internet 
tillgodoses enligt vad som anges i artikel 
15b,
d) att framtida forskare och andra 
samhällsaktörer, genom utbildning, får de 
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kunskaper och verktyg som krävs för att 
till fullo delta i och ansvara för 
forsknings- och innovationsprocessen,
e) att överensstämmelse med de etiska 
principer som anges i artikel 16.1 
garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 511
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Ansvarsfull forskning och innovation

För att trygga ett harmoniskt förhållande 
mellan vetenskap och samhälle ska 
Horisont 2020 främja ansvarsfull 
forskning och innovation, med betoning 
på bland annat följande aspekter:
a) Förankra åtagandet att förbättra 
forskningen och innovationen, med 
hänsyn till samhällsaktörernas bidrag när 
det gäller att tillgodose samhällets behov.
b) Ta hänsyn till jämställdhetsaspekten i 
enlighet med artikel 15.
c) Tillhandahålla kostnadsfri 
online-åtkomst till och återanvända 
vetenskaplig information.
d) Förse framtidens forskare och 
samhällsaktörer med tillräckliga verktyg 
och kunskaper så att de kan delta i och ta 
ansvar för forsknings- och 
innovationsprocessen.
e) Garantera efterlevnad av de etiska 
principer som fastställs i artikel 16.
f) Prioritera styrelseformer som främjar 
samarbete mellan samhällsaktörerna 
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under hela forsknings- och 
innovationsprocessen, så att resultaten 
tillgodoser samhällets behov och 
förväntningar på bästa sätt.

Or. es

Motivering

Med denna nya artikel räknas några av de aspekter upp som bör främjas under forsknings-
och innovationsprocessen för att processen ska bli ansvarsfull.

Ändringsförslag 512
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jämställdhet mellan kvinnor och män Jämställdhet

Or. en

Ändringsförslag 513
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 514
Anna Záborská, Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 15 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 515
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jämställdhet mellan kvinnor och män Jämställdhet mellan kvinnor och män och 
icke-diskriminering

Or. es

Motivering

Genom att inkludera icke-diskriminering får artikeln större räckvidd.

Ändringsförslag 516
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Horisont 2020 ska ta hänsyn till forskares 
vetenskapliga kompetens och 
yrkeskvalifikationer när lika möjligheter 
för män och kvinnor främjas i forsknings-
och innovationsinnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 517
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Kent Johansson, Hannu Takkula, Fiona Hall, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Horisont 2020 ska se till att jämställdhet 
mellan kvinnor och män och 
jämställdhetsaspekten främjas effektivt i 
forsknings- och innovationsinnehåll.
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att 
garantera en jämn könsfördelning inom 
organ såsom uttagningskommittéer och 
expertgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 518
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 519
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 ska se till att jämställdhet 
mellan kvinnor och män och 
jämställdhetsaspekten främjas effektivt i

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

Or. en

Motivering

Det uttryck som används i skälet bör korrigeras så att det överensstämmer med formuleringen 
i FEU, FEUF och artikel 23 i stadgan om de grundläggande rättigheterna. I dessa texter 
hänvisas det alltid till begreppet ”jämställdhet mellan kvinnor och män” snarare än till det 
icke allmänt vedertagna ordvalet ”kön”. Uttrycket ”könsperspektiv” är tvetydigt när det 
hänvisar till projektets innehåll och kan också förknippas med kontroversiella och icke 
vedertagna agendor.

Ändringsförslag 520
Anna Záborská, Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Horisont 2020 ska se till att lika 
möjligheter för kvinnor och män främjas 
effektivt i forsknings- och 
innovationsinnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 521
Patrizia Toia

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom Horisont 2020 ska vederbörliga 
åtgärder vidtas för att förhindra 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller 
trosuppfattning, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning i forsknings- och 
innovationsinnehåll, däribland åtgärder 
för att undanröja hinder för tillgänglighet 
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för personer med funktionshinder.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 2 i 
fördraget om Europeiska unionen, artikel 10 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt samt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska 
EU:s institutioner se till att det inte förekommer några EU-riktlinjer eller lagstiftning som är 
diskriminerande mot EU:s medborgare på olika grunder, däribland funktionshinder.

Ändringsförslag 522
Francisco Sosa Wagner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Horisont 2020 ska genomföras på 
lämpligt sätt för att undvika all 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etnisk tillhörighet, religion eller 
trosuppfattningar, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning inom den 
forsknings- och innovationsverksamhet 
som bedrivs inom ramen för programmet.

Or. es

Motivering

På detta sätt förvissar sig EU-institutionerna om att varken politiken eller lagstiftningen blir 
diskriminerande på någon av ovan nämnda grunder. Denna punkt bör införas i förordningen 
så att det tydligt framgår att Horisont 2020 styrs av dessa principer.

Ändringsförslag 523
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

1a. Horisont 2020 ska se till att en jämn 
könsfördelning effektivt främjas inom alla 
program, urvalskommittéer, 
expertgrupper och rådgivande grupper 
samt inom varje beslutsfattande organ 
som förekommer eller har upprättats för 
dess genomförande. För detta syfte ska 
mål fastställas och vederbörliga åtgärder 
utarbetas för att målen ska kunna 
uppfyllas.

Or. en

Ändringsförslag 524
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I forskningsprojekt där människor är 
inblandade som objekt eller 
slutanvändare ska Horisont 2020 
garantera att alla deltagare och 
samhällsgrupper behandlas lika.

Or. en

Ändringsförslag 525
Anna Záborská, Jan Březina

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom Horisont 2020 ska hänsyn tas till 
forskares vetenskapliga kompetens och 
yrkeskvalifikationer när lika möjligheter 
för män och kvinnor främjas i forsknings-
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och innovationsinnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 526
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att främja jämställdhet bör 
särskilda åtgärder vidtas för att hjälpa de 
som gjort ett karriärsavbrott att återgå i 
arbete.

Or. en

Ändringsförslag 527
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Inom Horisont 2020 ska 
jämställdhetsaspekten beaktas 
vederbörligt i forsknings- och 
innovationsinnehåll under processens alla 
skeden, från fastställande av 
prioriteringar till definition av krav och 
förslag, utvärdering och granskning av 
program och projekt samt förhandlingar 
och avtal.

Or. en

Ändringsförslag 528
Rolandas Paksas
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Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Öppen tillgång

I syfte att förbättra utnyttjandet och 
spridningen av resultat, och därigenom 
stärka europeisk innovation, bör fri och 
öppen tillgång till publikationer om 
forskning som finansierats genom 
Horisont 2020 vara obligatorisk. Fri och 
öppen tillgång till redan offentliga 
vetenskapliga uppgifter som tagits fram 
eller samlats in genom forskning som 
finansierats genom Horisont 2020 ska 
främjas.

Or. en

Ändringsförslag 529
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Personalresurser

Horisont 2020 ska bidra till att främja och 
göra forskarkarriärer mer attraktiva i 
hela EU. Det bör därför genomföras på så 
sätt att det främjar skapandet av en inre 
marknad för forskare, framför allt genom 
att lämpliga mekanismer tas fram för att 
minska skillnaderna när det gäller 
forskares ersättning inom ramen för detta 
program.

Or. en
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Ändringsförslag 530
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Öppen tillgång

I syfte att förbättra utnyttjandet och 
spridningen av resultat, och därigenom 
stärka europeisk innovation, bör hållbar 
och öppen tillgång till publikationer om 
forskning som finansierats genom 
Horisont 2020 främjas. Samtidigt bör 
man se till att europeiska forskare har 
möjlighet att publicera sina resultat i de 
mest ansedda tidskrifterna och inom 
andra forum. Öppen tillgång till 
vetenskapliga uppgifter som tagits fram 
eller samlats in under forskning som 
finansierats genom Horisont 2020 bör 
främjas.
I de fall då publikationer som utarbetats 
inom ramen för Horisont 2020 ska 
publiceras i ett format med öppen och fri 
tillgång ska kostnaderna för 
publiceringen täckas av budgeten för 
Horisont 2020.

Or. en

Motivering

På grundval av ändringsförslag 45 i Teresa Riera Madurells betänkande.

Ändringsförslag 531
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Öppen tillgång

Varje deltagare som har mottagit EU-stöd 
ska sträva efter att utnyttja de egna 
resultaten för vidare forskning eller 
kommersiellt, eller se till att de utnyttjas 
för dessa ändamål av någon annan 
juridisk person i synnerhet genom 
överföring och licensiering av resultat i 
enlighet med artikel 41 i förordning (EU) 
nr xxxx/2012 [Regler för deltagande och 
spridning].

Or. en

Motivering

Publiceringens typ ska anges i syfte att bringa klarhet i om det gäller redan publicerade 
resultat eller alla typer av publiceringar. Dessutom uppkommer ett ekonomiskt problem. 
Regler som främjar fri tillgång men innebär att formaliteterna definieras vid varje uppgörelse 
skapar förvirring och rättslig osäkerhet.

Ändringsförslag 532
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Öppen tillgång

I syfte att förbättra utnyttjandet och 
spridningen av resultat, och därigenom 
stärka europeisk innovation, bör fri och 
öppen tillgång till publikationer om 
forskning som finansierats genom 
Horisont 2020 vara obligatorisk. Fri och 
öppen tillgång till vetenskapliga uppgifter 
som tagits fram eller samlats in under 
forskning som finansierats genom 
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Horisont 2020 ska främjas.

Or. en

Ändringsförslag 533
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Forskarnas karriär

Horisont 2020 ska genomföras i enlighet 
med förordning (EU) nr xx/2013 [Regler 
för deltagande], som ska bidra till att 
stärka en inre marknad för forskare och 
göra forskarkarriärer mer attraktiva i 
hela EU inom ramen för det europeiska 
forskningsområdet, genom att hänsyn tas 
till den transnationella karaktären hos de 
åtgärder som stöds.

Or. en

Ändringsförslag 534
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Forskarnas karriär

Horisont 2020 ska bidra till att göra 
forskarkarriärer mer attraktiva i hela EU. 
Det bör därför genomföras på så sätt att 
det främjar skapandet av en inre marknad 
för forskare, framför allt genom att 
lämpliga mekanismer tas fram för att 



PE492.710v01-00 20/136 AM\907403SV.doc

SV

minska skillnaderna när det gäller 
forskares ersättning.

Or. en

Ändringsförslag 535
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, 
Marian-Jean Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Att göra forskarkarriärer mer attraktiva

Horisont 2020 ska bidra till att främja och 
göra forskarkarriärer mer attraktiva i 
hela EU. Det bör därför genomföras på så 
sätt att det främjar skapandet av en inre 
marknad för forskare, framför allt genom 
att lämpliga mekanismer tas fram för att 
minska skillnaderna när det gäller 
forskares ersättning inom ramen för detta 
program.

Or. en

Ändringsförslag 536
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Personalresurser

Det är avgörande att se till att det finns 
nödvändiga mänskliga resurser för att 
infria EU:s strävan efter en tätposition på 
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områdena vetenskaplig forskning, teknik 
och innovation. Horisont 2020 ska bidra 
till att främja och göra forskarkarriärer 
mer attraktiva i hela EU inom ramen för 
det europeiska forskningsområdet. 
Horisont 2020 ska dessutom bidra till att 
utveckla nödvändiga mänskliga resurser 
genom att främja utbildning inom 
vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och 
matematik, som utgör den nödvändiga 
grunden för framgångsrika framtida 
forskare och innovatörer.

Or. en

Ändringsförslag 537
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, 
Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

All forsknings- och innovationsverksamhet 
som genomförs inom ramen för Horisont 
2020 ska följa etiska principer och relevant 
lagstiftning på nationell och internationell 
nivå och på unionsnivå, inbegripet 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, 
Helsingforsdeklarationen, Europarådets 
konvention om mänskliga rättigheter och 
biomedicin som undertecknades i Oviedo 
den 4 april 1997 med tilläggsprotokoll,
den europeiska konventionen om skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna och dess 
tilläggsprotokoll, FN:s resolution om 
kloning av människor från mars 2005, 
FN-konventionen om barnets rättigheter, 
Unescos universella deklaration om 
humangenomet och mänskliga 
rättigheter, FN-konventionen om 
bakteriologiska (biologiska) vapen och 
toxinvapen (BTV), det internationella 
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fördraget om växtgenetiska resurser för 
livsmedel och jordbruk och 
Världshälsoorganisationens (WHO) 
gällande resolutioner. De som genomför 
eller deltar i forskningsprojekt som rör 
etiskt känsliga frågor, exempelvis DNA-
analyser på människor, forskning på 
personer som inte kan lämna ett 
informerat samtycke och forskning som 
innebär att ryggradsdjur utsätts för 
lidande, ska begära godkännande från 
behöriga nationella eller lokala 
etikkommittéer, innan verksamheten 
inleds. Kommissionen kommer också att 
systematiskt genomföra en etisk 
granskning. I vissa fall kan en etisk 
granskning göras under projektets 
genomförande. Kommissionen ska årligen 
informera Europaparlamentet om sin 
verksamhet på detta område och på 
begäran lämna upplysningar till 
Europaparlamentet och rådet. Vid 
genomförandet av detta program ska 
kommissionen dessutom regelbundet 
övervaka vetenskapliga framsteg och 
utvecklingen i fråga om nationella och 
internationella bestämmelser.

Or. en

Motivering

Under de sjätte och sjunde ramprogrammen fanns en mycket mer omfattande ordalydelse om 
etiska principer. Ändringen syftar till att täcka alla gällande europeiska och internationella 
dokument inom ramen för Horisont 2020. Man bör undvika att ge ett intryck av att etiska 
gränser numera är av mindre betydelse för EU. Idén om en systematisk etisk granskning av 
känsliga frågor (som inte bara gäller embryonala stamceller, utan också andra frågor såsom 
forskning på personer som inte kan lämna ett informerat samtycke) är också nödvändig och 
ingick i dokumenten för de sjätte och sjunde ramprogrammen.

Ändringsförslag 538
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

All forsknings- och innovationsverksamhet 
som genomförs inom ramen för Horisont 
2020 ska följa etiska principer och relevant 
lagstiftning på nationell och internationell 
nivå och på unionsnivå, inbegripet 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna och dess 
tilläggsprotokoll samt EU:s direktiv 
2004/23/EG om mänskliga vävnader och 
celler och förordning (EG) nr 1394/2007 
om läkemedel för avancerad terapi.

Or. en

Ändringsförslag 539
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

All forsknings- och innovationsverksamhet 
som genomförs inom ramen för Horisont 
2020 ska följa etiska principer och relevant 
lagstiftning på nationell och internationell 
nivå och på unionsnivå, inbegripet 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna och dess 
tilläggsprotokoll. Inom 
forskningsverksamheter ska även artikel 
13 i FEUF beaktas, och användningen av 
djur i forskning och tester ska minskas 
med avsikten att helt ersätta försöksdjur, 
vilket inkluderar strategisk utveckling 
samt införande och bruk av innovativa, 
icke levande instrument och tekniker.
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Or. sl

Ändringsförslag 540
Catherine Trautmann, Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 541
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

grundläggande friheterna och dess 
tilläggsprotokoll. Yttrandena från 
Europeiska gruppen för etik inom 
vetenskap och ny teknik bör beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 542
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 543
Catherine Trautmann, Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet ska ägnas 
proportionalitetsprincipen, rätten till 
integritet, till skydd av personuppgifter, till 
fysisk och mental integritet och till icke-
diskriminering samt behovet av att 

Särskild uppmärksamhet ska ägnas 
proportionalitetsprincipen, rätten till 
integritet, till skydd av personuppgifter, till 
fysisk och mental integritet och till icke-
diskriminering på grund av kön, ras eller 
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säkerställa en hög skyddsnivå för 
människors hälsa.

etniskt ursprung, religion eller 
trosuppfattningar, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning, samt behovet av att 
säkerställa en hög skyddsnivå för 
människors hälsa.

Or. fr

Ändringsförslag 544
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Särskild uppmärksamhet ska ägnas 
proportionalitetsprincipen, skyddet av 
människans värdighet, principen om 
människans företräde, rätten till integritet, 
till skydd av personuppgifter, till
människans fysiska och mentala integritet 
och till icke-diskriminering samt behovet 
av att säkerställa en hög skyddsnivå för 
människors hälsa.

Or. it

Motivering

Det saknas en hänvisning till skyddet av människans värdighet (jfr t.ex. artikel 1 i stadgan om 
de grundläggande rättigheterna) och principen om människans företräde. Användningen av 
termen ”människa” utökar det skyddsomfång som föreskrivs av lagen, vilket medför att den 
blir mer vetenskaplig, mer objektiv och mindre kontroversiell. Därför bör den med fördel 
användas i rättsliga instrument.

Ändringsförslag 545
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt 
proportionalitetsprincipen, åt rätten till
integritet, till skydd av personuppgifter, till 
fysisk och mental integritet och till 
icke-diskriminering på grund av kön, ras 
eller etniskt ursprung, religion eller 
trosuppfattningar, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning samt åt behovet av 
att säkerställa en hög skyddsnivå för 
människors hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 546
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt 
proportionalitetsprincipen, åt rätten till 
integritet, till skydd av personuppgifter, till 
fysisk och mental integritet och till 
icke-diskriminering på grund av kön, ras 
eller etniskt ursprung, religion eller 
trosuppfattning, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning samt åt behovet av 
att säkerställa en hög skyddsnivå för 
människors hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 547
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt 
proportionalitetsprincipen, åt rätten till 
integritet, till skydd av personuppgifter, till 
fysisk och mental integritet och till 
icke-diskriminering på grund av 
nationalitet, etniskt ursprung, 
funktionshinder, religion eller 
trosuppfattning, ålder, kön eller sexuell 
läggning samt åt behovet av att säkerställa 
en hög skyddsnivå för människors hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 548
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Verksamhet för forskning och 
innovation som genomförs inom ramen för 
Horisont 2020 ska [enbart] vara inriktad på 
civila tillämpningar.

2. Verksamhet för forskning och 
innovation som genomförs inom ramen för 
Horisont 2020 ska [enbart] vara inriktad på 
civila tillämpningar. Programmet ska inte 
omfatta finansiering av försvarsforskning 
och -innovation, inbegripet civil-militär 
strategisk teknik. 

Or. en

Ändringsförslag 549
Christian Ehler, Michael Gahler

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Verksamhet för forskning och 2. Verksamhet för forskning och 
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innovation som genomförs inom ramen för 
Horisont 2020 ska [enbart] vara inriktad på 
civila tillämpningar.

innovation som genomförs inom ramen för 
Horisont 2020 ska huvudsakligen vara 
inriktad på civila tillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 550
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Forskningsverksamhet som syftar till 
mänsklig kloning för 
reproduktionsändamål.

a) Forskningsverksamhet som syftar till 
mänsklig kloning för 
reproduktionsändamål eller terapeutiska 
eller vetenskapliga ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 551
Anna Záborská, Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Forskningsverksamhet som syftar till 
mänsklig kloning för 
reproduktionsändamål.

a) Forskningsverksamhet som syftar till 
mänsklig kloning för 
reproduktionsändamål eller terapeutiska 
eller vetenskapliga ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 552
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Forskningsverksamhet som syftar till 
mänsklig kloning för 
reproduktionsändamål.

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

Or. it

Ändringsförslag 553
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Forskningsverksamhet som syftar till 
förändring av människans arvsmassa för 
andra än preventiva, diagnostiska eller 
terapeutiska ändamål samt 
forskningsverksamhet som syftar till 
förändring av människors arvsmassa och
som kan leda till att sådana förändringar 
blir ärftliga.

Or. en

Motivering

Att ingripa i människans arvsmassa i syfte att förbättra den strider mot viktiga principer, 
såsom likhetsprincipen, och är oförenligt med internationella rättsinstrument, t.ex. 
Oviedokonventionen (jfr artikel 13).

Ändringsförslag 554
Anna Záborská, Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Forskningsverksamhet som syftar till 
förändring av människans och djurens
arvsmassa och som kan leda till att sådana 
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ärftliga. förändringar blir ärftliga.

Or. en

Ändringsförslag 555
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Forskningsverksamhet som syftar till 
skapandet av mänskliga embryon enbart 
för forskningsändamål eller för 
produktion av stamceller, inbegripet 
genom somatisk överföring av cellkärnor.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 556
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Forskningsverksamhet som syftar till 
skapandet av mänskliga embryon enbart 
för forskningsändamål eller för 
produktion av stamceller, inbegripet 
genom somatisk överföring av cellkärnor.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 557
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Forskningsverksamhet som syftar till 
skapandet av mänskliga embryon enbart
för forskningsändamål eller för
produktion av stamceller, inbegripet 
genom somatisk överföring av cellkärnor.

c) Forskningsverksamhet som syftar 
antingen till att skapa mänskliga embryon 
– genom somatisk överföring av 
cellkärnor, genom partenogenes eller på 
annat sätt – eller till att förstöra 
mänskliga embryon oavsett ändamål, t.ex. 
för produktion av stamceller, och likaså 
forskningsverksamhet där man använder 
stamceller från mänskliga embryon.

Or. en

Motivering

Man bör följa subsidiaritetsprincipen inom detta område, där de etiska alternativen och 
rättsliga lösningarna skiljer sig så mycket åt mellan medlemsstaterna. Man bör också fastslå 
att stöd inte får ges till de typer av forskning som nämns i bestämmelsen, detta mot bakgrund 
av EU:s rättsliga princip om enhetlighet efter domstolens dom i Brüstle-målet. Partenogenes 
nämns i syfte att ge en bredare bild av tänkbara tekniska metoder för att skapa mänskliga 
embryon.

Ändringsförslag 558
Piotr Borys

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Forskningsverksamhet som syftar till 
skapandet av mänskliga embryon enbart 
för forskningsändamål eller för
produktion av stamceller, inbegripet 
genom somatisk överföring av cellkärnor.

c) Forskningsverksamhet som syftar 
antingen till att skapa mänskliga embryon 
– genom somatisk överföring av 
cellkärnor, genom partenogenes eller på 
annat sätt – eller till att förstöra 
mänskliga embryon oavsett ändamål, t.ex.
för produktion av stamceller, och likaså 
forskningsverksamhet där man använder 
stamceller från mänskliga embryon.

Or. en
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Ändringsförslag 559
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Forskningsverksamhet som syftar till 
skapandet av mänskliga embryon enbart 
för forskningsändamål eller för produktion 
av stamceller, inbegripet genom somatisk 
överföring av cellkärnor.

c) Verksamhet som syftar till skapandet av 
mänskliga embryon enbart för 
forskningsändamål eller för produktion av 
stamceller, inbegripet genom somatisk 
överföring av cellkärnor.

Or. en

Ändringsförslag 560
Konrad Szymański

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Forskningsverksamhet som omfattar 
förstöring av mänskliga embryon.

Or. en

Ändringsförslag 561
Angelika Niebler, Markus Pieper, Romana Jordan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Forskningsverksamhet som omfattar 
förstöring av embryonala stamceller.

Or. de
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Motivering

Horisont 2020 bör inte stödja sådan forskningsverksamhet som omfattar förstöring av 
embryonala stamceller.

Ändringsförslag 562
Algirdas Saudargas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Forskningsverksamhet som omfattar 
förstöring av mänskliga embryon.

Or. en

Ändringsförslag 563
Elisabetta Gardini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Forskningsverksamhet som omfattar 
förstöring av mänskliga embryon.

Or. en

Ändringsförslag 564
Anna Záborská, Jan Březina

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Forskningsverksamhet som omfattar 
förstöring av mänskliga embryon.
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Or. en

Ändringsförslag 565
Petru Constantin Luhan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Forskningsverksamhet som syftar till 
att skapa ett övervakningssamhälle.

Or. en

Ändringsförslag 566
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Forskningsverksamhet som bedöms 
orsaka allvarligt lidande hos 
ryggradsdjur.

Or. en

Ändringsförslag 567
Angelika Niebler, Markus Pieper

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Forskningsverksamhet där man 
använder stamceller från mänskliga 
embryon.
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Or. de

Ändringsförslag 568
Algirdas Saudargas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Forskningsverksamhet där man 
använder stamceller från mänskliga 
embryon.

Or. en

Ändringsförslag 569
Anna Záborská, Jan Březina

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Forskningsverksamhet där man 
använder stamceller från mänskliga 
embryon.

Or. en

Ändringsförslag 570
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Forskningsverksamhet där man 
använder vildfångade icke-mänskliga 
primater och avkommor av vildfångade 
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primater.

Or. en

Motivering

Projekt där man använder icke-mänskliga primater som fångats i vilt tillstånd eller 
avkommor av vildfångade icke-mänskliga primater bör inte stödjas, eftersom de orsakar stort 
lidande för djuren och man måste sluta att fånga vilda primater för laboratorieexperiment.

Ändringsförslag 571
Elisabetta Gardini

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Forskningsverksamhet där man 
använder stamceller från mänskliga 
embryon.

Or. en

Ändringsförslag 572
Anna Záborská, Jan Březina

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) Forskningsverksamhet som omfattar 
kommersiell donation av mänskliga ägg, 
mänsklig vävnad och mänskliga celler 
samt forskning som omfattar 
surrogatmoderskap.

Or. en

Ändringsförslag 573
Philippe Lamberts
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för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) Forskningsverksamhet där man 
medvetet separerar moderdjuret från 
avkomman.

Or. en

Motivering

Projekt där man separerar modern från avkomman kritiseras på bred front, eftersom detta 
orsakar oacceptabelt lidande för djuren. Sådana projekt bör inte stödjas med offentliga 
medel.

Ändringsförslag 574
Philippe Lamberts, Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Horisont 2020 ska inte vara 
tillgängligt för sådana juridiska personer 
(eller eventuella anknutna juridiska 
personer) vars deltagande på grund av 
ändamål, etableringsort eller 
verksamhetens art eller plats, skulle leda 
till att Europeiska unionen bedömde det 
som lagligt eller gav stöd eller hjälp till att 
upprätthålla en situation som uppstått 
genom en allvarlig överträdelse av 
internationell rätt (bl.a. internationell 
humanitär rätt), om denna överträdelse 
har fastställts genom en resolution från 
FN:s säkerhetsråd eller genom en dom 
eller ett rådgivande yttrande från 
Internationella domstolen.

Or. en
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Ändringsförslag 575
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Horisont 2020 ska inte vara 
tillgängligt för företag som grundats i ett 
tredjeland som framhåller sig som ett 
finansiellt offshore-centrum eller som har 
inga eller endast nominella skatter, 
saknar effektivt informationsutbyte med 
utländska skattemyndigheter, saknar 
öppenhet när det gäller rättsregler, 
juridiska bestämmelser eller författningar 
eller saknar krav på väsentlig lokal 
närvaro.

Or. en

Ändringsförslag 576
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Forskning på mänskliga stamceller, 
adulta, utvunna ur navelsträngar såväl 
som embryonala, får finansieras beroende 
både på innehållet i forskningsförslaget och 
på regelverket i de berörda 
medlemsstaterna. Forskning får endast 
bedrivas på embryonala stamceller från 
embryon som blivit över vid medicinskt 
övervakad provrörsbefruktning och som 
inte längre ska användas för att 
åstadkomma graviditet.
Forskningsverksamhet som är förbjuden i 
samtliga medlemsstater ska inte 
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finansieras. Verksamhet som är förbjuden i 
en medlemsstat ska inte finansieras.
Däremot får medicinsk forskning på alla 
typer av stamceller finansieras i en 
medlemsstat där denna verksamhet är 
tillåten.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag 577
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Forskning på mänskliga stamceller, både 
adulta och embryonala, får finansieras 
beroende både på innehållet i 
forskningsförslaget och på regelverket i de 
berörda medlemsstaterna. 
Forskningsverksamhet som syftar till att 
skapa mänskliga embryon enbart för 
forskningsändamål eller för produktion 
av stamceller, t.ex. genom somatisk 
överföring av cellkärnor, får också 
finansieras såvida inte forskningen kan 
genomföras med hjälp av övertaliga 
embryon, allt beroende på den rättsliga 
ramen i den berörda medlemsstaten. 
Forskningsverksamhet som är förbjuden i 
samtliga medlemsstater ska inte 
finansieras. Verksamhet som är förbjuden i 
en medlemsstat ska inte finansieras.

Or. en

Ändringsförslag 578
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Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 579
Angelika Niebler, Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Motivering

Detta är en konsekvens av Angelika Nieblers ändringsförslag till artikel 16.3 ca (nytt) och 
cb (nytt).

Ändringsförslag 580
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 581
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Motivering

Inskränkningen till icke-embryonala mänskliga stamceller krävs till följd av att forskning med 
mänskliga embryonala stamceller stryks i artikel 16.3c.

Ändringsförslag 582
Algirdas Saudargas

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 583
Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 584
Anna Záborská, Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 585
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Forskningsverksamhet som syftar till 
att skapa mänskliga embryon enbart för 
forskningsändamål eller för produktion 
av stamceller, t.ex. genom somatisk 
överföring av cellkärnor, får finansieras 
om det är tillåtet i den berörda 
medlemsstaten, såvida inte 
forskningssyftet kan uppnås med hjälp av 
övertaliga embryon. När det gäller 
forskning på övertaliga mänskliga 
embryon får stöd beviljas till projekt som 
omfattar produktion av stamceller.

Or. en
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Motivering

Forskningen kan inte alltid nå sitt syfte med hjälp av övertaliga embryon. Övertaliga embryon 
från provrörsbefruktning håller inte alltid optimal kvalitet, vilket kan förvränga 
forskningsresultaten. I framtiden kommer man att behöva skapa nya embryon med hjälp av 
somatisk överföring av cellkärnor för att forskningen om mänskliga embryonala stamceller 
ska kunna tillämpas terapeutiskt.

Ändringsförslag 586
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den EU-finansierade forskning som 
omfattas av direktiv 2010/63/EU om skydd 
av djur som används för vetenskapliga 
ändamål ska vara föremål för dels ett 
strikt och öppet förfarande för etisk och 
vetenskaplig kvalitetsgranskning, där det 
bl.a. krävs fullständig bekräftelse av 
påståenden om djurmodellers betydelse 
för människor, dels ett krav på 
retrospektiv analys av alla 
EU-finansierade djurförsök, oavsett 
djurart och svårighetsgrad.

Or. en

Motivering

Horisont 2020 bör uppfylla kraven i direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för 
vetenskapliga ändamål. För detta ändamål krävs en omfattande projektutvärdering när djur 
använts i experimenten. När det gäller EU-finansierad forskning på djur bör man dessutom 
göra en retrospektiv analys för att säkerställa att djurmodellernas betydelse ständigt 
granskas, så att man får underlag för att fatta bättre beslut om stöd i framtiden.

Ändringsförslag 587
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De forskningsområden som anges i 
punkt 3 får ses över i samband med den 
preliminära utvärdering som avses i artikel 
26.1, mot bakgrund av vetenskapliga 
framsteg.

5. Om de forskningsområden som anges i 
punkt 3 anses behöva en översyn i 
samband med den preliminära utvärdering 
som avses i artikel 26.1, mot bakgrund av 
vetenskapliga framsteg, ska detta ske 
genom ett lagstiftningsförslag från 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 588
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Alla ansökningsomgångar inom 
området säkerhetsforskning ska vara 
föremål för en förhandsbedömning av de 
etiska och samhälleliga konsekvenserna, 
och alla projekt som föreslås få stöd ska 
vara föremål för etisk granskning under 
genomförandet. Förhandsbedömningen 
av konsekvenser och den etiska 
granskningen ska omfatta mer än det 
begränsade området integritet och 
uppgiftsskydd och ta hänsyn till de 
bredare samhälleliga konsekvenserna av 
den bakomliggande planen för 
säkerhetsforskning och -utveckling. 
Ansökningsinbjudningar och 
projektförslag som ger upphov till oro för 
väsentliga etiska och/eller samhälleliga 
konsekvenser ska vara föremål för 
grundligare granskning och kontroll.

Or. en
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Ändringsförslag 589
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Horisont 2020 ska genomföras på ett sätt 
som kompletterar unionens andra 
stödprogram och åtgärder, däribland 
strukturfonderna, den gemensamma 
jordbrukspolitiken, programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag (COSME), Erasmus 
för alla, Life och Europa 2020-strategin.

Or. en

Ändringsförslag 590
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Horisont 2020 ska genomföras på ett sätt 
som kompletterar unionens andra 
stödprogram, däribland strukturfonderna, 
den gemensamma jordbrukspolitiken, 
programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag (COSME), Erasmus för alla, 
Life + och Europa 2020-strategin samt 
medlemsstaternas stöd till forskning och 
innovation.

Or. en

Ändringsförslag 591
Nuno Teixeira
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Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Horisont 2020 ska genomföras på ett sätt 
som kompletterar unionens andra 
stödprogram, däribland strukturfonderna 
och de särskilda programmen och 
åtgärderna för stöd och ersättning inom 
ramen för regional- och 
sammanhållningspolitiken.

Or. pt

Motivering

För att uppnå konsekvens och effektivitet måste Horisont 2020 stämma överens med EU:s 
finansieringsprogram, inom ramen för strukturfonderna, och de särskilda programmen och 
åtgärderna får inte glömmas bort.

Ändringsförslag 592
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 593
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi
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Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 594
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 ska huvudsakligen stödja 
högklassig forskning.
Strukturfonderna har stor betydelse för 
att bygga upp kapacitet och tillhandahålla 
en spetsforskningsstege i syfte att 
generera högklassiga projekt som kan 
konkurrera om stöd från Horisont 2020.
Samverkanseffekter mellan Horisont 2020 
och sammanhållningspolitiken till stöd 
för forskning och innovation ska 
åstadkommas med kompletterande 
åtgärder på ett samordnat sätt. Där det är 
möjligt kommer förenligheten mellan de 
två instrumenten att främjas, och 
kumulativ eller kombinerad finansiering 
kommer att uppmuntras.

Or. en

Ändringsförslag 595
Gunnar Hökmark
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Nationella och regionala fonder bör 
stödja projekt med positiva 
utvärderingsresultat, såsom 
Europeiska forskningsrådet, 
Marie Curie-insatserna eller 
gemensamma åtgärder som uppfyller 
kriterierna för högsta klass men som inte 
kan få stöd eftersom 
Horisont 2020-programmet inte har 
tillräckligt stora resurser. 

Or. en

Ändringsförslag 596
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Samverkanseffekter med 

strukturfonderna
Strukturfonderna bör utnyttjas i full 
utsträckning för att stödja uppbyggnad av 
kapacitet och infrastruktur för forskning 
och utveckling i regionerna genom 
riktade åtgärder som syftar till att skapa 
expertcentra (”centres of excellence”).

Or. en

Ändringsförslag 597
Patrizia Toia
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Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Civila samhällsorganisationer

1) Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt 
att se till att det civila samhällets 
organisationer deltar, och berörs av 
innovation, på lämpligt sätt i 
Horisont 2020. Kvantitativa och 
kvalitativa bedömningar av de civila 
samhällsorganisationernas deltagande 
ska göras som en del av arrangemangen 
för utvärdering och övervakning.
2) Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt 
initiativ som syftar till att öka civila 
samhällsorganisationers medvetenhet om 
finansiering genom Horisont 2020 och 
göra det enklare för dem att få tillgång till 
finansieringen. Horisont 2020 och 
unionens övriga stödprogram, däribland 
strukturfonderna, ska användas för detta 
ändamål.
3) Samråd ska genomföras med det civila 
samhällets organisationer under 
genomförandet, planeringen, 
övervakningen och utvärderingen av 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 598
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a



PE492.710v01-00 52/136 AM\907403SV.doc

SV

Expertutmärkelse
Horisont 2020 ska bidra till att identifiera 
expertcentra (”centers of excellence”), 
utvärdera deras potential och göra dem 
mer synliga genom att ge dem en 
utmärkelse för högsta klass (”seal of 
excellence”).

Or. en

Ändringsförslag 599
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Små och medelstora företag Den privata sektorn och små och 
medelstora företag

Or. en

Ändringsförslag 600
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att 
säkerställa att små och medelstora företag 
deltar, och berörs av innovation, på 
lämpligt sätt i Horisont 2020. Kvantitativa 
och kvalitativa bedömningar av små och 
medelstora företags deltagande ska göras 
som en del av arrangemangen för 
utvärdering och övervakning.

1. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att 
säkerställa att den privata sektorn, särskilt 
små och medelstora företag, deltar i högre 
grad och berörs av innovation i Horisont 
2020. Kvantitativa och kvalitativa 
bedömningar av den privata sektorns
deltagande ska göras som en del av 
arrangemangen för utvärdering och 
övervakning.

Or. en
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Ändringsförslag 601
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att 
säkerställa att små och medelstora företag 
deltar, och berörs av innovation, på 
lämpligt sätt i Horisont 2020. Kvantitativa 
och kvalitativa bedömningar av små och 
medelstora företags deltagande ska göras 
som en del av arrangemangen för 
utvärdering och övervakning.

1. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att 
säkerställa att den privata sektorn, särskilt 
små och medelstora företag, deltar i högre 
grad och berörs av innovation i Horisont 
2020. Kvantitativa och kvalitativa 
bedömningar av den privata sektorns, och 
särskilt små och medelstora företags 
deltagande ska göras som en del av 
arrangemangen för utvärdering och 
övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 602
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att 
säkerställa att små och medelstora företag 
deltar, och berörs av innovation, på 
lämpligt sätt i Horisont 2020. Kvantitativa 
och kvalitativa bedömningar av små och 
medelstora företags deltagande ska göras 
som en del av arrangemangen för 
utvärdering och övervakning.

1. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att 
säkerställa att små och medelstora företag 
deltar i högre grad och berörs av 
innovation i Horisont 2020. Kvantitativa 
och kvalitativa bedömningar av små och 
medelstora företags deltagande ska göras 
som en del av arrangemangen för 
utvärdering och övervakning.

Or. de

Ändringsförslag 603
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att 
säkerställa att små och medelstora företag 
deltar, och berörs av innovation, på 
lämpligt sätt i Horisont 2020. Kvantitativa 
och kvalitativa bedömningar av små och 
medelstora företags deltagande ska göras 
som en del av arrangemangen för 
utvärdering och övervakning.

1. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att 
säkerställa att små och medelstora företag 
deltar, och berörs av innovation och 
forskning, på lämpligt sätt i Horisont 2020. 
Kvantitativa och kvalitativa bedömningar 
av små och medelstora företags deltagande 
ska göras som en del av arrangemangen för 
utvärdering och övervakning. 

Or. ro

Ändringsförslag 604
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att 
säkerställa att små och medelstora företag 
deltar, och berörs av innovation, på 
lämpligt sätt i Horisont 2020. Kvantitativa 
och kvalitativa bedömningar av små och 
medelstora företags deltagande ska göras 
som en del av arrangemangen för 
utvärdering och övervakning.

1. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att 
säkerställa att små och medelstora företag 
deltar, och berörs av innovation, på 
lämpligt sätt under hela genomförandet av 
Horisont 2020-programmet. Kvantitativa 
och kvalitativa bedömningar av små och 
medelstora företags deltagande ska göras 
som en del av arrangemangen för 
utvärdering och övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att 
säkerställa att små och medelstora företag 
deltar, och berörs av innovation, på 
lämpligt sätt i Horisont 2020. Kvantitativa 
och kvalitativa bedömningar av små och 
medelstora företags deltagande ska göras 
som en del av arrangemangen för 
utvärdering och övervakning.

1. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att 
säkerställa att små och medelstora företag 
deltar, och berörs av innovation, på 
lämpligt sätt i Horisont 2020, i synnerhet 
under de projektfaser som ligger närmare 
marknaden. Kvantitativa och kvalitativa 
bedömningar av små och medelstora 
företags deltagande ska göras som en del 
av arrangemangen för utvärdering och 
övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 606
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Särskilda åtgärder ska genomföras inom 
det särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
som anges i punkt 1 i del II i bilaga I och 
vart och ett av de särskilda målen under 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” 
som anges i punkterna 1–6 i del III i 
bilaga I. Dessa särskilda åtgärder ska 
utformas som ett särskilt instrument för 
små och medelstora företag som är inriktat 
på alla typer av små och medelstora företag 
med innovationspotential, och ska 
genomföras på ett enhetligt sätt och 
anpassas till behoven hos dessa företag
enligt det särskilda målet ”Innovation i 
små och medelstora företag” i punkt 3.3 a i 
del II i bilaga I.

2. Särskilda åtgärder ska genomföras med 
hjälp av en diversifierad verktygslåda 
bestående av stöd- och 
finansieringsinstrument som ska stå till 
små och medelstora företags förfogande. 
Särskilda åtgärder ska anges inom det 
särskilda målet ”Innovation i små och 
medelstora företag” i punkt 3.3 a i del II i 
bilagan. Inom ramen för dessa åtgärder 
ska särskild vikt läggas vid finansiering 
och genomförande av ett särskilt 
instrument för små och medelstora företag. 
Instrumentet ska vara inriktat på alla typer 
av små och medelstora företag med 
innovationspotential, tillämpas på ett 
enhetligt sätt av en särskild gemensam 
administrativ struktur och vara anpassat
till dessa företags behov. Det särskilda 
instrumentet för små och medelstora 
företag ska tillämpas inom de områden 
som har fastställts inom det särskilda 
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målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” i punkt 1 i del 
II i bilaga I och inom vart och ett av de 
särskilda målen under prioriteringen 
”Samhällsutmaningar” som anges i 
punkterna 1–6 i del III i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 607
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Särskilda åtgärder ska genomföras 
inom det särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
som anges i punkt 1 i del II i bilaga I och 
vart och ett av de särskilda målen under 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” som 
anges i punkterna 1–6 i del III i bilaga I. 
Dessa särskilda åtgärder ska utformas 
som ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag som är inriktat på alla 
typer av små och medelstora företag med 
innovationspotential, och ska genomföras 
på ett enhetligt sätt och anpassas till 
behoven hos dessa företag enligt det 
särskilda målet ”Innovation i små och 
medelstora företag” i punkt 3.3 a i del II i 
bilaga I.

2. Ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag som är inriktat på alla 
typer av små och medelstora företag med 
innovationspotential ska inrättas under en 
gemensam förvaltningsmyndighet och 
tillämpas på det sätt som anges under det 
särskilda målet ”Innovation i små och 
medelstora företag” i punkt 3.3 a i del II i 
bilaga I. Instrumentet ska tematiskt vara 
knutet till det särskilda målet ”Ledarskap 
inom möjliggörande teknik och 
industriteknik” som anges i punkt 1 i del II 
i bilaga I och vart och ett av de särskilda 
målen under prioriteringen 
”Samhällsutmaningar” som anges i 
punkterna 1–6 i del III i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 608
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Särskilda åtgärder ska genomföras inom 
det särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
som anges i punkt 1 i del II i bilaga I och 
vart och ett av de särskilda målen under 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” som 
anges i punkterna 1–6 i del III i bilaga I. 
Dessa särskilda åtgärder ska utformas som 
ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag som är inriktat på alla 
typer av små och medelstora företag med 
innovationspotential, och ska genomföras 
på ett enhetligt sätt och anpassas till 
behoven hos dessa företag enligt det 
särskilda målet ”Innovation i små och 
medelstora företag” i punkt 3.3 a i del II i 
bilaga I.

2. Särskilda åtgärder ska genomföras inom 
det särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
som anges i punkt 1 i del II i bilaga I och 
vart och ett av de särskilda målen under 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” som 
anges i punkterna 1–6 i del III i bilaga I. 
Dessa särskilda åtgärder ska utformas som 
ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag som är inriktat på alla 
typer av små och medelstora företag med 
innovationspotential, och ska genomföras 
på ett enhetligt sätt och anpassas till 
behoven hos dessa företag enligt det 
särskilda målet ”Innovation i små och 
medelstora företag” i punkt 3.3 a i del II i 
bilaga I. De små och medelstora företagen 
måste vara integrerade i hela värdekedjan 
för att kunna få tillgång till alla 
möjligheter som står till buds i Horisont 
2020.

Or. en

Motivering

De små och medelstora företagen är en viktig del av näringslivsstrukturen inom många 
sektorer. Som leverantörer och underleverantörer till industrin utgör de avgörande länkar i 
produktivitetskedjan. Det är därför nödvändigt att de små och medelstora företagen deltar i 
aktiviteter tillsammans med tillverkare av originalutrustning (OEM-företag), andra 
leverantörer, inklusive storföretag, forsknings- och teknikorganisationer samt universitet, och 
att små och medelstora företag inte isoleras inom ett eget program.

Ändringsförslag 609
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Särskilda åtgärder ska genomföras inom 
det särskilda målet ”Ledarskap inom 

2. Särskilda åtgärder för små och 
medelstora företag ska genomföras inom 
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möjliggörande teknik och industriteknik” 
som anges i punkt 1 i del II i bilaga I och 
vart och ett av de särskilda målen under 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” som 
anges i punkterna 1–6 i del III i bilaga I. 
Dessa särskilda åtgärder ska utformas som 
ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag som är inriktat på alla 
typer av små och medelstora företag med 
innovationspotential, och ska genomföras 
på ett enhetligt sätt och anpassas till 
behoven hos dessa företag enligt det 
särskilda målet ”Innovation i små och 
medelstora företag” i punkt 3.3 a i del II i 
bilaga I.

det särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
som anges i punkt 1 i del II i bilaga I och 
vart och ett av de särskilda målen under 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” som 
anges i punkterna 1–6 i del III i bilaga I. 
Dessa särskilda åtgärder ska bl.a. utformas 
som ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag som är inriktat på alla 
typer av små och medelstora företag med 
innovationspotential i bred bemärkelse, 
och ska genomföras på ett enhetligt sätt 
och anpassas till behoven hos dessa företag 
enligt det särskilda målet ”Innovation i små 
och medelstora företag” i punkt 3.3 a i del 
II i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 610
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2
KOM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Särskilda åtgärder ska genomföras inom 
det särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
som anges i punkt 1 i del II i bilaga I och 
vart och ett av de särskilda målen under 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” som 
anges i punkterna 1–6 i del III i bilaga I. 
Dessa särskilda åtgärder ska utformas som 
ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag som är inriktat på alla 
typer av små och medelstora företag med 
innovationspotential, och ska genomföras 
på ett enhetligt sätt och anpassas till 
behoven hos dessa företag enligt det 
särskilda målet ”Innovation i små och 
medelstora företag” i punkt 3.3 a i del II i 

2. Särskilda åtgärder för små och 
medelstora företag ska genomföras inom 
det särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
som anges i punkt 1 i del II i bilaga I och 
vart och ett av de särskilda målen under 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” som 
anges i punkterna 1–6 i del III i bilaga I. 
Dessa särskilda åtgärder ska bl.a. utformas 
som ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag som är inriktat på alla 
typer av små och medelstora företag med 
innovationspotential, och ska genomföras 
på ett enhetligt sätt och anpassas till 
behoven hos dessa företag enligt det 
särskilda målet ”Innovation i små och 
medelstora företag” i punkt 3.3 a i del II i 
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bilaga I. bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 611
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Särskilda åtgärder ska genomföras inom 
det särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
som anges i punkt 1 i del II i bilaga I och 
vart och ett av de särskilda målen under 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” som 
anges i punkterna 1–6 i del III i bilaga I. 
Dessa särskilda åtgärder ska utformas som 
ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag som är inriktat på alla 
typer av små och medelstora företag med 
innovationspotential, och ska genomföras 
på ett enhetligt sätt och anpassas till 
behoven hos dessa företag enligt det 
särskilda målet ”Innovation i små och 
medelstora företag” i punkt 3.3 a i del II i 
bilaga I.

2. Särskilda åtgärder ska genomföras inom 
det särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
som anges i punkt 1 i del II i bilaga I och 
vart och ett av de särskilda målen under 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” som 
anges i punkterna 1–6 i del III i bilaga I. 
Dessa särskilda åtgärder ska utformas som 
ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag som är inriktat på alla 
typer av små och medelstora företag med 
innovationspotential, och ska genomföras 
på ett enhetligt sätt och anpassas till 
behoven hos dessa företag enligt det 
särskilda målet ”Innovation i små och 
medelstora företag” i punkt 3.3 a i del II i 
bilaga I, samtidigt som 
subsidiaritetsprincipen och målet om ett 
mervärde för unionen respekteras fullt ut.

Or. en

Ändringsförslag 612
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Särskilda åtgärder ska genomföras inom 
det särskilda målet ”Ledarskap inom 

2. Särskilda åtgärder ska genomföras inom 
det särskilda målet ”Ledarskap inom 
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möjliggörande teknik och industriteknik” 
som anges i punkt 1 i del II i bilaga I och 
vart och ett av de särskilda målen under 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” som 
anges i punkterna 1–6 i del III i bilaga I. 
Dessa särskilda åtgärder ska utformas som 
ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag som är inriktat på alla 
typer av små och medelstora företag med 
innovationspotential, och ska genomföras 
på ett enhetligt sätt och anpassas till 
behoven hos dessa företag enligt det 
särskilda målet ”Innovation i små och 
medelstora företag” i punkt 3.3 a i del II i 
bilaga I.

möjliggörande teknik och industriteknik” 
som anges i punkt 1 i del II i bilaga I och 
vart och ett av de särskilda målen under 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” som 
anges i punkterna 1–6 i del III i bilaga I. 
Dessa särskilda åtgärder ska utformas som 
ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag som är inriktat på alla 
typer av små och medelstora företag med 
innovationspotential, och ska genomföras 
på ett enhetligt sätt av en gemensam 
förvaltning och anpassas till behoven hos 
dessa företag enligt det särskilda målet 
”Innovation i små och medelstora företag” 
i punkt 3.3 a i del II i bilaga I.

Or. en

Motivering

Eftersom finansieringen ska komma från olika budgetposter (industriellt ledarskap, särskilda 
samhällsutmaningar etc.) tycks det finnas en risk för att olika generaldirektorat på 
kommissionen utvecklar och tillämpar egna varianter av programmet.

Ändringsförslag 613
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Särskilda åtgärder ska genomföras inom 
det särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
som anges i punkt 1 i del II i bilaga I och 
vart och ett av de särskilda målen under 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” som 
anges i punkterna 1–6 i del III i bilaga I. 
Dessa särskilda åtgärder ska utformas som 
ett särskilt instrument för små och 
medelstora företag som är inriktat på alla 
typer av små och medelstora företag med 
innovationspotential, och ska genomföras 
på ett enhetligt sätt och anpassas till 
behoven hos dessa företag enligt det 

2. Särskilda åtgärder ska genomföras inom 
det särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
som anges i punkt 1 i del II i bilaga I och 
vart och ett av de särskilda målen under 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” som 
anges i punkterna 1–6 i del III i bilaga I. 
Dessa särskilda åtgärder ska utformas som 
ett särskilt program för små och 
medelstora företag som är inriktat på alla 
typer av små och medelstora företag med 
innovationspotential, och ska genomföras 
på ett enhetligt sätt och anpassas till 
behoven hos dessa företag enligt det 
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särskilda målet ”Innovation i små och 
medelstora företag” i punkt 3.3 a i del II i 
bilaga I.

särskilda målet ”Innovation i små och 
medelstora företag” i punkt 3.3 a i del II i 
bilaga I.

Or. en

Motivering

För att verkligen nå ut till små och medelstora företag, se till att de särskilda åtgärderna för 
dessa företag genomförs korrekt och effektivt samt maximera effekterna av Horisont 2020 bör 
åtgärderna utformas som ett program med en särskild budget och en synlig enhet som är 
ansvarig för genomförandet och kan ta hänsyn till de praktiska begränsningar som finns i 
små och medelstora företag och i deras samarbete med olika partner.

Ändringsförslag 614
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda till 
att omkring 15 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag.

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda till 
att omkring 30 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 15 % av 
budgeten för prioriteringen 
”Samhällsutmaningar” går till små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 615
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda till 

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda till 
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att omkring 15 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag.

att omkring 30 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag.

Or. it

Motivering

Det är strategiskt viktigt att främja de små och medelstora företagens deltagande i 
ramprogrammet i mycket större utsträckning än vad kommissionen tänkt sig.

Ändringsförslag 616
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda 
till att omkring 15 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag.

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 bör leda till att 
omkring 20 % av den totala sammanlagda 
budgeten för det särskilda målet 
”Ledarskap inom möjliggörande teknik och 
industriteknik” och prioriteringen 
”Samhällsutmaningar” går till små och 
medelstora företag.

Or. en

Motivering

Det är avgörande att öka deltagandet från de små och medelstora företagens sida om man 
ska kunna ta tillvara den innovativa potentialen hos flexibla och innovativa företag, 
nyetablerade företag och avknoppningsföretag från forskningsorganisationer och universitet 
och därigenom uppnå innovativa lösningar och göra Horisont 2020 till en framgång som 
helhet. Det sjunde ramprogrammets mål på 15 % kommer förmodligen att uppnås, men för att 
utnyttja de små och medelstora företagens innovativa potential fullt ut krävs ett mer ambitiöst 
mål som samtidigt är realistiskt och uppnåeligt .

Ändringsförslag 617
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Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda 
till att omkring 15 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag.

3. Minst 20 % av den totala sammanlagda 
budgeten för det särskilda målet 
”Ledarskap inom möjliggörande teknik och 
industriteknik” och prioriteringen 
”Samhällsutmaningar” ska användas inom 
ramen för instrumentet för små och 
medelstora företag som avses i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 618
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda 
till att omkring 15 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag.

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 ska leda till att 
minst 20 % av den totala budgeten för 
Horisont 2020 går till små och medelstora 
företag. Minst 10 % av budgeten för 
Horisont 2020 ska gå till genomförandet 
av instrumentet för små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 619
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda till 
att omkring 15 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag.

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda till 
att omkring 20 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag.

Or. en

Motivering

Denna artikel bör ändras för att öka de små och medelstora företagens andel av budgeten 
från 15 till 20 %.

Ändringsförslag 620
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda 
till att omkring 15 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag.

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 ska leda till att
minst 20 % av den totala sammanlagda 
budgeten för det särskilda målet
”Ledarskap inom möjliggörande teknik och 
industriteknik” och prioriteringen
”Samhällsutmaningar” går till små och 
medelstora företag.

Or. it

Motivering

Små och medelstora företag bör tilldelas minst 20 procent av den totala budgeten med tanke 
på deras betydelse för och påverkan på ekonomin, produktiviteten, skapandet av 
arbetstillfällen och innovationsförmågan i EU.

Ändringsförslag 621
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Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda 
till att omkring 15 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går
till små och medelstora företag.

3. Sammanlagt ska omkring 18 % av den 
totala sammanlagda budgeten för det 
särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
och prioriteringen ”Samhällsutmaningar” 
gå till små och medelstora företag.

Or. de

Ändringsförslag 622
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda 
till att omkring 15 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag.

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 bör leda till att 
mer än 15 % av den totala sammanlagda 
budgeten för det särskilda målet 
”Ledarskap inom möjliggörande teknik och 
industriteknik” och prioriteringen 
”Samhällsutmaningar” går till små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 623
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda 
till att omkring 15 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag.

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 bör leda till att 
minst 15 % av den totala sammanlagda 
budgeten för det särskilda målet 
”Ledarskap inom möjliggörande teknik och 
industriteknik” och prioriteringen 
”Samhällsutmaningar” går till små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 624
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda till 
att omkring 15 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag.

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda till 
att minst 15 % av den totala sammanlagda 
budgeten för det särskilda målet 
”Ledarskap inom möjliggörande teknik och 
industriteknik” och prioriteringen 
”Samhällsutmaningar” går till små och 
medelstora företag. 

Or. ro

Ändringsförslag 625
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda till 
att minst 15 % av den totala sammanlagda 
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sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag.

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

Or. en

Ändringsförslag 626
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda till 
att omkring 15 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag.

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda till 
att minst 15 % av den totala sammanlagda 
budgeten för det särskilda målet 
”Ledarskap inom möjliggörande teknik och 
industriteknik” och prioriteringen 
”Samhällsutmaningar” går till små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 627
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda till 
att omkring 15 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag.

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda till 
att minst 15 % av den totala sammanlagda 
budgeten för det särskilda målet 
”Ledarskap inom möjliggörande teknik och 
industriteknik” och prioriteringen 
”Samhällsutmaningar” går till små och 
medelstora företag.
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Or. de

Motivering

Ordet ”minst” bör infogas här för att 15 % inte ska tolkas som en övre gräns för stödet till 
små och medelstora företag och för att det också ska kunna överstiga 15 %.

Ändringsförslag 628
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda 
till att omkring 15 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag.

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 bör leda till att 
ett betydande anslag från den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag. En 
väsentlig del av den totala budgeten för 
Horisont 2020 förväntas gå till mottagare 
inom den privata sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 629
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda till 
att omkring 15 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda till 
att omkring 15 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag och/eller 
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till små och medelstora företag. små och medelstora projekt.

Or. en

Ändringsförslag 630
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 förväntas leda 
till att omkring 15 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag.

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 och förenklingen 
av ansökningsförfarandena bör leda till 
att omkring 15 % av den totala 
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” och 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” går 
till små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 631
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Instrumentet för små och medelstora 
företag ska i huvudsak tillämpas nedifrån 
och upp. Tillämpningen ska uteslutande 
inriktas på de prioriterade områden som 
anges under det särskilda målet 
”Ledarskap inom möjliggörande teknik 
och industriteknik” i punkt 1 i del II i 
bilaga I och inom vart och ett av de 
särskilda målen under prioriteringen 
”Samhällsutmaningar” som anges i 
punkterna 1–6 i del III i bilaga I. Det kan 
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i lämpliga fall även fungera som ett 
instrument för förkommersiell 
upphandling eller upphandling av 
innovativa lösningar för behov som är 
konstaterat gemensamma för offentliga
upphandlare inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 632
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska i enlighet med 
bestämmelserna i punkterna 1 och 3 
utvärdera och rapportera om i hur hög 
grad små och medelstora företag deltar i 
forskningsprogrammen. Om målet på 
15 % inte uppnås ska kommissionen 
undersöka orsakerna till detta och snarast 
föreslå nya åtgärder för att målet ska nås.

Or. fr

Ändringsförslag 633
Kent Johansson, Jens Rohde, Olle Schmidt, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Minst 10 % av budgeten för pelarna 2 
och 3 bör vidare öronmärkas för det 
särskilda instrumentet för små och 
medelstora företag.

Or. en
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Ändringsförslag 634
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Särskild vikt ska även läggas vid att 
små och medelstora företag på lämpligt 
sätt deltar och representeras i det 
europeiska forskningsområdets 
ledningsstrukturer och i synnerhet i 
offentlig-privata partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 635
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Samarbetsprojekt och 
partnerskapsprogram

Horisont 2020 ska främst genomföras i 
form av gränsöverskridande 
samarbetsprojekt som väljs ut genom 
ansökningsomgångar enligt 
föreskrifterna i de årliga 
arbetsprogrammen för Horisont 2020. 
Projekten ska kompletteras med offentlig-
privata och offentlig-offentliga 
partnerskap som ska utformas 
tillsammans med medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 636
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Christian Ehler, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Snabbspår till innovation

1. För att skynda på kommersialiseringen 
och spridningen av innovation ska 20 % 
av anslagen från unionen inom det 
särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
och inom var och en av 
samhällsutmaningarna i del III avsättas 
för ”Snabbspåret till innovation".
2. ”Snabbspåret till innovation” är ett 
instrument med ett ”nedifrån och upp”-
perspektiv som ska förkorta tiden mellan 
idé och marknadslansering betydligt och 
som förväntas leda till att industrin, små 
och medelstora företag och 
förstagångssökande deltar i Horisont 
2020 i större utsträckning. Det ska på så 
sätt uppmuntra den privata sektorns 
investeringar i forskning, utveckling och 
innovation, främja forskning och 
innovation som inriktas på värdeskapande 
och se till att ny teknik omsätts snabbare i 
innovativa produkter som efterfrågas på 
marknaden, vilket kommer att gynna 
framtida företag, den ekonomiska 
tillväxten och sysselsättningen.
3. Aktiviteterna ska omfatta hela 
innovationscykeln men vara inriktade på 
innovationsrelaterade aktiviteter, 
experimentell och förkommersiell 
utveckling, vilket omfattar 
utvecklingsfaserna från 
teknikdemonstration fram till 
marknadslansering, inklusive pilotprojekt, 
demonstration, provbänkar, 
standardförberedande forskning och 
fastställande av standarder samt 
marknadslansering av innovationer.
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4. ”Snabbspåret till innovation” ska 
genomföras som ett väl synligt 
stödinstrument och göra det enkelt att 
snabbt delta i tillämpad samarbetsbaserad 
forskning efter den särskilda 
urvalsprocess som beskrivs i förordning 
(EU) nr xxxx/2012 [regler för deltagande 
och spridning].

Or. en

Motivering

För att ta hänsyn till målet att förskjuta programmets tyngdpunkt mot innovation måste 
Horisont 2020 innehålla minst ett instrument som systematiskt gör det möjligt att när som 
helst utvärdera och finansiera innovativa idéer med hjälp av ett snabbt, standardiserat och 
säkert förfarande. Ett instrument baserat på öppna ansökningsomgångar och med ett 
”nedifrån och upp”-perspektiv där stödet betalas ut inom sex månader garanterar att 
innovativa idéer inte riskerar att ha blivit föråldrade när projektet väl kommer igång. Detta 
kommer även att öka industrins deltagande.

Ändringsförslag 637
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Horisont 2020 får genomföras med hjälp 
av offentlig-privata partnerskap där alla 
berörda parter åtar sig att stödja 
utvecklingen och genomförandet av 
forsknings- och innovationsverksamhet av 
strategisk betydelse för unionens 
konkurrenskraft och industriella ledarskap 
eller för hanteringen av särskilda 
samhällsutmaningar. Offentlig-privata 
partnerskap i vilka medlemsstaterna kan 
delta ska bygga på att medlemsstaterna är 
flexibla att bestämma om och hur de vill 
stödja dem på nationell nivå, dock utan 
att hindra att de bästa europeiska 
aktörerna deltar full ut.

Or. en
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Ändringsförslag 638
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 639
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 640
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Finansiella bidrag från unionen till 
gemensamma företag som bildats på 
grundval av artikel 187 i EUF-fördraget 
inom ramen för sjunde ramprogrammet, 
med förbehåll för ändring av de 
grundläggande rättsakterna för dem och till 
andra finansieringsorgan som avses i 
artikel [55.1 b v eller vii] i förordning (EU) 
nr XX/2012 [nya budgetförordningen], 
efter en kostnads- och nyttoanalys och en 
noggrann bedömning av deras styrning 
och funktion vad gäller kriterier för 
öppenhet, insyn, effektivitet och 
ändamålsenlighet samt förutsatt att de 
uppfyller kriterierna i punkt 3. 

Or. en

Ändringsförslag 641
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Finansiella bidrag från unionen till 
gemensamma företag som bildats på 
grundval av artikel 187 i EUF-fördraget 
inom ramen för sjunde ramprogrammet, 
med förbehåll för ändring av de 
grundläggande rättsakterna för dem, till 
nya offentlig-privata partnerskap som 
inrättats på grundval av artikel 187 i EUF-

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

fördraget, och till andra finansieringsorgan 
som avses i artikel [55.1 b v eller vii] i 
förordning (EU) nr XX/2012 [nya 
budgetförordningen]. Denna form av 
partnerskap ska endast tillämpas då 
omfattningen av de eftersträvade målen 
och storleken på de resurser som krävs 
motiverar det. Kommissionen ska erbjuda 
en enda finansieringskälla utom i de fall 
där det finns en tydlig överenskommelse 
mellan kommissionen och 
medlemsstaterna om att tillhandahålla en 
tillräcklig budget för gemensam 
finansiering av ett visst initiativ.

Or. en

Motivering

Institutionaliserade offentlig-privata partnerskap är förknippade med höga administrativa 
omkostnader och kräver långa förberedelser. Nya offentlig-privata partnerskap som uppfyller 
fastställda kriterier bör baseras på en finansieringsmodell med en enda finansieringskälla. En 
enda finansieringskälla i Horisont 2020 är den bästa lösningen för att göra det enklare att 
genomföra projekt och se till att deltagarländerna har lika stora möjligheter att delta.

Ändringsförslag 642
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

omfattningen av de eftersträvade målen, 
överensstämmelsen med EU:s befintliga 
politiska mål och storleken på de resurser 
som krävs motiverar det. 

Or. en

Ändringsförslag 643
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Avtal mellan de parter som avses i punkt 
1, som anger målen för partnerskapet, 
parternas respektive åtaganden, viktiga 
resultatindikatorer, och resultat som ska 
uppvisas, inklusive identifiering av 
forsknings- och innovationsverksamhet 
som kräver stöd från Horisont 2020.

b) Avtal mellan de parter som avses i punkt 
1, som anger målen för partnerskapet, 
parternas respektive åtaganden, roller och 
ansvarsområden, styrningsprinciper som 
garanterar öppenhet och insyn i 
funktionssättet och aktörernas 
deltagande, viktiga resultatindikatorer, och 
resultat som ska uppvisas, inklusive 
identifiering av forsknings- och 
innovationsverksamhet som kräver stöd 
från Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 644
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Nya offentlig-privata partnerskap ska 
bara etableras i undantagsfall, då 
omfattningen av de eftersträvade målen 
motiverar en sådan struktur och då det 
kan visas att inga andra former av 
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partnerskap eller finansieringsinstrument 
kan möjliggöra det eftersträvade målet 
eller generera nödvändiga 
hävstångseffekter och deltagande från 
aktörernas sida.

Or. en

Ändringsförslag 645
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Inga nya offentlig-privata partnerskap 
ska etableras på grundval av artikel 187 i 
EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 646
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Offentlig-privata partnerskap ska 
identifieras på ett öppet och översiktligt 
sätt på grundval av samtliga av följande 
kriterier:

3. Offentlig-privata partnerskap ska 
identifieras, etableras och fungera på ett 
öppet och översiktligt sätt. Alla nya 
partnerskap måste åtminstone uppfylla 
samtliga av följande kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 647
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Offentlig-privata partnerskap ska 
identifieras på ett öppet och översiktligt 
sätt på grundval av samtliga av följande 
kriterier:

3. Offentlig-privata partnerskap ska 
identifieras och genomföras på ett öppet 
och översiktligt sätt på grundval av 
samtliga av följande kriterier: 

Or. ro

Ändringsförslag 648
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Mervärdet av åtgärder på unionsnivå. a) Mervärdet av åtgärder på unionsnivå
och mervärdet av ett offentlig-privat 
partnerskap när det gäller att föra ut 
forskningsresultat och innovationer på 
marknaden inom områden där små och 
medelstora företag spelar en viktig roll för 
att skapa lokal tillväxt.

Or. en

Motivering

Offentlig-privata partnerskap kan spela en mycket strategisk och effektiv roll i utvecklingen 
av små och medelstora företag, bl.a. genom de regionala effekter som de ger upphov till.

Ändringsförslag 649
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Mervärdet av åtgärder på unionsnivå. a) Påvisat mervärde av åtgärder på 
unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 650
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Effekternas omfattning för industrins 
konkurrenskraft, hållbar tillväxt och 
socioekonomiska frågor utifrån 
gemensamma mål inom Horisont 2020, 
tydliga och mätbara mål för samhället 
och konkurrenskraften, inklusive 
skapandet av nya arbetstillfällen och 
företag, immateriella rättigheter och 
patent, utbildningsmål och ansvar för att 
uppnå dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 651
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Effekter när det gäller potentialen att 
stärka industrins konkurrenskraft, hållbar 
tillväxt och socioekonomiska frågor, med 
hänsyn till att det inte alltid är möjligt att 
på förhand till fullo fastställa de positiva 
effekterna av enskilda projekt.
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Or. en

Ändringsförslag 652
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Effekternas potentiella omfattning när 
det gäller angelägna samhällsfrågor, 
hållbarhet eller industrins konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 653
Britta Thomsen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Effekternas omfattning för industrins 
konkurrenskraft, skapandet av nya 
arbetstillfällen, hållbar tillväxt, 
socioekonomiska frågor och 
samhällsutmaningar.

Or. en

Motivering

Finansieringsvillkoren i Horisont 2020, inbegripet offentlig-privata partnerskap, bör 
tillgodose viktiga socioekonomiska behov, som skapande av nya arbetstillfällen, och 
åstadkomma en bättre koppling till de samhällsutmaningar som fastställs i Horisont 2020 
under del III.

Ändringsförslag 654
Judith A. Merkies



PE492.710v01-00 82/136 AM\907403SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Effekternas omfattning för industrins 
konkurrenskraft, hållbar tillväxt, skapandet 
av nya arbetstillfällen och 
socioekonomiska frågor.

Or. en

Ändringsförslag 655
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Alla parters långsiktiga engagemang på 
grundval av en gemensam vision och 
tydligt definierade mål.

c) Alla parters långsiktiga engagemang på 
grundval av en gemensam vision och 
tydligt definierade mål, i synnerhet det 
ekonomiska engagemanget, såsom 
kontanta medel från deltagare inom den 
privata sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 656
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Alla parters långsiktiga engagemang på 
grundval av en gemensam vision och 
tydligt definierade mål.

c) Alla parters engagemang på grundval av 
en gemensam vision och tydligt definierade 
mål.

Or. en
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Motivering

Kravet på ett långsiktigt engagemang är besvärligt för den privata sektorn. I det rådande 
ekonomiska läget är planeringsperioderna inom industrin betydligt kortare. Det finns inte 
tillräcklig ekonomisk stabilitet för att den privata sektorn ska förväntas binda resurser och 
budgetar för flera år. Här krävs större flexibilitet.

Ändringsförslag 657
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Det att flera olika partner vid sidan 
om den privata sektorn är engagerade, 
särskilt att universitet och forskare är 
mycket delaktiga, bevis för att små och 
medelstora företag faktiskt är engagerade 
samt medverkan av andra aktörer, t.ex. 
offentliga företag, ideella organisationer 
och civilsamhällets organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 658
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En tydlig definition av uppgifterna för 
varje part och överenskomna viktiga 
resultatindikatorer under den valda 
perioden.

e) En tydlig definition av uppgifterna och 
ansvarsområdena för varje part och 
överenskomna viktiga resultatindikatorer 
under den valda perioden.

Or. en
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Ändringsförslag 659
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Förmåga att främja skapandet och 
stärkandet av nätverk av forskare, 
patienter och aktörer i syfte att förbättra 
kontakterna och utbytet mellan dem och 
berörda sektorer, institutioner och 
civilsamhället.

Or. en

Ändringsförslag 660
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Presentation av ett styrningssystem 
och principer för en god ekonomisk 
förvaltning som präglas av öppenhet, 
insyn och fokus på deltagarna.

Or. en

Ändringsförslag 661
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Det att alla berörda partner i hela 
värdekedjan, inklusive slutanvändare, 
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små och medelstora företag och 
forskningsinstitut, deltar i partnerskapet.

Or. en

Ändringsförslag 662
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) Engagemang i aktiviteter som tryggar 
en integrering av kunskapstriangeln 
utbildning, forskning och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 663
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska göra en 
omfattande utvärdering och bedömning
av effekterna av partnerskap som 
etableras inom ramen för sjunde 
ramprogrammet (gemensamma tekniska 
initiativ, offentlig-privata partnerskap 
inom EU:s program för ekonomisk 
återhämtning, samt de kunskaps- och 
innovationsgrupper som inrättats av 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik) innan befintliga partnerskap får 
ökat stöd eller stöd ges till etableringen av 
nya partnerskap.
Kommissionen ska med utgångspunkt i 
utvärderingen och bedömningen i 



PE492.710v01-00 86/136 AM\907403SV.doc

SV

samband med genomförandet av Horisont 
2020 lägga fram förslag för att i hög grad 
förbättra etablerade offentlig-privata 
partnerskaps styrning och funktion, i syfte 
att stärka de faktiska effekterna, få till 
stånd ett funktionssätt präglat av 
öppenhet och insyn samt undvika 
intressekonflikter.
Bedömningen och granskningen ska 
särskilt inriktas på effekterna på små och 
medelstora företag och mindre 
forskningsorganisationer i syfte att få 
dessa aktörer att delta mer, både i arbetet 
med att fastställa forskningsagendan och i 
projekt.

Or. en

Ändringsförslag 664
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Både befintliga och nya offentlig-
privata partnerskap ska bli föremål för en 
ingående granskning med syftet att 
analysera deras mervärde för unionen 
senast ett år efter det att denna förordning 
har trätt i kraft. Resultatet av 
granskningen ska läggas fram till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 665
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Om den ingående granskningen visar 
att kriteriet om ett mervärde för unionen 
inte uppfylls på ett tillfredsställande sätt 
kan Europaparlamentet och rådet besluta 
att inte längre bevilja stöd till dessa 
offentlig-privata partnerskap. 

Or. en

Ändringsförslag 666
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. De offentlig-privata partnerskapen ska 
ställa offentliga medel till förfogande 
genom öppna processer och i första hand 
genom konkurrensutsatta 
ansökningsomgångar, där reglerna för 
deltagande ska ha anpassats till reglerna 
för Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 667
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Horisont 2020 ska bidra till starkare 
partnerskap mellan offentliga aktörer där 
åtgärder på regional, nationell eller 
internationell nivå genomförs gemensamt 
inom unionen. Det belopp som används 
för att finansiera offentlig-offentliga 
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partnerskap får inte överskrida 15 % av 
den totala budgeten för Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 668
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 669
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet ska ägnas initiativ 
för gemensam programplanering mellan 
medlemsstaterna.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas initiativ 
för gemensam programplanering mellan 
medlemsstaterna och dessa initiativ kan i 
relevanta fall innefatta regioner och 
städer. Unionens bidrag till 
finansieringen ska villkoras av att det 
finns ett mervärde för unionen och av 
resursernas additionalitet.

Or. en

Ändringsförslag 670
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Oreste Rossi

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet ska ägnas initiativ 
för gemensam programplanering mellan
medlemsstaterna.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas initiativ 
för gemensam programplanering mellan
medlemsstaternas regioner, företrädesvis 
de som ingår i samma euroregion eller 
samma europeiska gruppering för 
territoriellt samarbete (EGTS), som 
inrättats enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av 
den 5 juli 2006 om en europeisk 
gruppering för territoriellt samarbete 
(EGTS).
* EUT L 210, 31.7.2008, s. 19.

Or. it

Ändringsförslag 671
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet ska ägnas initiativ 
för gemensam programplanering mellan 
medlemsstaterna.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas initiativ 
för gemensam programplanering mellan 
medlemsstaterna och deras städer och 
regioner.

Or. en

Ändringsförslag 672
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) unionens deltagande i program som 
genomförs av flera medlemsstater 
tillsammans, i enlighet med artikel 185 i 
EUF-fördraget.

b) unionens deltagande i program som 
genomförs av flera medlemsstater 
tillsammans, i enlighet med artikel 185 i 
EUF-fördraget, i relevanta fall med 
regionala eller lokala myndigheters 
deltagande.

Or. en

Ändringsförslag 673
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) unionens deltagande i program som 
genomförs av flera medlemsstater 
tillsammans, i enlighet med artikel 185 i 
EUF-fördraget.

b) unionens deltagande i program som 
genomförs av flera regionala myndigheter 
eller medlemsstater tillsammans, i enlighet 
med artikel 185 i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 674
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av punkt a ska 
kompletterande stöd vara beroende av att 
de enheter som deltar i de gemensamma 
ansökningsomgångarna och åtgärderna 
har gjort betydande tidigare finansiella 
åtaganden. ERA-NET-instrumentet får ha 
som ett mål att harmonisera regler och 
närmare bestämmelser för genomförande 
av de gemensamma 

ERA-NET-instrumentet får ha som ett mål 
att harmonisera regler och närmare 
bestämmelser för genomförande av de 
gemensamma ansökningsomgångarna och 
åtgärderna. Det kan också användas för att 
förbereda ett initiativ enligt artikel 185 i 
EUF-fördraget. 
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ansökningsomgångarna och åtgärderna. 
Det kan också användas för att förbereda 
ett initiativ enligt artikel 185 i EUF-
fördraget.

Or. ro

Ändringsförslag 675
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av punkt a ska 
kompletterande stöd vara beroende av att
de enheter som deltar i de gemensamma 
ansökningsomgångarna och åtgärderna har 
gjort betydande tidigare finansiella 
åtaganden. ERA-NET-instrumentet får ha 
som ett mål att harmonisera regler och 
närmare bestämmelser för genomförande 
av de gemensamma 
ansökningsomgångarna och åtgärderna. 
Det kan också användas för att förbereda 
ett initiativ enligt artikel 185 i EUF-
fördraget.

Vid tillämpningen av punkt a ska 
kompletterande stöd vara beroende av de 
resultat som tidigare erhållits av de 
enheter som deltar i de gemensamma 
ansökningsomgångarna och åtgärderna. 
ERA-NET-instrumentet får ha som ett mål 
att harmonisera regler och närmare 
bestämmelser för genomförande av de 
gemensamma ansökningsomgångarna och 
åtgärderna. Det kan också användas för att 
förbereda ett initiativ enligt artikel 185 i 
EUF-fördraget.

Or. pl

Motivering

Den fortsatta forskningen bör inte vara beroende av hur mycket resurser som hittills har 
spenderats, utan av vilka resultat som har erhållits.

Ändringsförslag 676
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av punkt a ska 
kompletterande stöd vara beroende av att 
de enheter som deltar i de gemensamma 
ansökningsomgångarna och åtgärderna har 
gjort betydande tidigare finansiella 
åtaganden. ERA-NET-instrumentet får ha 
som ett mål att harmonisera regler och 
närmare bestämmelser för genomförande 
av de gemensamma 
ansökningsomgångarna och åtgärderna. 
Det kan också användas för att förbereda 
ett initiativ enligt artikel 185 i EUF-
fördraget.

Vid tillämpningen av punkt a ska 
kompletterande stöd vara beroende av att 
de enheter som deltar i de gemensamma 
ansökningsomgångarna och åtgärderna har 
gjort betydande tidigare finansiella 
åtaganden i form av kontanta medel eller 
andra resurser. ERA-NET-instrumentet 
får ha som ett mål att harmonisera regler 
och närmare bestämmelser för 
genomförande av de gemensamma 
ansökningsomgångarna och åtgärderna. 
Det kan också användas för att förbereda 
ett initiativ enligt artikel 185 i EUF-
fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 677
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av punkt a ska 
kompletterande stöd vara beroende av att 
de enheter som deltar i de gemensamma 
ansökningsomgångarna och åtgärderna har 
gjort betydande tidigare finansiella 
åtaganden. ERA-NET-instrumentet får ha 
som ett mål att harmonisera regler och 
närmare bestämmelser för genomförande 
av de gemensamma 
ansökningsomgångarna och åtgärderna. 
Det kan också användas för att förbereda 
ett initiativ enligt artikel 185 i EUF-
fördraget.

Vid tillämpningen av punkt a ska 
kompletterande stöd vara beroende av att 
de enheter som deltar i de gemensamma 
ansökningsomgångarna och åtgärderna har 
gjort betydande tidigare finansiella 
åtaganden i form av kontanta medel eller 
andra resurser. ERA-NET-instrumentet 
får ha som ett mål att harmonisera regler 
och närmare bestämmelser för 
genomförande av de gemensamma 
ansökningsomgångarna och åtgärderna. 
Det kan också användas för att förbereda 
ett initiativ enligt artikel 185 i EUF-
fördraget.

Or. it
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Motivering

På så sätt kan deltagande organen, om de inte har tillräcklig likviditet, alltid ge ett viktigt 
bidrag i form av tjänster, strukturer eller mänskliga resurser.

Ändringsförslag 678
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av punkt a ska 
kompletterande stöd vara beroende av att 
de enheter som deltar i de gemensamma 
ansökningsomgångarna och åtgärderna har 
gjort betydande tidigare finansiella 
åtaganden. ERA-NET-instrumentet får ha 
som ett mål att harmonisera regler och 
närmare bestämmelser för genomförande 
av de gemensamma 
ansökningsomgångarna och åtgärderna. 
Det kan också användas för att förbereda 
ett initiativ enligt artikel 185 i EUF-
fördraget.

Vid tillämpningen av punkt a ska 
kompletterande stöd vara beroende av att 
de enheter som deltar i de gemensamma 
ansökningsomgångarna och åtgärderna har 
gjort preliminära tidigare finansiella 
åtaganden i kontanta medel eller med 
andra resurser. ERA-NET-instrumentet 
får ha som ett mål att harmonisera regler 
och närmare bestämmelser för 
genomförande av de gemensamma 
ansökningsomgångarna och åtgärderna. 
Det kan också användas för att förbereda 
ett initiativ enligt artikel 185 i 
EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Denna artikel bör ändras så att deltagarna får möjlighet att göra finansiella åtaganden i form 
av kontanta medel eller andra resurser.

Ändringsförslag 679
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av punkt b ska sådana 
initiativ endast föreslås när det behövs en 

Vid tillämpning av punkt b ska sådana 
initiativ endast föreslås när det behövs en 
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särskild genomförandestruktur och där 
engagemanget för integration på 
vetenskaplig, förvaltningsmässig och 
finansiell nivå är stort bland de deltagande 
länderna. Dessutom ska förslag till initiativ 
som avses i punkt b fastställas på grundval 
av samtliga av följande kriterier:

särskild genomförandestruktur och där 
engagemanget för integration på 
vetenskaplig, förvaltningsmässig och 
finansiell nivå är stort bland de deltagande 
länderna och/eller regionerna. Dessutom 
ska förslag till initiativ som avses i punkt b 
fastställas på grundval av samtliga av 
följande kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tydliga finansiella åtaganden från de 
deltagande länderna, inbegripet tidigare 
åtaganden att slå ihop nationella och/eller 
regionala investeringar för transnationell 
forskning och innovation.

b) Tydliga finansiella åtaganden från de 
deltagande länderna och/eller regionerna i 
kontanta medel eller med andra resurser, 
inbegripet tidigare åtaganden att slå ihop 
nationella och/eller regionala investeringar 
för transnationell forskning och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 681
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tydliga finansiella åtaganden från de 
deltagande länderna, inbegripet tidigare 
åtaganden att slå ihop nationella och/eller 
regionala investeringar för transnationell 
forskning och innovation.

b) Tydliga finansiella åtaganden från de 
deltagande länderna och tidigare positiva 
resultat samt tidigare åtaganden att slå 
ihop nationella och/eller regionala 
investeringar för transnationell forskning 
och innovation.

Or. pl
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Motivering

Forskningens fortsatta öde bör inte vara beroende av hur mycket resurser som hittills har 
spenderats, utan av vilka resultat som har erhållits.

Ändringsförslag 682
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tydliga finansiella åtaganden från de 
deltagande länderna, inbegripet tidigare 
åtaganden att slå ihop nationella och/eller 
regionala investeringar för transnationell 
forskning och innovation.

b) Tydliga finansiella åtaganden från de 
deltagande länderna, i form av kontanta 
medel eller andra resurser, inbegripet 
tidigare åtaganden att slå ihop nationella 
och/eller regionala investeringar för 
transnationell forskning och innovation.

Or. it

Motivering

Se det ändringsförslag som hänför sig till artikel 20.2.2.

Ändringsförslag 683
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tydliga finansiella åtaganden från de 
deltagande länderna, inbegripet tidigare 
åtaganden att slå ihop nationella och/eller 
regionala investeringar för transnationell 
forskning och innovation.

b) Preliminära finansiella åtaganden från 
de deltagande länderna i form av kontanta 
medel eller andra resurser, inbegripet 
tidigare åtaganden att anpassa nationella 
och/eller regionala investeringar för 
transnationell forskning och innovation
eller i lämpliga fall att slå ihop resurser.

Or. en
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Motivering

Denna artikel bör ändras så att deltagarna får möjlighet att göra finansiella åtaganden i form 
av kontanta medel eller andra resurser.

Ändringsförslag 684
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – stycke 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Mervärdet av åtgärder på unionsnivå. c) Mervärdet av åtgärder på 
medlemsstatsnivå.

Or. pl

Motivering

Mervärde på unionsnivå kan räknas som summan av mervärdet i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 685
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 686
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Att stödja målen för unionens externa 
politik och utvecklingspolitik, som 
komplement till externa program och 
utvecklingsprogram samt, i relevanta fall, 
internationella åtaganden såsom arbetet 
för att uppnå millennieutvecklingsmålen.

Or. en

Ändringsförslag 687
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Att stödja inrättandet av globalt 
konkurrenskraftiga spetsforskningscenter 
för att göra Europeiska unionen till en 
global knutpunkt för världsledande 
forskning och innovation i framkanten.

Or. en

Ändringsförslag 688
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktade insatser med målet att främja 
samarbete med särskilda tredjeländer eller 
grupper av tredjeländer ska genomföras på 

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

grundval av gemensamt intresse och 
ömsesidig nytta. Detta ska bland annat 
omfatta insatser för att förstärka 
forskningskapaciteten i utvecklingsländer 
och samarbetsinsatser inriktade på deras 
särskilda behov inom exempelvis 
hälsoområdet – inbegripet forskning 
kring försummade sjukdomar – jordbruk, 
fiske och miljö, genomförda på finansiella 
villkor som är anpassade efter deras 
kapacitet.

Or. fr

Motivering

Internationella samarbetsinsatser måste utgå från principen om gemensamt intresse och 
ömsesidig nytta. På den generella nivå som ramprogrammet avser skulle det enbart vara 
kontraproduktivt att lägga till ett visst antal begränsande kriterier. Den definition av riktade 
insatser som föreslås här är densamma som anges i bilaga I till det sjunde ramprogrammet 
för forskning och utveckling. Den stämmer överens med de sektorer som EU har valt att ge 
utvecklingsbistånd.

Ändringsförslag 689
Henri Weber, Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Riktade insatser med målet att främja 
samarbete med särskilda tredjeländer eller 
grupper av tredjeländer ska genomföras på 
grundval av gemensamt intresse och 
ömsesidig nytta. Detta ska bland annat 
omfatta insatser för att förstärka 
forskningskapaciteten i utvecklingsländer 
och samarbetsinsatser inriktade på deras 
särskilda behov inom exempelvis 
hälsoområdet – inbegripet forskning 
kring försummade sjukdomar – jordbruk, 
fiske och miljö, genomförda på finansiella 
villkor som är anpassade efter deras 
kapacitet.
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Or. fr

Ändringsförslag 690
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Riktade insatser med målet att främja 
samarbete med särskilda tredjeländer eller 
grupper av tredjeländer ska genomföras på 
grundval av gemensamt intresse och 
ömsesidig nytta, med hänsyn till deras 
vetenskapliga och tekniska kapacitet och 
marknadsmöjligheter, och den förväntade 
effekten. Detta ska bland annat omfatta 
insatser för att förstärka 
forskningskapaciteten i utvecklingsländer 
och samarbetsinsatser inriktade på deras 
särskilda behov inom exempelvis 
hälsoområdet – inbegripet forskning 
kring försummade sjukdomar – jordbruk, 
fiske och miljö, genomförda på finansiella 
villkor som är anpassade efter deras 
kapacitet.

Or. fr

Ändringsförslag 691
Maurice Ponga, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktade insatser med målet att främja 
samarbete med särskilda tredjeländer eller 
grupper av tredjeländer ska genomföras på 
grundval av gemensamt intresse och 
ömsesidig nytta, med hänsyn till deras 

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

vetenskapliga och tekniska kapacitet och 
marknadsmöjligheter, och den förväntade 
effekten. Inom ramen för detta samarbete 
bör hänsyn tas till den vetenskapliga och 
tekniska kapaciteten i de yttersta 
randområdena och i de utomeuropeiska 
länderna och territorierna.

Or. fr

Motivering

De yttersta randområdena och de utomeuropeiska länderna och territorierna har utvecklat 
sin vetenskapliga och tekniska kapacitet för att skapa poler med spetskompetens. EU bör 
alltså kunna använda dem som plattform för samarbetet.

Ändringsförslag 692
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 693
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Prioriteringar inom samarbetet ska beakta 
utvecklingen inom unionens politik.

Or. fr

Motivering

Internationella samarbetsinsatser måste utgå från principen om gemensamt intresse och 
ömsesidig nytta. På den generella nivå som ramprogrammet avser skulle det enbart vara 
kontraproduktivt att lägga till ett visst antal begränsande kriterier. Den definition av riktade 
insatser som föreslås här är densamma som anges i bilaga I till det sjunde ramprogrammet 
för forskning och utveckling. Den stämmer överens med de sektorer som EU har valt att ge 
utvecklingsbistånd.

Ändringsförslag 694
Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Prioriteringar inom samarbetet ska beakta 
utvecklingen inom unionens politik och
den globala miljön.

Or. fr

Ändringsförslag 695
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 3



PE492.710v01-00 102/136 AM\907403SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Prioriteringar inom samarbetet ska beakta 
utvecklingen inom unionens politik.

Or. fr

Ändringsförslag 696
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 697
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Samarbete med tredjeländer inom 
forskning med dubbla 
användningsområden ska undvikas vad 
gäller alla länder som inte respekterar de 
mänskliga rättigheterna, FN:s 
resolutioner och folkrätten.
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Or. en

Ändringsförslag 698
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Dessutom ska horisontell och 
övergripande verksamhet för att främja 
strategisk utveckling av internationellt 
samarbete genomföras inom Horisont 2020 
enligt det särskilda målet ”Inkluderande, 
innovativa och trygga samhällen” i punkt 
6.3.2 d i del III i bilaga I.

3. Dessutom ska horisontell och 
övergripande verksamhet för att främja 
strategisk utveckling av internationellt 
samarbete genomföras inom Horisont 2020 
enligt det särskilda målet ”EU i en värld i 
förändring – inbegripet inkluderande, 
innovativa och trygga samhällen” i punkt 
6.3.2 d i del III i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 699
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Samarbete med organisationer i 
tredjeländer som är involverade i militära 
eller territoriella konflikter, eller där det 
finns rimliga skäl att misstänka att det 
förekommer brott mot de mänskliga 
rättigheterna ska begränsas och följa de 
särskilda reglerna i förordning (EU) 
XX/XX [regler för deltagande].

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är kopplat till ett annat ändringsförslag som avser reglerna för 
deltagande i Horisont 2020. I det ändringsförslaget anges särskilda regler för länder som 
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omfattas av kriterierna ovan och krav på noggrann rapportering för att skapa en 
”brandvägg” mellan EU:s forskningsstöd och militära eller territoriella konflikter eller brott 
mot de mänskliga rättigheterna.

Ändringsförslag 700
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att minska deltagarnas 
administrativa börda ska kommissionen 
godta att stödmottagarna följer nationell 
redovisningspraxis. 

Or. en

Ändringsförslag 701
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Det totala budgetanslaget till 
internationellt samarbete ska utgöra 
minst 4 % av den totala budgeten för 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 702
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Stödmottagare som har genomfört 
revisioner på ett tillfredsställande sätt 
under tre på varandra följande år ska få 
följa ett förenklat revisionsförfarande 
enligt en strategi som bygger på ökat 
förtroende.

Or. en

Ändringsförslag 703
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 22 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information, kommunikation och spridning Information, kommunikation, utnyttjande
och spridning

Or. en

Ändringsförslag 704
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Europeiska kommissionen ska genomföra 
informations- och kommunikationsåtgärder 
beträffande Horisont 2020, inbegripet 
kommunikationsåtgärder beträffande 
projekt som får stöd samt resultat. Alla 
dessa åtgärder ska omfatta och finnas 
tillgängliga för personer med 
funktionshinder på samma villkor som för 
alla andra människor. Budgetmedel som 
anslagits för kommunikation inom ramen 
för Horisont 2020 ska även bidra till att 
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övergripande målet för denna förordning. täcka gemensam kommunikation om 
unionens politiska prioriteringar, under 
förutsättning att de har ett samband med 
det övergripande målet för denna 
förordning.

Or. es

Motivering

Genom detta ändringsförslag stärks situationen för personer med funktionshinder, eftersom 
man betonar betydelsen av funktionshindrades tillgång till informations-, kommunikations-
och spridningsåtgärder inom ramen för Horisont 2020.

Ändringsförslag 705
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 706
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen



AM\907403SV.doc 107/136 PE492.710v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 707
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Verksamhet för spridning av information 
och genomförande av 
kommunikationsverksamhet ska vara en 
integrerad uppgift inom alla åtgärder som 
får stöd genom Horisont 2020. Alla 
informations- och 
kommunikationsinsatser i samband med 
Horisont 2020, inbegripet 
kommunikationsåtgärder som rör projekt 
som får stöd, forskningsresultat och 
utvärderingsresultat, ska vara allmänt 
tillgängliga i digital form.

Or. en

Ändringsförslag 708
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Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Verksamhet för spridning av information 
och genomförande av 
kommunikationsverksamhet ska vara en 
integrerad uppgift inom alla åtgärder som 
får stöd genom Horisont 2020, varvid 
särskild vikt ska läggas vid att 
informationen ges på ett sätt som gör att 
alla, inbegripet personer med 
funktionshinder, kan få tillgång till den.

Or. en

Ändringsförslag 709
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla informations- och 
kommunikationsinsatser i samband med 
Horisont 2020, inbegripet 
kommunikationsåtgärder som rör projekt 
som får stöd, forskningsresultat och 
utvärderingsresultat ska vara tillgängliga 
och åtkomliga för personer med 
funktionshinder på samma villkor som för 
andra.

Or. en

Ändringsförslag 710
Catherine Trautmann, Henri Weber

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla informations- och 
kommunikationsåtgärder som rör 
Horisont 2020, inbegripet 
kommunikationsåtgärder om resultat och 
projekt som får stöd, ska presenteras i ett 
tillgängligt format så att 
funktionshindrade får tillgång till dem på 
samma villkor som andra.

Or. fr

Ändringsförslag 711
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att göra det lättare att få tillgång till 
information och utveckla ett verktyg för 
all information som efterfrågas av 
forskarvärlden, samt med hänsyn till 
kravet på insyn, ska det digitala verktyget 
Cordis revideras och reformeras för att bli 
tydligare och mer flexibelt. Nya Cordis 
ska vara klart senast i juni 2013.

Or. en

Motivering

Cordis är för närvarande ett av de mest komplicerade och svåra programmen att använda. 
Om vi vill göra det lättare för samhället, forskare och företag att få tillgång till information 
är det nödvändigt att se över programmet, utöka informationen och göra det lättare att få 
tillgång till alla förslag och bidrag.

Ändringsförslag 712
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco
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Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att även främja initiativ som syftar till att öka kännedomen om Horisont 2020 i 
de utomeuropeiska länderna och territorierna.

Ändringsförslag 713
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Personer med funktionshinder och deras behov av att få tillgång till insatser som rör 
information, kommunikation och spridning i samband med Horisont 2020 måste lyftas fram. 
Det finns dessutom ett behov av kapacitetsuppbyggnad eftersom personer med 
funktionshinder och deras företrädarorganisationer är underrepresenterade inom forsknings-
och innovationsprogram liksom i dialoger och samråd med allmänheten.
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Ändringsförslag 714
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 715
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Riktat stöd till projekt och konsortier så 
att de får tillgång till den kompetens som 
krävs för att optimera kommunikation och 
spridning av resultat.

b) Riktat stöd till projekt och konsortier så 
att de får tillfredsställande tillgång till den 
kompetens som krävs för att optimera 
kommunikation och spridning av resultat.

Or. en

Ändringsförslag 716
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Åtgärder som sammanför resultat från c) Åtgärder som sammanför resultat från 



PE492.710v01-00 112/136 AM\907403SV.doc

SV

en rad projekt, däribland projekt som kan 
finansieras från andra källor, för att 
tillhandahålla användarvänliga databaser 
och rapporter som sammanfattar viktiga 
resultat.

en rad projekt, däribland projekt som kan 
finansieras från andra källor, för att 
tillhandahålla användarvänliga databaser 
och rapporter som sammanfattar viktiga 
resultat samt obligatorisk kommunikation 
och spridning till forskarvärlden, 
industrin och allmänheten i stort.

Or. en

Motivering

Personer med funktionshinder och deras behov av att få tillgång till insatser som rör 
information, kommunikation och spridning i samband med Horisont 2020 måste lyftas fram. 
Det finns dessutom ett behov av kapacitetsuppbyggnad eftersom personer med 
funktionshinder och deras företrädarorganisationer är underrepresenterade inom forsknings-
och innovationsprogram liksom i dialoger och samråd med allmänheten.

Ändringsförslag 717
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Åtgärder som sammanför resultat från 
en rad projekt, däribland projekt som kan 
finansieras från andra källor, för att 
tillhandahålla användarvänliga databaser 
och rapporter som sammanfattar viktiga 
resultat.

c) Åtgärder som sammanför resultat från 
en rad projekt, däribland projekt som kan 
finansieras från andra källor, för att 
tillhandahålla användarvänliga databaser 
och rapporter som sammanfattar viktiga 
resultat, t.ex. genom att stödja 
utvecklingen av särskilda 
samordningspunkter eller institut som 
samlar forskningsresultat.

Or. en

Motivering

Samordningspunkter skulle kunna samla alla forskningsresultat för vissa speciella områden 
för att undvika onödiga och kostsamma upprepningar av forskningsinsatser, och för att se till 
att resultaten verkligen sprids. Samordningspunkterna kan dessutom ha en roll i utbyten 
mellan forskningsinstitut och andra aktörer.
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Ändringsförslag 718
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Åtgärder som sammanför resultat från 
en rad projekt, däribland projekt som kan 
finansieras från andra källor, för att 
tillhandahålla användarvänliga databaser 
och rapporter som sammanfattar viktiga 
resultat.

c) Åtgärder som sammanför resultat från 
en rad projekt, däribland projekt som kan 
finansieras från andra källor, för att 
tillhandahålla användarvänliga databaser 
och rapporter som sammanfattar viktiga 
resultat samt, i relevanta fall, 
kommunicera och sprida dem till 
forskarvärlden och allmänheten i stort.

Or. en

Ändringsförslag 719
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Åtgärder som sammanför resultat från 
en rad projekt, däribland projekt som kan 
finansieras från andra källor, för att 
tillhandahålla användarvänliga databaser
och rapporter som sammanfattar viktiga 
resultat.

c) Experters analysverksamhet som 
sammanför och utvärderar resultat från en 
rad olika projekt, däribland projekt som 
kan finansieras från andra källor, för att 
tillhandahålla användarvänliga 
resultatdatabaser och utarbeta rapporter 
som sammanfattar viktiga resultat.

Or. pl

Motivering

Experters viktiga roll är inte bara att sammanfatta, utan att sammanfatta utifrån en analytisk 
utvärdering av de uppgifter som erhållits efter det att projekten genomförts.

Ändringsförslag 720
Ioannis A. Tsoukalas
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Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Åtgärder som sammanför resultat från 
en rad projekt, däribland projekt som kan 
finansieras från andra källor, för att 
tillhandahålla användarvänliga databaser 
och rapporter som sammanfattar viktiga 
resultat.

c) Åtgärder som sammanför resultat från 
en rad projekt, däribland projekt som kan 
finansieras från andra källor, för att 
tillhandahålla användarvänliga och 
tillgängliga digitala databaser och 
rapporter som sammanfattar viktiga 
resultat.

Or. en

Ändringsförslag 721
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Särskild vikt ska fästas vid initiativ 
som rör känsliga etiska frågor som 
forskning på stamceller från mänskliga 
embryon. I sådana frågor ska Europeiska 
kommissionen vidta särskilda åtgärder för 
att få till stånd en bred dialog och debatt 
där alla synpunkter kommer fram.

Or. en

Motivering

Det finns ett akut behov av att involvera medborgare och civilsamhällets organisationer i 
denna vetenskapliga och etiska debatt. Den offentliga debatten om forskning på stamceller 
från mänskliga embryon ställer mycket ofta religiösa auktoriteter och trossamfund mot 
forskarna. Den religiösa etiken har hedervärda traditioner, men det har även den etik som 
baseras på icke-religiösa humanistiska värderingar, vilket måste komma fram i den politiska 
debatten.

Ändringsförslag 722
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Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Initiativ för inkludera civilsamhället 
och dess organisationer i forsknings- och 
innovationsprocessen, t.ex. i 
utformningen av forskningsagendor och 
det gemensamma kunskapsskapandet.

Or. en

Ändringsförslag 723
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Initiativ för att öka det europeiska 
samhällets kunskaper om frågor som rör 
forskning, teknik och innovation och att 
främja öppna, vetenskapsbaserade 
debatter om viktiga samhällsfrågor i det 
europeiska offentliga livet.

Or. en

Ändringsförslag 724
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Initiativ i syfte att utvärdera och 
kommunicera genomförandet av 
bestämmelserna i artikel 15 om 
jämställdhet och Horisont 2020.
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Or. en

Ändringsförslag 725
Marisa Matias

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Initiativ som innefattar och främjar 
deltagande av civilsamhället och dess 
organisationer och institutioner i 
forsknings- och innovationsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 726
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det kontrollsystem som införs för 
genomförandet av denna förordning ska 
vara utformat för att ge rimliga garantier 
för en tillfredsställande hantering av de 
risker som är förknippade med insatsernas 
effektivitet och ändamålsenlighet samt 
oegentligheter eller olagligheter i de 
underliggande transaktionerna, med 
beaktande av programmens fleråriga 
karaktär samt de berörda utbetalningarnas 
typ.

1. Det kontrollsystem som införs för 
genomförandet av denna förordning ska 
vara utformat för att ge rimliga garantier 
för en tillräcklig minskning och
tillfredsställande hantering av de risker 
som är förknippade med insatsernas 
effektivitet och ändamålsenlighet samt 
oegentligheter eller olagligheter i de 
underliggande transaktionerna, med 
beaktande av programmens fleråriga 
karaktär samt de berörda utbetalningarnas 
typ.

Or. en

Ändringsförslag 727
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Det ska inrättas en tillfällig 
ombudsman som ska garantera en 
enhetlig tolkning av reglerna. Vid tvister 
om tolkningen av regler och förfaranden 
kan kommissionen, eventuellt på grundval 
av en ny revision som har genomförts av 
någon berörd person, avgöra tvisten 
genom ett kompromissbeslut baserat på 
yttrandet från den tillfällige 
ombudsmannen.

Or. fr

Motivering

Under det sjätte och sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling uppstod ett antal 
tvister med mottagarna om tolkningen av reglerna. Europeiska kommissionens revisioner och 
resultatet av dem har visat att det bör införas ett medlingsförfarande för att undvika att 
behöva gå till domstol… Det är också nödvändigt – för att inte behöva gå till domstol – att 
införa ett kompromissförfarande för snabb tvistlösning.

Ändringsförslag 728
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 3 får kommissionen genomföra 
revisioner upp till fyra år efter 
slutbetalningen.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 3 får kommissionen genomföra 
revisioner upp till två år efter det att 
projektet avslutats.

Or. en

Ändringsförslag 729
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras
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Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska årligen övervaka 
genomförandet av Horisont 2020, dess 
särskilda program och verksamheten i 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik. Detta ska även innefatta 
information om övergripande frågor som 
hållbarhet och klimatförändringar, 
inklusive information om storleken på 
klimatrelaterade utgifter samt en 
bedömning av hur man tack vare viktig 
möjliggörande teknik och informations-
och kommunikationstekniken använt 
toppmoderna lösningar för att möta 
samhällsutmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 730
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle 
Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska årligen övervaka 
genomförandet av Horisont 2020, dess 
särskilda program och verksamheten i 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik. Detta ska även innefatta 
information om övergripande frågor som 
hållbarhet och klimatförändringar, 
inklusive information om storleken på 
klimatrelaterade utgifter, små och 
medelstora företags deltagande, den 
privata sektorns deltagande, jämställdhet 
och energieffektivitet. Övervakningen ska 
även omfatta information om storleken på 
stödet till offentlig-privata och offentlig-
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offentliga partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 731
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska årligen övervaka 
genomförandet av Horisont 2020, dess 
särskilda program och verksamheten i 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik. Detta ska även innefatta 
information om övergripande frågor som 
hållbarhet och klimatförändringar, 
inklusive information om storleken på 
klimatrelaterade utgifter samt framsteg vad 
gäller små och medelstora företags 
deltagande och ett ökat deltagande.

Or. en

Ändringsförslag 732
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 733
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 734
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 735
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 736
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 737
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska årligen övervaka 
genomförandet av Horisont 2020, dess 
särskilda program och verksamheten i 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik. etta ska även innefatta information 
om övergripande frågor som hållbarhet och 
klimatförändringar, inklusive information 
om storleken på klimatrelaterade utgifter, 
små och medelstora företags liksom den 
privata sektorns deltagande.

Or. en

Ändringsförslag 738
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 739
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 740
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska rapportera om och 
sprida resultaten av denna övervakning.

2. Kommissionen ska rapportera om och 
sprida resultaten av denna övervakning
genom att, i lämpliga fall, använda ett 
antal gemensamma nyckelindikatorer som 
möjliggör jämförelser mellan de olika 
instrumenten.

Or. en

Ändringsförslag 741
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 26 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärdering Utvärdering efter halva tiden

Or. en

Ändringsförslag 742
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utvärderingar ska göras i tillräckligt 
god till för att kunna beaktas i 
beslutsprocessen.

1. Granskningar och utvärderingar ska 
göras i tillräckligt god till för att kunna 
beaktas i beslutsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 743
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Senast 2017 ska kommissionen, med 
bistånd av oberoende experter, göra en 
översyn av Europeiska institutet för 
innovation och teknik. Den andra 
tilldelningen av medel från andra 
budgetposter i Horisont 2020 till 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik, enligt artikel 6.3, ska endast göras 
tillgänglig efter denna översyn och 
förutsatt att de som är involverade i 
genomförandet av andra budgetposter ger 
sitt medgivande samt när det efter samråd 
med alla berörda parter och efter 
Europaparlamentets och rådets 
godkännande fastställs att målen i dessa 
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delar av Horisont 2020 bäst kan uppnås 
genom ökade insatser av EIT. Vid 
översynen ska de framsteg bedömas som 
gjorts vid Europeiska institutet för 
innovation och teknik mot bakgrund av 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 744
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Senast 2017 ska kommissionen, med 
bistånd av oberoende experter, göra en 
översyn av Europeiska institutet för 
innovation och teknik. Vid översynen ska 
de framsteg bedömas som gjorts vid 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik mot bakgrund av följande:

Or. en

Ändringsförslag 745
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Förbrukningsnivån för den första 
tilldelningen av medel enligt artikel 6.3, 
med åtskillnad mellan det belopp som 
används för utveckling av den första 
omgången KI-grupper och effekten av 

utgår
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såddkapital för den andra etappen, och 
förmågan hos Europeiska institutet för 
innovation och teknik att locka till sig 
medel från partner i kunskaps- och 
innovationsgrupperna och från den 
privata sektorn, i enlighet med förordning 
XX/2012 [reviderade EIT-förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 746
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 747
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Möjligheten för KI-grupper att 
integrera relevanta nya partner om dessa 
kan skapa ett mervärde.

Or. en



AM\907403SV.doc 127/136 PE492.710v01-00

SV

Ändringsförslag 748
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Senast i slutet av 2017, och med 
beaktande av efterhandsutvärderingen av 
sjunde ramprogrammet som ska slutföras 
före utgången av 2015 och översynen av 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik, ska kommissionen, med bistånd av 
oberoende experter, bl.a. på seminarier 
och konferenser om de vetenskapliga 
resultaten, göra en preliminär utvärdering 
av uppnåendet av målen för de 
forskningsprojekt som ingår i 
programmet Horisont 2020, inbegripet 
Europeiska forskningsrådet, dess särskilda 
program och verksamheten i Europeiska 
institutet för innovation och teknik, av hur 
(beträffande resultatnivå och framsteg 
avseende effekter) målen har uppnåtts för 
Horisont 2020 och alla åtgärders fortsatta 
relevans, resursernas effektivitet och 
utnyttjande, utrymmet för ytterligare 
förenkling och mervärdet för unionen. Den 
utvärderingen ska också ta hänsyn till
aspekter som rör fortsatt tillträde till 
finansieringsmöjligheter för deltagare i alla 
regioner, små och medelstora företag och 
för att främja en jämn könsfördelning. Den 
utvärderingen ska dessutom beakta 
åtgärdernas nuvarande bidrag till unionens 
prioriteringar för smart och hållbar tillväxt 
för alla och resultaten för de långsiktiga 
effekterna av tidigare åtgärder. Denna 
utvärdering kan leda till att en del av 
programmet läggs ner eller till att det 
uppdateras på grund av nya uppgifter som 
erhållits i samband med att 
uppgiftsprogrammet genomförts.

Or. pl
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Motivering

En öppen analys av forskningseffekter på seminarier och konferenser kommer att ge 
oberoende experter möjlighet att utvärdera uppnåendet av målen och eventuellt föreslå att de 
korrigeras eller till och med att projektet förkastas.

Ändringsförslag 749
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 750
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 751
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 752
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Senast i slutet av 2017, och med 
beaktande av efterhandsutvärderingen av 

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

sjunde ramprogrammet som ska slutföras 
före utgången av 2015 och översynen av 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik, ska kommissionen, med bistånd av 
oberoende experter, göra en preliminär 
utvärdering av Horisont 2020, inbegripet 
Europeiska forskningsrådet, dess särskilda 
program och verksamheten i Europeiska 
institutet för innovation och teknik, av hur
(beträffande resultatnivå och framsteg 
avseende effekter) målen har uppnåtts för 
Horisont 2020 och alla åtgärders fortsatta 
relevans, resursernas effektivitet och 
utnyttjande, utrymmet för ytterligare 
förenkling och mervärdet för unionen. Den 
utvärderingen ska också ta hänsyn till 
aspekter som rör tillträde till 
finansieringsmöjligheter för deltagare i alla 
regioner, små och medelstora företag och 
för att främja en jämn könsfördelning. Den 
utvärderingen ska dessutom beakta 
åtgärdernas bidrag till unionens 
prioriteringar för smart och hållbar tillväxt 
för alla och resultaten för de långsiktiga 
effekterna av tidigare åtgärder.
Utvärderingen ska göras i samråd med 
medlemsstaterna så att den forsknings-
och innovationspolitik som bedrivs i 
medlemsstaterna och av de lokala 
myndigheterna även i fortsättningen 
utgör ett komplement och ger ett 
europeiskt mervärde i.

Or. fr

Ändringsförslag 753
Anna Záborská, Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 754
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Senast 2016 och därefter vartannat år 
ska kommissionen göra en översyn av 
europeiska organisationers och 
tredjelandsorganisationers ömsesidiga 
tillträde till forskningsprogram. 
Översynen ska vara uppdelad efter 
enskilda länder och omfatta en jämförelse 
av det stöd som organisationer från 
tredjeländer får genom Horisont 2020 och 
det stöd som europeiska organisationer 
får genom tredjeländers 
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forskningsprogram.

Or. de

Motivering

För att se till att tredjelandsorganisationers tillträde till Horisont 2020 också återgäldas på 
motsvarande sätt bör man regelbundet se över tillträdet och kontrollera stödfördelningen från 
Horisont 2020 till tredjelandsorganisationer.

Ändringsförslag 755
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Ett liknande utvärderingsförfarande 
ska tillämpas på gemensamma 
teknikinitiativ.

Or. en

Ändringsförslag 756
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 757
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a
Utövande av delegering

1. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artikel 6 ska ges till 
kommissionen för en femårsperiod från 
och med den [XX]. Kommissionen ska 
rapportera om de delegerade 
befogenheterna senast sex månader efter 
femårsperiodens utgång. Delegeringen av 
befogenheter ska automatiskt förlängas 
med perioder av samma längd, såvida den 
inte upphävs av Europaparlamentet eller 
rådet i enlighet med artikel 26b.
2. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
3. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i artiklarna 26b och 
26c.

Or. en

Ändringsförslag 758
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 26b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26b
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Återkallande av delegering
1. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 6 får återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet.
2. Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att besluta att återkalla en 
delegering av befogenhet eller inte ska 
sträva efter att underrätta den andra 
institutionen och kommissionen inom en 
rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, 
och ange vilka delegerade befogenheter 
som kan komma att återkallas och skälen 
för detta.
3. Beslutet om återkallande innebär att 
delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet upphör att gälla. Det får 
verkan omedelbart, eller vid ett senare 
datum som anges i beslutet. Det påverkar 
inte giltigheten av delegerade akter som 
redan trätt i kraft. Beslutet ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 759
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 26c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26c
Invändning mot delegerade akter

1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom en 
period om två månader från 
delgivningsdagen.
På Europaparlamentets eller rådets 
initiativ ska denna period förlängas med 
två månader.
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2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid utgången av denna period har 
invänt mot den delegerade akten ska den 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning och träda i kraft den dag 
som anges i den.
Den delegerade akten får offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft innan denna period löper 
ut, förutsatt att både Europaparlamentet 
och rådet har underrättat kommissionen 
om att de inte har för avsikt att göra 
några invändningar.
3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot en delegerad akt ska den 
inte träda i kraft. Den institution som 
invänder mot en delegerad akt ska ange 
skälen för detta.

Or. en


