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Ändringsförslag 760
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det övergripande målet för Horisont 2020 
är att skapa en ekonomi baserad på 
kunskap och innovation inom hela 
unionen, och samtidigt bidra till en hållbar 
utveckling. Det ska stödja
Europa 2020-strategin och unionens övriga 
politik samt bidra till att det europeiska 
forskningsområdet genomförs och 
fungerar.

Det övergripande målet för Horisont 2020 
är att skapa en ekonomi och ett samhälle 
baserat på kunskap och innovation inom 
hela unionen, och samtidigt bidra till en 
hållbar utveckling. Det ska stödja Europa 
2020-strategin och unionens övriga politik 
samt bidra till att det europeiska 
forskningsområdet genomförs och 
fungerar.

Or. en

Ändringsförslag 761
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det övergripande målet för Horisont 2020 
är att skapa en ekonomi baserad på 
kunskap och innovation inom hela 
unionen, och samtidigt bidra till en hållbar 
utveckling. Det ska stödja
Europa 2020-strategin och unionens övriga 
politik samt bidra till att det europeiska 
forskningsområdet genomförs och 
fungerar.

Det övergripande målet för Horisont 2020 
är att skapa en världsledande ekonomi 
baserad på kunskap och innovation inom 
hela unionen, och samtidigt bidra till en 
hållbar utveckling. Det ska stödja Europa 
2020-strategin och unionens övriga politik 
samt bidra till att det europeiska 
forskningsområdet genomförs och 
fungerar.

Or. en

Ändringsförslag 762
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Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det övergripande målet för Horisont 2020 
är att skapa en ekonomi baserad på 
kunskap och innovation inom hela 
unionen, och samtidigt bidra till en hållbar 
utveckling. Det ska stödja
Europa 2020-strategin och unionens övriga 
politik samt bidra till att det europeiska 
forskningsområdet genomförs och 
fungerar.

Det övergripande målet för Horisont 2020 
är att skapa en ekonomi och ett samhälle 
baserat på kunskap och innovation inom 
hela unionen, och samtidigt bidra till en 
hållbar utveckling. Det ska stödja Europa 
2020-strategin och unionens övriga politik 
samt bidra till att det europeiska 
forskningsområdet genomförs och 
fungerar.

Or. en

Ändringsförslag 763
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det övergripande målet för Horisont 2020 
är att skapa en ekonomi baserad på 
kunskap och innovation inom hela 
unionen, och samtidigt bidra till en hållbar 
utveckling. Det ska stödja 
Europa 2020-strategin och unionens övriga 
politik samt bidra till att det europeiska 
forskningsområdet genomförs och 
fungerar.

Det övergripande målet för Horisont 2020 
är att skapa ett samhälle baserad på 
kunskap och innovation inom hela 
unionen, och samtidigt bidra till en hållbar 
utveckling. Det ska stödja 
Europa 2020-strategin och unionens övriga 
politik samt bidra till att det europeiska 
forskningsområdet genomförs och 
fungerar.

Or. ro

Ändringsförslag 764
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Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, 
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vetenskap för och med samhället gör det 
möjligt för samtliga samhällsaktörer att 
interagera i innovationscykeln och ökar 
därför innovationsresultatens kvalitet, 
relevans, godtagbarhet och hållbarhet 
genom att integrera samhällets intressen 
och värderingar.

Or. en

Ändringsförslag 765
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 2 –
strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– FoU-målet för Europa 2020 (3 % av 
BNP).

– FoU-målet för offentlig finansiering 
(1 % av BNP), i syfte att locka privat 
finansiering och därigenom förverkliga 
FoU-målet på minst 3 % av BNP.

Or. en

Ändringsförslag 766
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 3 –
stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Internationellt samarbete med 
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tredjeländer och internationella, 
regionala eller globala organisationer är 
centralt för att man ska kunna bygga upp 
globalt konkurrenskraftiga 
kunskapscentrum i Europa. 
Internationellt samarbete är nödvändigt 
inom spets- och grundforskning för att 
tillvarata fördelarna med nya möjligheter 
inom vetenskap och teknik. Det är även 
centralt att underlätta den internationella 
rörligheten för personal inom forskning 
och innovation så att detta globala 
samarbete ökar. Internationellt samarbete 
kommer därför att främjas inom var och 
en av de tre prioriteringarna för Horisont 
2020. Dessutom kommer särskild 
övergripande verksamhet att stödjas för 
att garantera en samordnad och effektiv 
utveckling av det internationella 
samarbetet inom hela Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 767
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 3 –
stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 kommer att utveckla 
särskilda utbildningsmekanismer för hur 
man deltar i Horisont 2020 och fullt 
utnyttja befintliga nätverk som exempelvis 
nationella kontaktpunkter, finansierade 
genom synergier med andra fonder, 
särskilt strukturfonderna.

Or. en

Ändringsförslag 768
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Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, 
Jan Březina, Piotr Borys

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 5 –
inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska institutet för innovation och 
teknik (EIT) ska bidra till det övergripande 
målet och prioriteringarna för Horisont 
2020 med det särskilda målet att integrera 
kunskapstriangeln forskning, innovation 
och utbildning. Indikatorerna för att 
bedöma EIT:s resultat är följande:

Europeiska institutet för innovation och 
teknik (EIT) ska bidra till det övergripande 
målet och prioriteringarna för Horisont 
2020 med det särskilda målet att integrera 
kunskapstriangeln forskning, innovation 
och högre utbildning. Indikatorerna för att 
bedöma EIT:s resultat är följande:

Or. en

Ändringsförslag 769
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 5 –
strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Samarbete inom kunskapstriangeln som 
leder till utvecklingen av innovativa 
produkter och processer.

– Samarbete inom kunskapstriangeln som 
leder till utvecklingen av innovativa 
produkter, tjänster och processer.

Or. ro

Ändringsförslag 770
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 5 –
strecksats 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Kursplaner för forskarutbildning vilka 
främjar utvecklingen av 
entreprenörsinriktad och innovativ 
kompetens och leder till innovativa 
avknoppningsföretag och nyetablerade 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 771
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att överbrygga forsknings- och 
innovationsklyftan i områden, regioner 
och medlemsstater i Europa kommer 
komplementaritet och nära synergier att 
utvecklas med strukturfonderna, både i 
tidigare led (kapacitetsuppbyggnad i 
medlemsstaterna för att bättre förbereda 
för deras delaktighet i Horisont 2020) och 
i senare led (utnyttja och sprida 
forsknings- och innovationsresultat från 
Horisont 2020).

Or. en

Motivering

Baserat på Teresa Riera Madurells betänkande, ändringsförslag 76.

Ändringsförslag 772
Edit Herczog

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 6a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att överbrygga forsknings- och 
innovationsklyftan i Europa kommer 
komplementaritet och nära synergier att 
utvecklas med strukturfonderna, både i 
tidigare led (kapacitetsuppbyggnad i 
medlemsstaterna för att bättre förbereda 
för deras delaktighet i Horisont 2020) och 
i senare led (utnyttja och sprida 
forsknings- och innovationsresultat från 
Horisont 2020 samt utvärdera, fastställa 
potentialen hos och tilldela utmärkelsen 
”seal of excellence” för de bästa 
centrumen). Där det är möjligt kommer 
interoperabiliteten mellan de två 
instrumenten att främjas. Kumulativ eller 
kombinerad finansiering kommer att 
uppmuntras. Synergier kommer särskilt 
att sökas i den verksamhet som fastställts i 
målet om att ”vidga spetskompetensen och 
öka deltagandet”, de regionala 
partneranläggningar med 
forskningsinfrastruktur som är av 
alleuropeiskt eller regionalt intresse samt 
verksamhet som bedrivs via EIT och dess 
KI-grupper.

Or. en

Ändringsförslag 773
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 7 –
inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med denna del är att stärka och 
utvidga spetskompetensen inom unionens 
vetenskapliga bas och att konsolidera det 
europeiska för forskningsområdet i syfte att 
göra unionens forsknings- och 
innovationssystem mer konkurrenskraftigt 

Syftet med denna del är att stärka och 
utvidga spetskompetensen inom unionens 
vetenskapliga bas och att konsolidera det 
europeiska för forskningsområdet i syfte att 
göra unionens forsknings- och 
innovationssystem mer konkurrenskraftigt 
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på global nivå. Den består av följande fyra
särskilda mål:

på global nivå. Den består av följande fem
särskilda mål:

Or. en

Ändringsförslag 774
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, 
Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 7 – led aa 
(nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Man ska genomföra ett tydligt 
program för överföring av vetenskap, 
forskning och innovation till 
utbildningarna på alla nivåer samt för 
anpassning av tekniken till 
användningen.

Or. en

Ändringsförslag 775
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Framtida och ny teknik ska stödja 
forskningssamarbete i syfte att öka Europas 
kapacitet för avancerad och nyskapande 
innovation. Den ska främja vetenskapligt 
samarbete mellan olika ämnesområden 
kring radikalt nya idéer med hög risk och 
påskynda utvecklingen av de mest lovande 
framväxande områdena inom vetenskap 
och teknik samt unionsomfattande 
strukturering av motsvarande 
forskarsamfund och fördjupandet av 
kunskapen om de möjliga etiska, sociala 
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och rättsliga konsekvenserna för EU:s 
medborgare.

Or. en

Ändringsförslag 776
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 777
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 778
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Marie Curie-åtgärder ska tillhandahålla 
innovativ forskarutbildning av hög kvalitet 
och attraktiva möjligheter för karriär och 
kunskapsutbyte genom gränsöverskridande 
och sektorsövergripande rörlighet för 
forskare från universitet, 
forskningsorganisationer och företag, 
även små och medelstora företag, för att 
på bästa sätt förbereda dem på dagens och 
framtidens samhällsutmaningar.

Or. en

Motivering

För tydlighetens skull.

Ändringsförslag 779
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 7 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Forskningsinfrastruktur ska utveckla 
europeisk forskningsinfrastruktur inför 
2020 och därefter, främja dess 
innovationspotential och humankapital, 
och komplettera detta med tillhörande 

d) Forskningsinfrastruktur ska med hjälp 
av ett nära samarbete med de europeiska 
finansieringsinstrumenten för 
sammanhållning utveckla europeisk 
forskningsinfrastruktur inför 2020 och 
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unionspolitik och internationellt samarbete. därefter, främja dess innovationspotential 
och humankapital, och komplettera detta 
med tillhörande unionspolitik och 
internationellt samarbete.

Or. fr

Ändringsförslag 780
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 7 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Forskningsinfrastruktur ska utveckla
europeisk forskningsinfrastruktur inför 
2020 och därefter, främja dess 
innovationspotential och humankapital, 
och komplettera detta med tillhörande
unionspolitik och internationellt samarbete.

d) Forskningsinfrastrukturerna ska 
utveckla och stödja framstående befintliga 
och nya europeiska 
forskningsinfrastrukturer och hjälpa dem 
att fungera för det europeiska 
forskningsområdet genom att främja 
deras innovationspotential, locka forskare 
av världsklass, utbilda humankapital, och 
komplettera detta med en unionspolitik
inriktad på internationellt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 781
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 7 –
led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Ansvarsfull forskning och innovation 
ska locka ny talang till studier av 
vetenskapens och teknikens 
grundläggande roll och djupgående 
inverkan i de europeiska samhällena, 
överbrygga klyftan mellan kvinnor och 
män bland dem som arbetar med 
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forskning och innovation inom unionen 
och utveckla mekanismer för att bredda 
och fördjupa den sociala bedömningen av 
vetenskapliga och tekniska alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 782
Alyn Smith

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 7 –
led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Spridning av spetskompetens och ett 
ökat deltagande ska frigöra potentialen 
hos EU:s begåvningsreserv genom att 
stödja policylärande, nätverksbyggande 
och utbildningsmöjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 783
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 7 –
led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Spetskompetens inom 
nätverksbyggande ska omstrukturera 
vetenskaps- och tekniksektorn i mindre 
utvecklade delar av unionen och stärka 
unionens sammantagna forsknings- och 
innovationskapacitet så att deras kapacitet 
tjänar deras ekonomiska och sociala 
behov.

Or. en
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Ändringsförslag 784
Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 7 –
led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Ansvarsfull forskning och innovation 
ska beakta många berörda parters 
visioner, även det civila samhällets. De 
berörda parterna kommer att kunna delta 
i program för ansvarsfull forskning och 
innovation.

Or. en

Ändringsförslag 785
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vart och ett av dessa har visat sig ha högt 
mervärde för unionen. Tillsammans utgör 
de en stark och balanserad uppsättning 
verksamheter som, tillsammans med 
verksamhet på nationell och regional nivå, 
täcker Europas behov när det gäller 
avancerad vetenskap och teknik. Genom att 
sammanföra dem i ett enda program 
kommer de att kunna fungera med större 
samstämmighet, på ett rationaliserat, 
förenklat och mer fokuserat sätt, samtidigt 
som den kontinuitet som är av avgörande 
betydelse för målens effektivitet 
upprätthålls.

Vart och ett av dessa har visat sig ha högt 
mervärde för unionen. Tillsammans utgör 
de en stark och balanserad uppsättning 
verksamheter som, tillsammans med 
verksamhet på nationell, regional och 
lokal nivå, täcker Europas behov när det 
gäller avancerad vetenskap och teknik. 
Genom att sammanföra dem i ett enda 
program kommer de att kunna fungera med 
större samstämmighet, på ett rationaliserat, 
förenklat och mer fokuserat sätt, samtidigt 
som den kontinuitet som är av avgörande 
betydelse för målens effektivitet 
upprätthålls.

Or. ro
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Ändringsförslag 786
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – rubrik 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del II. Prioritet ”Industriellt ledarskap” Del II. Prioritet ”Industriellt och
tjänstesektorns ledarskap” 

Or. ro

Ändringsförslag 787
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 10 –
inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna del syftar till att påskynda 
utveckling av teknik och innovationer som 
kommer att ligga till grund för 
morgondagens företag och hjälpa 
innovativa europeiska små och medelstora 
företag att växa till världsledande företag. 
Den består av följande tre särskilda mål:

Denna del syftar till att påskynda 
utveckling av teknik och innovationer som 
kommer att ligga till grund för 
morgondagens företag och hjälpa 
innovativa europeiska små och medelstora 
företag att växa till världsledande företag.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att 
främja ”innovationskonsumtion”, det vill 
säga överföring av kunskap och teknik 
från offentliga forskningscentrum till 
företag, särskilt små och medelstora 
företag, offentliga organisationer och 
medborgare med entreprenörsförmåga.
Den består av följande tre särskilda mål:

Or. en

Ändringsförslag 788
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 10 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Ledarskap inom möjliggörande teknik 
och industriteknik ska tillhandahålla 
särskilt stöd till forskning, utveckling och 
demonstration avseende IKT, nanoteknik, 
avancerade material, bioteknik, avancerad 
tillverkning, bearbetning och rymden. 
Tonvikten ska läggas på interaktion och 
konvergens mellan olika typer av teknik
och tillgången på mycket avancerad 
forskningsinfrastruktur i Europa kommer 
att påskynda framstegen inom alla 
relevanta områden.

Or. en

Ändringsförslag 789
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 10 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 790
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 10 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Resonemang: Industriellt ledarskap måste bidra till europeiska standarder som är erkända 
och som används globalt. I en tekniskt komplex värld innebär standarder marknadsstyrka och 
är en multiplikator på vägen från forskning till innovation.

Ändringsförslag 791
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 10 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 792
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 10 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 793
Herbert Reul

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 10 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 794
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 10 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Ledarskap inom möjliggörande teknik
och industriteknik ska tillhandahålla 
särskilt stöd till forskning, utveckling och 
demonstration avseende IKT, nanoteknik, 
avancerade material, bioteknik, avancerad 
tillverkning, bearbetning och rymden. Ett 
korrekt övervägande av användarnas 
behov och jämställdhetsaspekterna ska 
beaktas inom alla dessa områden.
Tonvikten ska läggas på interaktion och 
konvergens mellan olika typer av teknik.

Or. en

Ändringsförslag 795
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 10 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 796
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 10 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 797
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 10 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Ledarskap inom möjliggörande teknik 
och industriteknik ska tillhandahålla 
särskilt stöd till forskning, utveckling och 
demonstration avseende IKT, nanoteknik, 
kvantoptik, avancerade material, bioteknik, 
avancerad tillverkning, bearbetning¸ 
robotteknik och rymden. Tonvikten ska 
läggas på interaktion och konvergens 
mellan olika typer av teknik. Användarnas 
behov, såväl i offentlig som i privat miljö, 
ska beaktas på lämpligt sätt inom alla 
dessa områden. 

Or. de

Ändringsförslag 798
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 10 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tillgång till riskfinansiering ska syfta 
till att undanröja underskott i tillgången på 
finansiering genom lån och eget kapital för 
FoU- och innovationsdrivna företag och 
projekt på alla utvecklingsstadier. Det ska, 
tillsammans med egetkapitalinstrumentet 
inom programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag, stödja utvecklingen av riskkapital 
på unionsnivå.

b) Tillgång till riskfinansiering ska syfta 
till att undanröja underskott i tillgången på 
finansiering genom lån och eget kapital för 
FoU- och innovationsdrivna företag och 
projekt på alla utvecklingsstadier. Det ska, 
tillsammans med egetkapitalinstrumentet 
inom programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag, stödja utvecklingen av
finansiering och riskkapital i ett tidigt 
skede på unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 799
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 10 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Innovation i små och medelstora företag 
ska stimulera all typ av innovation i små 
och medelstora företag, med inriktning på 
dem som har potential att växa och agera 
internationellt inom och utom hela den 
inre marknaden.

c) Innovation i små och medelstora företag 
ska ge stöd som är skräddarsytt för dessa 
företag till all typ av innovation i små och 
medelstora företag, genom en uppsättning 
specialiserade och skräddarsydda 
program och instrument, bland annat 
tillgång till startkapital, bidrag, tillgång 
till finansiering genom eget kapital och 
lån, mentorskap och handledning samt 
tillgång till nätverk och kluster inom FoU.
Framför allt ska ett särskilt instrument 
för små och medelstora företag 
genomföras inom de prioriterade 
områdena för ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
och ”Samhällsutmaningar”.

Or. en
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Ändringsförslag 800
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 10 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Innovation i små och medelstora företag 
ska stimulera all typ av innovation i små 
och medelstora företag, med inriktning på 
dem som har potential att växa och agera 
internationellt inom och utom hela den inre 
marknaden.

c) Innovation i små och medelstora företag 
ska stimulera all typ av innovation i små 
och medelstora företag, med inriktning på 
dem som har potential att växa och agera 
internationellt inom och utom den inre 
marknaden.

Or. de

Ändringsförslag 801
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 10 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Innovation i små och medelstora företag 
ska stimulera all typ av innovation i små 
och medelstora företag, med inriktning på 
dem som har potential att växa och agera 
internationellt inom och utom hela den inre 
marknaden.

c) Innovation i små och medelstora företag 
ska stimulera all typ av innovation i små 
och medelstora företag, med inriktning på 
dem som har potential att växa, absorbera
och producera innovation och agera 
internationellt inom och utom hela den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 802
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheten ska följa en affärsdriven 
dagordning. Budgetarna för de särskilda 
målen ”Tillgång till riskfinansiering” och
”Innovation i små och medelstora företag” 
ska följa en logik som är efterfrågestyrd 
och följer bottom-up-principen, utan 
förutbestämda prioriteringar. Dessa ska 
kompletteras genom användning av 
finansiella instrument och ett särskilt 
instrument för små och medelstora 
företag enligt en strategiskt underbyggd 
logik inom delen ”Samhällsutmaningar” 
och det särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik”.

Verksamheten ska följa en bottom-up-
strategi. Genomförandet av budgetarna för
”Tillgång till riskfinansiering” och
”Innovation i små och medelstora företag” 
ska i första hand följa en logik som är 
efterfrågestyrd och följer bottom-up-
principen, men enbart på de tematiska 
prioritetsområdena inom
”Samhällsutmaningar” och ”Ledarskap 
inom möjliggörande teknik och 
industriteknik”. Dessa ska kompletteras 
genom eventuell top-down-användning av 
instrumentet för små och medelstora 
företag som en del av förkommersiell 
upphandling eller innovativ 
upphandlingsverksamhet, där det kan 
visas att offentliga anskaffares behov i 
medlemsstaterna sammanförs på EU-
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 803
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sammankopplingsprojekt ska fortsätta 
vara huvudinstrument för detta.

Or. de

Ändringsförslag 804
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För Horisont 2020 ska ett integrerat 
angreppssätt användas för små och 
medelstora företags deltagande, vilket 
skulle kunna leda till att omkring 15 % av 
de totala sammanlagda budgeterna för alla 
särskilda mål avseende 
samhällsutmaningar och det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” avsätts för små 
och medelstora företag.

För Horisont 2020 ska ett integrerat 
angreppssätt användas för små och 
medelstora företags deltagande, vilket 
skulle kunna leda till att omkring 30 % av 
de totala sammanlagda budgeterna för alla 
särskilda mål avseende 
samhällsutmaningar och det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” avsätts för små 
och medelstora företag.

Or. it

Motivering

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

Ändringsförslag 805
Paul Rübig

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För Horisont 2020 ska ett integrerat 
angreppssätt användas för små och 
medelstora företags deltagande, vilket
skulle kunna leda till att omkring 15 % av 
de totala sammanlagda budgeterna för alla 
särskilda mål avseende 
samhällsutmaningar och det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” avsätts för små 
och medelstora företag.

För Horisont 2020 ska ett integrerat 
angreppssätt användas för små och 
medelstora företags deltagande, vilket bör
leda till att 20 % av de totala sammanlagda 
budgeterna för alla särskilda mål avseende 
samhällsutmaningar och det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” avsätts för små 
och medelstora företag.

Or. en

Motivering

Det är centralt att öka de små och medelstora företagens deltagande för att utnyttja 
innovationsförmågan hos pigga och innovativa företag, nyetablerade företag och 
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avknoppningsföretag från forskningsorganisationer och universitet till innovativa lösningar 
och Horisont 2020:s framgångar som helhet. För sjunde ramprogrammet uppställdes och 
uppnås troligen målet 15 %, men det krävs ett ambitiösare men realistiskt och uppnåeligt mål 
för att till fullo utnyttja de små och medelstora företagens innovativa potential.

Ändringsförslag 806
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För Horisont 2020 ska ett integrerat 
angreppssätt användas för små och 
medelstora företags deltagande, vilket 
skulle kunna leda till att omkring 15 % av 
de totala sammanlagda budgeterna för alla 
särskilda mål avseende 
samhällsutmaningar och det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” avsätts för små 
och medelstora företag.

För Horisont 2020 ska ett integrerat 
angreppssätt användas för små och 
medelstora företags deltagande. En tydlig 
mekanism ska inrättas för att fastställa 
och ta itu med små och medelstora 
företags behov av kunskaps- och 
tekniköverföring. Stöd ska leda till att
minst 20 % av de totala sammanlagda 
budgeterna för alla särskilda mål avseende 
samhällsutmaningar och det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” avsätts för små 
och medelstora företag, forskarsamfundet, 
industrin och allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 807
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För Horisont 2020 ska ett integrerat 
angreppssätt användas för små och 
medelstora företags deltagande, vilket
skulle kunna leda till att omkring 15 % av 
de totala sammanlagda budgeterna för alla 

För Horisont 2020 ska ett integrerat 
angreppssätt användas för små och 
medelstora företags deltagande, vilket bör
leda till att minst 20 % av de totala 
sammanlagda budgeterna för hela 
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särskilda mål avseende 
samhällsutmaningar och det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” avsätts för små 
och medelstora företag.

Horisont 2020 avsätts för små och 
medelstora företag, av vilket minst 10 % 
ska gå till det särskilda instrumentet för 
små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 808
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För Horisont 2020 ska ett integrerat 
angreppssätt användas för små och 
medelstora företags deltagande, vilket 
skulle kunna leda till att omkring 15 % av 
de totala sammanlagda budgeterna för alla 
särskilda mål avseende 
samhällsutmaningar och det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” avsätts för små 
och medelstora företag.

För Horisont 2020 ska ett integrerat 
angreppssätt användas för små och 
medelstora företags deltagande. Dessutom 
ska omkring 18 % av de totala 
sammanlagda budgeterna för alla särskilda 
mål avseende samhällsutmaningar och det 
särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
avsättas för små och medelstora företag.

Or. de

Ändringsförslag 809
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För Horisont 2020 ska ett integrerat 
angreppssätt användas för små och 
medelstora företags deltagande, vilket
skulle kunna leda till att omkring 15 % av 
de totala sammanlagda budgeterna för alla 
särskilda mål avseende 
samhällsutmaningar och det särskilda 

För Horisont 2020 ska ett integrerat 
angreppssätt användas för små och 
medelstora företags deltagande, vilket ska
leda till att mer än 15 % av de totala 
sammanlagda budgeterna för alla särskilda 
mål avseende samhällsutmaningar och det 
särskilda målet ”Ledarskap inom 
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målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” avsätts för små 
och medelstora företag.

möjliggörande teknik och industriteknik” 
avsätts för små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 810
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För Horisont 2020 ska ett integrerat 
angreppssätt användas för små och 
medelstora företags deltagande, vilket 
skulle kunna leda till att omkring 15 % av 
de totala sammanlagda budgeterna för alla 
särskilda mål avseende 
samhällsutmaningar och det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” avsätts för små 
och medelstora företag.

För Horisont 2020 ska ett integrerat 
angreppssätt användas för små och 
medelstora företags deltagande, vilket 
skulle kunna leda till att minst 15 % av de 
totala sammanlagda budgeterna för alla 
särskilda mål avseende 
samhällsutmaningar och det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” avsätts för små 
och medelstora företag. 

Or. ro

Ändringsförslag 811
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
ska följa en teknikdriven strategi för att 
utveckla möjliggörande teknik som kan 
användas för flera områden, industrier och 
tjänster. Tillämpningar inom sådan teknik 
för hantering av samhällsutmaningar ska 
stödjas tillsammans med 

Det särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
ska följa en politikdriven strategi för att 
utveckla möjliggörande teknik som kan 
användas för flera områden, industrier och 
tjänster.
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”Samhällsutmaningar”.

Or. en

Ändringsförslag 812
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
ska följa en teknikdriven strategi för att 
utveckla möjliggörande teknik som kan 
användas för flera områden, industrier och 
tjänster. Tillämpningar inom sådan teknik 
för hantering av samhällsutmaningar ska 
stödjas tillsammans med
”Samhällsutmaningar”.

Det särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
ska följa en teknikdriven strategi för att 
utveckla möjliggörande teknik som kan 
användas för flera områden, industrier och 
tjänster. Tillämpningar inom sådan teknik 
för hantering av samhällsutmaningar ska 
stödjas tillsammans med
”Samhällsutmaningar”. För att uppnå 
målet ska även ett särskilt 
tvärvetenskapligt program om de etiska, 
rättsliga och sociala aspekterna av 
vetenskap och teknik inrättas, med en
särskild autonom budget.

Or. en

Ändringsförslag 813
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 14 –
inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna del är en direkt reaktion på de 
politiska prioriteringar och 
samhällsutmaningar som identifierats i 
Europa 2020-strategin och som syftar till 
att stimulera den kritisk massa av insatser 

Denna del är en direkt reaktion på de 
politiska prioriteringar och 
samhällsutmaningar som identifierats i 
Europa 2020-strategin och som syftar till 
att stimulera den kritisk massa av insatser 
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för forskning och innovation som krävs för 
att uppnå unionens politiska mål. 
Finansieringen ska inriktas på följande 
särskilda mål:

för forskning och innovation som krävs för 
att uppnå unionens politiska mål. Även här 
läggs tonvikten på 
sammankopplingsprojekt. Finansieringen 
ska inriktas på följande särskilda mål:

Or. de

Ändringsförslag 814
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 14 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk, 
havs- och sjöfartsforskning och 
bioekonomi.

b) Livsmedelstrygghet, livsmedelskvalitet 
och livsmedelssäkerhet, hållbart jordbruk, 
havs- och sjöfartsforskning och 
bioekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 815
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 14 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk,
havs- och sjöfartsforskning och
bioekonomi.

b) Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk,
produktiva hav och oceaner genom 
hållbart fiske och vattenbruk och
bioekonomi.

(Denna ändring berör hela texten.)

Or. en

Ändringsförslag 816
Amalia Sartori
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Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 14 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk, 
havs- och sjöfartsforskning och
bioekonomi.

b) Bioekonomi: livsmedelstrygghet, 
hållbart jordbruk, havs- och 
sjöfartsforskning och biobaserad industri.

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas 
i överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

Enligt EU-strategin ”Innovation för hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa” omfattar 
bioekonomin produktion av förnybara biologiska resurser och omvandling av dessa resurser 
till mat, foder, biobaserade produkter och bioenergi. Bioekonomin omfattar fyra 
huvudsektorer som bör stödjas inom ramen för den stora ”bioekonomiska” utmaningen: jord-
och skogsbruk, fiske och vattenbruk, biobaserad industri och livsmedel.

Ändringsförslag 817
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 14 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk, 
havs- och sjöfartsforskning och
bioekonomi.

b) Bioekonomi: livsmedelstrygghet, 
hållbart jordbruk och skogsbruk, havs- och 
sjöfartsforskning och biobaserad industri.
(Denna ändring berör hela texten.)

Or. en

Motivering

Enligt EU-strategin ”Innovation för hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa” omfattar 
bioekonomin fyra huvudsektorer som bör stödjas inom ramen för den stora ”bioekonomiska” 
utmaningen: jord- och skogsbruk, fiske och vattenbruk, biobaserad industri och livsmedel. 
Titeln bör därför avspegla den definition som har utarbetats av Europeiska kommissionen.
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Ändringsförslag 818
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 14 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk,
havs- och sjöfartsforskning och 
bioekonomi.

b) Bioekonomiska utmaningar i Europa:
livsmedelstrygghet och 
livsmedelssäkerhet, hållbart jordbruk och 
skogsbruk och havs- och sjöfartsforskning.

Or. en

Ändringsförslag 819
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 14 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Säker, ren och effektiv energi; c) energieffektivitet, säker, ren och effektiv 
energi;

Or. ro

Ändringsförslag 820
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 14 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Klimatåtgärder, resurseffektivitet och
råvaror.

e) Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet 
och skydd av resurser och hållbar 
användning av råvaror.

Or. en
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Ändringsförslag 821
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 14 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Klimatåtgärder, resurseffektivitet och
råvaror.

e) Klimatåtgärder, resurseffektivitet, 
råvaror och försörjningstrygghet.

Or. en

Ändringsförslag 822
Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 14 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Klimatåtgärder, resurseffektivitet och 
råvaror.

e) Klimatåtgärder, resurseffektivitet och
hållbar användning av råvaror.

Or. en

Ändringsförslag 823
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 14 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Klimatåtgärder, resurseffektivitet och 
råvaror.

e) Klimatåtgärder, resurseffektivitet och
hållbar användning av råvaror.

Or. en

Ändringsförslag 824
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Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, 
Pilar Ayuso, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 14 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Klimatåtgärder, resurseffektivitet och 
råvaror.

e) Klimatåtgärder, vattenförvaltning,
resurseffektivitet och råvaror.

Or. en

Ändringsförslag 825
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 14 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Klimatåtgärder, resurseffektivitet och 
råvaror.

e) Klimatåtgärder, resurseffektivitet och
bevarande och hållbar användning av
råvaror.

Or. es

Motivering

Genom att lägga till orden ”bevarande och hållbar användning” i samband med råvaror går 
man längre än målet för resurseffektivitet.

Ändringsförslag 826
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 14 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Inkluderande, innovativa och trygga
samhällen.

f) Europa i en föränderlig värld –
inkluderande, innovativa och
reflekterande samhällen.
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Or. en

Ändringsförslag 827
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 14 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen.

f) Förståelse för europeiska samhällen, 
europeisk kultur och europeiska 
samhällsutmaningar.

Or. en

Motivering

Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed. Kultur ligger till grund för alla samhällsförändringar och all 
innovation. Det är bättre att ta med begreppet och betona det i rubriken till den här 
utmaningen.

Ändringsförslag 828
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 14 –
led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Trygga samhällen – att skydda EU:s 
och dess medborgares frihet och säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 829
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 14 –
led fa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Kultur och abstrakta 
kunskapsområden.

Or. en

Ändringsförslag 830
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 14 –
led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) Smarta städer och kulturarv.

Or. en

Ändringsförslag 831
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

All verksamhet ska utgå ifrån att anta 
utmaningar, med fokus på politiska 
prioriteringar utan att på förhand fastställa 
det exakta valet av teknik eller lösningar 
som bör utvecklas. Tonvikten ska ligga på 
att samla en kritisk massa av resurser och 
kunskap avseende olika områden, typer av 
teknik och vetenskapliga ämnesområden 
för att man ska kunna ta itu med 
utmaningarna. Verksamheterna ska omfatta 
hela cykeln från forskning till marknad, 
med en ny inriktning på 
innovationsrelaterad verksamhet, såsom 
utprovning, demonstration, 
provningsanläggningar, stöd för offentlig 

All verksamhet ska utgå ifrån att anta 
utmaningar, med fokus på politiska 
prioriteringar utan att på förhand fastställa 
det exakta valet av teknik eller lösningar 
som bör utvecklas. Tonvikten ska ligga på 
att samla en kritisk massa av resurser och 
kunskap avseende olika områden, typer av 
teknik och vetenskapliga ämnesområden
samt forskningsinfrastrukturer för att man 
ska kunna ta itu med utmaningarna. 
Verksamheterna ska omfatta hela cykeln 
från forskning till marknad, med en ny 
inriktning på innovationsrelaterad 
verksamhet, såsom utprovning, 
demonstration, provningsanläggningar, 
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upphandling, utformning,
slutanvändarinriktad innovation, social 
innovation och införandet på marknaden av 
innovationer.

stöd för offentlig upphandling, utformning, 
slutanvändarinriktad innovation, social 
innovation och införandet på marknaden av 
innovationer.

Or. en

Ändringsförslag 832
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

All verksamhet ska utgå ifrån att anta 
utmaningar, med fokus på politiska 
prioriteringar utan att på förhand fastställa 
det exakta valet av teknik eller lösningar 
som bör utvecklas. Tonvikten ska ligga på 
att samla en kritisk massa av resurser och 
kunskap avseende olika områden, typer av 
teknik och vetenskapliga ämnesområden 
för att man ska kunna ta itu med 
utmaningarna. Verksamheterna ska omfatta 
hela cykeln från forskning till marknad, 
med en ny inriktning på 
innovationsrelaterad verksamhet, såsom 
utprovning, demonstration, 
provningsanläggningar, stöd för offentlig 
upphandling, utformning, 
slutanvändarinriktad innovation, social 
innovation och införandet på marknaden 
av innovationer.

All verksamhet ska utgå ifrån att anta 
utmaningar, med fokus på politiska 
prioriteringar utan att på förhand fastställa 
det exakta valet av teknik eller lösningar 
som bör utvecklas. Icke-teknisk, 
organisatorisk systeminnovation och 
innovation inom den offentliga sektorn 
kommer att uppmärksammas lika mycket 
som teknikbaserade lösningar. Tonvikten 
ska ligga på att samla en kritisk massa av 
resurser och kunskap avseende olika 
områden, typer av teknik och vetenskapliga 
ämnesområden för att man ska kunna ta itu 
med utmaningarna. Verksamheterna ska 
omfatta hela cykeln från forskning till 
marknad, med en ny inriktning på 
innovationsrelaterad verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 833
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

All verksamhet ska utgå ifrån att anta 
utmaningar, med fokus på politiska 
prioriteringar utan att på förhand fastställa 
det exakta valet av teknik eller lösningar 
som bör utvecklas. Tonvikten ska ligga på 
att samla en kritisk massa av resurser och 
kunskap avseende olika områden, typer av 
teknik och vetenskapliga ämnesområden 
för att man ska kunna ta itu med 
utmaningarna. Verksamheterna ska omfatta 
hela cykeln från forskning till marknad, 
med en ny inriktning på 
innovationsrelaterad verksamhet, såsom 
utprovning, demonstration, 
provningsanläggningar, stöd för offentlig 
upphandling, utformning, 
slutanvändarinriktad innovation, social 
innovation och införandet på marknaden 
av innovationer.

All verksamhet ska utgå ifrån att anta 
utmaningar, i vilka grundforskning, 
tillämpad forskning, kunskapsöverföring 
och innovation är lika viktiga och 
sammanlänkade delar, med fokus på 
politiska prioriteringar utan att på förhand 
fastställa det exakta valet av teknik eller 
lösningar som bör utvecklas. Tonvikten ska 
ligga på att samla en kritisk massa av 
resurser och kunskap avseende olika 
områden och därmed möjliggöra tillgång 
till forskningsinfrastruktur av världsklass
samt olika typer av teknik och 
vetenskapliga ämnesområden för att man 
ska kunna ta itu med utmaningarna. 
Verksamheterna ska omfatta hela cykeln 
från forskning till marknad, med en ny 
inriktning på grundforskning, tillämpad 
forskning, kunskapsöverföring och 
innovationsrelaterad verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 834
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

All verksamhet ska utgå ifrån att anta 
utmaningar, med fokus på politiska 
prioriteringar utan att på förhand fastställa 
det exakta valet av teknik eller lösningar
som bör utvecklas. Tonvikten ska ligga på 
att samla en kritisk massa av resurser och 
kunskap avseende olika områden, typer av 
teknik och vetenskapliga ämnesområden 
för att man ska kunna ta itu med 
utmaningarna. Verksamheterna ska omfatta 
hela cykeln från forskning till marknad, 
med en ny inriktning på 

All verksamhet ska utgå ifrån att anta 
utmaningar, i vilka grundforskning, 
tillämpad forskning, kunskapsöverföring 
och innovation är lika viktiga och 
sammanlänkade delar, med fokus på 
politiska prioriteringar utan att på förhand 
fastställa det exakta valet av teknik eller 
lösningar som bör utvecklas. Tonvikten ska 
ligga på att samla en kritisk massa av 
resurser och kunskap avseende olika 
områden, typer av teknik och vetenskapliga 
ämnesområden för att man ska kunna ta itu 
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innovationsrelaterad verksamhet, såsom 
utprovning, demonstration, 
provningsanläggningar, stöd för offentlig 
upphandling, utformning, 
slutanvändarinriktad innovation, social 
innovation och införandet på marknaden av 
innovationer.

med utmaningarna. Verksamheterna ska 
omfatta hela cykeln från forskning till 
marknad, med en ny inriktning på 
innovationsrelaterad verksamhet, såsom 
utprovning, demonstration, 
provningsanläggningar, stöd för offentlig 
upphandling, utformning, 
slutanvändarinriktad innovation, social 
innovation och införandet på marknaden av 
innovationer.

Or. en

Ändringsförslag 835
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

All verksamhet ska utgå ifrån att anta 
utmaningar, med fokus på politiska 
prioriteringar utan att på förhand fastställa 
det exakta valet av teknik eller lösningar 
som bör utvecklas. Tonvikten ska ligga på 
att samla en kritisk massa av resurser och 
kunskap avseende olika områden, typer av 
teknik och vetenskapliga ämnesområden 
för att man ska kunna ta itu med 
utmaningarna. Verksamheterna ska omfatta 
hela cykeln från forskning till marknad, 
med en ny inriktning på 
innovationsrelaterad verksamhet, såsom 
utprovning, demonstration, 
provningsanläggningar, stöd för offentlig 
upphandling, utformning, 
slutanvändarinriktad innovation, social 
innovation och införandet på marknaden av 
innovationer.

All verksamhet ska utgå ifrån att anta 
utmaningar, i vilka grundforskning, 
tillämpad forskning, kunskapsöverföring 
och innovation är lika viktiga och 
sammanlänkade delar, med fokus på 
politiska prioriteringar utan att på förhand 
fastställa det exakta valet av teknik eller 
lösningar som bör utvecklas. Tonvikten ska 
ligga på att samla en kritisk massa av 
resurser och kunskap avseende olika 
områden, typer av teknik och vetenskapliga 
ämnesområden för att man ska kunna ta itu 
med utmaningarna. Verksamheterna ska 
omfatta hela cykeln från forskning till 
marknad, med en ny inriktning på 
innovationsrelaterad verksamhet, såsom 
utprovning, demonstration, 
provningsanläggningar, stöd för offentlig
upphandling, utformning, 
slutanvändarinriktad innovation, social 
innovation och införandet på marknaden av 
innovationer, däribland standardisering 
på alla stadier.

Or. en
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Ändringsförslag 836
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

All verksamhet ska utgå ifrån att anta 
utmaningar, med fokus på politiska 
prioriteringar utan att på förhand fastställa 
det exakta valet av teknik eller lösningar 
som bör utvecklas. Tonvikten ska ligga på 
att samla en kritisk massa av resurser och 
kunskap avseende olika områden, typer av 
teknik och vetenskapliga ämnesområden 
för att man ska kunna ta itu med 
utmaningarna. Verksamheterna ska omfatta 
hela cykeln från forskning till marknad, 
med en ny inriktning på 
innovationsrelaterad verksamhet, såsom 
utprovning, demonstration, 
provningsanläggningar, stöd för offentlig 
upphandling, utformning, 
slutanvändarinriktad innovation, social 
innovation och införandet på marknaden av 
innovationer.

All verksamhet ska utgå ifrån att anta 
utmaningar, med fokus på politiska 
prioriteringar utan att på förhand fastställa 
det exakta valet av teknik eller lösningar 
som bör utvecklas. Tonvikten ska ligga på 
att samla en kritisk massa av resurser och 
kunskap avseende olika områden, typer av 
teknik och vetenskapliga ämnesområden 
för att man ska kunna ta itu med 
utmaningarna. Verksamheterna ska omfatta 
hela cykeln från forskning till marknad, 
med en ny inriktning på 
innovationsrelaterad verksamhet, såsom 
utprovning, demonstration, 
provningsanläggningar, stöd för offentlig 
upphandling, utformning, 
slutanvändarinriktad innovation, social 
innovation och införandet på marknaden av 
innovationer. För att uppnå det här målet 
kommer ett särskilt ämnesövergripande 
program om de etiska, rättsliga och 
samhälleliga aspekterna av forskning och 
teknik även att inrättas med en särskild 
autonom budget.

Or. en

Ändringsförslag 837
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

All verksamhet ska utgå ifrån att anta All verksamhet ska utgå ifrån att anta 
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utmaningar, med fokus på politiska 
prioriteringar utan att på förhand fastställa 
det exakta valet av teknik eller lösningar 
som bör utvecklas. Tonvikten ska ligga på 
att samla en kritisk massa av resurser och 
kunskap avseende olika områden, typer av 
teknik och vetenskapliga ämnesområden 
för att man ska kunna ta itu med 
utmaningarna. Verksamheterna ska omfatta 
hela cykeln från forskning till marknad, 
med en ny inriktning på 
innovationsrelaterad verksamhet, såsom 
utprovning, demonstration, 
provningsanläggningar, stöd för offentlig 
upphandling, utformning, 
slutanvändarinriktad innovation, social 
innovation och införandet på marknaden av 
innovationer.

utmaningar, med fokus på politiska 
prioriteringar utan att på förhand fastställa 
det exakta valet av teknik eller lösningar 
som bör utvecklas. Tonvikten ska ligga på 
att samla en kritisk massa av resurser och 
kunskap avseende olika områden och 
därmed möjliggöra tillgång till 
forskningsinfrastruktur av världsklass
samt olika typer av teknik och 
vetenskapliga ämnesområden för att man 
ska kunna ta itu med utmaningarna. 
Verksamheterna ska omfatta hela cykeln 
från forskning till marknad, med en ny 
inriktning på innovationsrelaterad 
verksamhet, såsom utprovning, 
demonstration, provningsanläggningar, 
stöd för offentlig upphandling och 
förkommersiell upphandling, utformning, 
slutanvändarinriktad innovation, social 
innovation och införandet på marknaden av 
innovationer.

Or. en

Ändringsförslag 838
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

All verksamhet ska utgå ifrån att anta 
utmaningar, med fokus på politiska 
prioriteringar utan att på förhand fastställa 
det exakta valet av teknik eller lösningar 
som bör utvecklas. Tonvikten ska ligga på 
att samla en kritisk massa av resurser och 
kunskap avseende olika områden, typer av 
teknik och vetenskapliga ämnesområden 
för att man ska kunna ta itu med 
utmaningarna. Verksamheterna ska omfatta 
hela cykeln från forskning till marknad, 
med en ny inriktning på 
innovationsrelaterad verksamhet, såsom 
utprovning, demonstration, 

All verksamhet ska utgå ifrån att anta 
utmaningar, med fokus på politiska 
prioriteringar utan att på förhand fastställa 
det exakta valet av teknik eller lösningar 
som bör utvecklas. Tonvikten ska ligga på 
att samla en kritisk massa av resurser och 
kunskap avseende olika områden, typer av 
teknik och vetenskapliga ämnesområden 
för att man ska kunna ta itu med 
utmaningarna. Verksamheterna ska omfatta 
hela cykeln från forskning till marknad, 
med en ny inriktning på 
innovationsrelaterad verksamhet, såsom 
utprovning, demonstration, 
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provningsanläggningar, stöd för offentlig 
upphandling, utformning, 
slutanvändarinriktad innovation, social 
innovation och införandet på marknaden av 
innovationer.

provningsanläggningar, stöd för offentlig 
upphandling, utformning, 
slutanvändarinriktad innovation, social 
innovation och införandet på marknaden av 
innovationer. För att målen i Horisont 
2020 ska kunna uppnås, framför allt när 
det gäller del III om samhällsutmaningar, 
måste många olika berörda parter, från 
forskningsinstitutioner och företag till 
användare från den offentliga och privata 
sektorn, delta i samarbetsprojekten.

Or. en

Ändringsförslag 839
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

All verksamhet ska utgå ifrån att anta 
utmaningar, med fokus på politiska 
prioriteringar utan att på förhand fastställa 
det exakta valet av teknik eller lösningar 
som bör utvecklas. Tonvikten ska ligga på 
att samla en kritisk massa av resurser och 
kunskap avseende olika områden, typer av 
teknik och vetenskapliga ämnesområden 
för att man ska kunna ta itu med 
utmaningarna. Verksamheterna ska omfatta 
hela cykeln från forskning till marknad, 
med en ny inriktning på 
innovationsrelaterad verksamhet, såsom 
utprovning, demonstration, 
provningsanläggningar, stöd för offentlig 
upphandling, utformning, 
slutanvändarinriktad innovation, social 
innovation och införandet på marknaden av 
innovationer.

All verksamhet ska utgå ifrån att anta 
utmaningar, med fokus på politiska 
prioriteringar utan att på förhand fastställa 
det exakta valet av teknik eller lösningar 
som bör utvecklas. Tonvikten ska ligga på 
att samla en kritisk massa av resurser och 
kunskap avseende olika områden, typer av 
teknik och vetenskapliga ämnesområden 
för att man ska kunna ta itu med 
utmaningarna eftersom det kan göras 
genom inrättandet av institutionella 
offentlig-privata partnerskap. 
Verksamheterna ska omfatta hela cykeln 
från forskning till marknad, med en ny 
inriktning på innovationsrelaterad 
verksamhet, såsom utprovning, 
demonstration, provningsanläggningar, 
stöd för offentlig upphandling, utformning, 
slutanvändarinriktad innovation, social 
innovation och införandet på marknaden av 
innovationer.

Or. en
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Ändringsförslag 840
Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

All verksamhet ska utgå ifrån att anta 
utmaningar, med fokus på politiska 
prioriteringar utan att på förhand fastställa 
det exakta valet av teknik eller lösningar 
som bör utvecklas. Tonvikten ska ligga på 
att samla en kritisk massa av resurser och 
kunskap avseende olika områden, typer av 
teknik och vetenskapliga ämnesområden 
för att man ska kunna ta itu med 
utmaningarna. Verksamheterna ska omfatta 
hela cykeln från forskning till marknad, 
med en ny inriktning på 
innovationsrelaterad verksamhet, såsom 
utprovning, demonstration, 
provningsanläggningar, stöd för offentlig 
upphandling, utformning, 
slutanvändarinriktad innovation, social 
innovation och införandet på marknaden av 
innovationer.

All verksamhet ska utgå ifrån att anta 
utmaningar, med fokus på politiska 
prioriteringar utan att på förhand fastställa 
det exakta valet av teknik eller lösningar 
som bör utvecklas. Tonvikten ska ligga på 
att samla en kritisk massa av resurser och 
kunskap avseende olika områden, typer av 
teknik och vetenskapliga ämnesområden 
för att man ska kunna ta itu med 
utmaningarna. Verksamheterna ska omfatta 
hela cykeln från forskning till marknad, 
såväl som dess konsekvenser för 
samhället, med en ny inriktning på 
innovationsrelaterad verksamhet, såsom 
utprovning, demonstration, 
provningsanläggningar, stöd för offentlig 
upphandling, utformning, 
slutanvändarinriktad innovation, social 
innovation och införandet på marknaden av 
innovationer.

Or. en

Ändringsförslag 841
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att den utmaningsbaserade strategin 
ska kunna användas behövs en 
samordnad strategisk planering av 
forsknings- och innovationsverksamhet. 
Samordningen kan motverka 
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fragmenteringen och främja 
användningen av tekniska resurser och 
infrastrukturresurser i hela 
forskarvärlden i anknytning till varje 
utmaning. I majoriteten av fallen kräver 
dessutom framgångar i innovation ett 
långsiktigt åtagande för att upprätthålla 
framstående forskning. Strategiska 
åtgärder och rådgivning inom forskning 
kan säkerställa att experter ända från 
början ger synpunkter på politiken samt 
främja innovationen och 
konkurrenskraften genom att skapa 
förståelse för komplexiteten i 
innovationscykeln och uppmuntra till ett 
större deltagande från forskare över 
gränserna. En strategisk samordning av 
forskning och innovation för varje 
utmaning baserad på vetenskaplig 
rådgivning ska fastställas av sektoriella 
rådgivande organ bestående av oberoende 
experter på hög nivå som kommer att 
bidra till att utforma forsknings- och 
innovationsprogram som grundas på 
bästa ledarskap och tillhandahålla de 
impulser och instrument som krävs för att 
främja samspel och synergier i större 
skala.

Or. en

Ändringsförslag 842
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att den utmaningsbaserade strategin 
ska kunna användas behövs en 
samordnad strategisk planering av 
forsknings- och innovationsverksamhet. 
Samordningen kan motverka 
fragmenteringen och främja 
användningen av tekniska resurser och 



AM\907534SV.doc 45/166 PE492.761v01-00

SV

infrastrukturresurser i hela 
forskarvärlden i anknytning till varje 
utmaning. I majoriteten av fallen kräver 
dessutom framgångar i innovation ett 
långsiktigt åtagande för att upprätthålla 
framstående forskning. Strategiska 
åtgärder och styrning inom forskning kan 
säkerställa att experter ända från början 
ger synpunkter på politiken samt främja 
innovationen och konkurrenskraften 
genom att skapa förståelse för 
komplexiteten i innovationscykeln och 
uppmuntra till ett större deltagande från 
forskare över gränserna. För att uppnå 
strategisk samordning av forskning och 
innovation för varje utmaning måste 
kommissionen rådfråga berörda parter 
från universitetet, industrin, 
slutanvändarna och civilsamhället med 
högsta renommé och sakkunskap, 
däribland forskare, ingenjörer och 
företagare, för att garantera att alla 
berörda sektorer och forskningsområden 
är representerade. På så sätt kan man 
kontrollera att nuvarande och planerade 
insatser är lämpliga och tillräckliga och 
öka medvetenheten om försummade 
ämnen och dubbelarbete. Kommissionen 
bör om möjligt i detta syfte försöka 
använda befintliga instrument, till 
exempel europeiska 
innovationspartnerskap, europeiska 
teknikplattformar och initiativ för 
gemensam programplanering, för att 
genomföra Horisont 2020.

Or. en

Motivering

Bygger på idéer från Teresa Riera Madurells betänkande, ändringsförslag 89, och Maria da 
Graca Carvalhos betänkande, ändringsförslag 25.

Ändringsförslag 843
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att den utmaningsbaserade strategin 
ska kunna användas behövs en 
samordnad strategisk planering av 
forsknings- och innovationsverksamhet. 
Samordningen kan motverka 
fragmenteringen och främja 
användningen av tekniska resurser och 
infrastrukturresurser i hela 
forskarvärlden i anknytning till varje 
utmaning. I majoriteten av fallen kräver 
dessutom framgångar i innovation ett 
långsiktigt åtagande för att upprätthålla 
framstående forskning. Strategiska 
åtgärder och styrning inom forskning kan 
säkerställa att experter ända från början 
ger synpunkter på politiken samt främja 
innovationen och konkurrenskraften 
genom att skapa förståelse för 
komplexiteten i innovationscykeln och 
uppmuntra till ett större deltagande från 
forskare över gränserna. En strategisk 
samordning av forskning och innovation 
för varje utmaning baserad på 
vetenskaplig styrning ska fastställas av 
sektoriella styrelser bestående av 
oberoende experter på hög nivå från 
universiteten, näringslivet, 
slutanvändarna och civilsamhället som 
väljs ut genom ett öppet och insynsvänligt 
förfarande. De kommer att bidra till att 
utforma forsknings- och 
innovationsprogram som grundas på 
bästa ledarskap och tillhandahålla de 
impulser och instrument som krävs för att 
främja samspel och synergier i större 
skala.

Or. en

Motivering

Varje strategiskt rådgivande organ bör bestå av en balanserad representation på hög nivå av 
grupper av berörda aktörer (forskarvärlden, industrin, civilsamhället, slutanvändarna m.fl.). 



AM\907534SV.doc 47/166 PE492.761v01-00

SV

Dessa organs/råds roll skulle vara att kontinuerligt tillhandahålla strategiska råd om de 
åtgärder som vidtas och planeras i Horisont 2020 och dithörande områden inom EU-
politiken samt sörja för den nödvändiga samordningen mellan alla instrument och initiativ 
(gemensam programplanering, offentlig-privata partnerskap, offentlig-offentliga partnerskap, 
kunskaps- och innovationsgrupper, europeiska innovationspartnerskap m.fl.).

Ändringsförslag 844
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att den utmaningsbaserade strategin 
ska kunna användas behövs en 
samordnad strategisk planering av 
forsknings- och innovationsverksamhet. 
Samordningen kan motverka 
fragmenteringen och främja 
användningen av tekniska resurser och 
infrastrukturresurser i hela 
forskarvärlden i anknytning till varje 
utmaning. I majoriteten av fallen kräver 
dessutom framgångar i innovation ett 
långsiktigt åtagande för att upprätthålla 
framstående forskning. Strategiska 
åtgärder och styrning inom forskning kan 
säkerställa att experter ända från början 
ger synpunkter på politiken samt främja 
innovationen och konkurrenskraften 
genom att skapa förståelse för 
komplexiteten i innovationscykeln och 
uppmuntra till ett större deltagande från 
forskare över gränserna. En strategisk 
samordning av forskning och innovation 
för varje utmaning baserad på 
vetenskaplig styrning ska fastställas av 
sektoriella styrelser bestående av 
oberoende experter på hög nivå som 
kommer att bidra till att utforma 
forsknings- och innovationsprogram som 
grundas på bästa ledarskap och 
tillhandahålla de impulser och instrument 
som krävs för att främja samspel och 
synergier i större skala. Dessa styrelser 
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ska tillhandahålla kontinuerlig strategisk 
rådgivning om de åtgärder som vidtas och 
planeras inom ramen för Horisont 2020 
och dithörande områden av EU-politiken.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att tydligt definiera de sektoriella styrelsernas roll och uppgifter.

Ändringsförslag 845
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under varje samhällsutmaning ska 
forskningsprioriteringar och mål 
fastställas på ett insynsvänligt sätt med ett 
balanserat deltagande av aktörer, 
däribland forskarvärlden, enskilda 
forskare (även från mindre 
forskarorganisationer), den offentliga 
sektorn, den privata sektorn och framför 
allt små och medelstora företag, det civila 
samhällets organisationer och andra 
relevanta aktörer. Kommissionen ska 
inrätta särskilda plattformar för dialog 
mellan medborgare och det civila 
samhällets organisationer med 
forskningsaktörer som är engagerade i 
forskningsprioriteringarna under 
samhällsutmaningarna.

Or. en

Ändringsförslag 846
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Detta är nödvändigt för att garantera att humaniora och samhällsvetenskap inte 
marginaliseras eller enbart utnyttjas till perceptions- eller godkännandestudier om 
innovation. På så sätt garanterar man att forskning om samhällsutmaningar bedrivs inom 
många olika ämnesområden.

Ändringsförslag 847
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Detta är nödvändigt för att garantera att humaniora och samhällsvetenskap inte 
marginaliseras eller enbart utnyttjas till perceptions- eller godkännandestudier om 
innovation. På så sätt garanterar man att forskning om samhällsutmaningar bedrivs inom 
många olika ämnesområden.

Ändringsförslag 848
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

som en del av verksamheterna för att 
hantera alla dessa utmaningar. De bör 
integreras fullt ut i arbetsprogrammen 
genom representation i 
programkommittéer och expertgrupper 
som är ansvariga för projekt- och 
programutvärdering inom alla områden 
samt genom utveckling av 
samhällsvetenskapligt inriktade 
anbudsinfordringar. Dessutom ska 
utvecklingen för förstärkning av dessa 
områden finansieras inom ramen för det 
särskilda målet ”Inkluderande, innovativa 
och trygga samhällen”. Stöd kommer också 
att inriktas på att tillhandahålla en stark 
kunskapsbas för det politiska 
beslutsfattandet på internationell, nationell 
och regional nivå samt inom unionen. Med 
tanke på många av utmaningarnas globala 
karaktär ska strategiskt samarbete med 
tredjeländer vara en integrerad del av varje 
utmaning. Dessutom ska övergripande stöd 
för internationellt samarbete tillhandahållas 
enligt det särskilda målet ”Inkluderande, 
innovativa och trygga samhällen”.

Or. en

Ändringsförslag 849
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhällsvetenskap och humaniora ska ingå 
som en del av verksamheterna för att 
hantera alla dessa utmaningar. Dessutom 
ska utvecklingen för förstärkning av dessa 
områden finansieras inom ramen för det 
särskilda målet ”Inkluderande, innovativa 
och trygga samhällen”. Stöd kommer också 
att inriktas på att tillhandahålla en stark 
kunskapsbas för det politiska 
beslutsfattandet på internationell, nationell 

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

och regional nivå samt inom unionen. Med 
tanke på många av utmaningarnas globala 
karaktär ska strategiskt samarbete med 
tredjeländer vara en integrerad del av varje 
utmaning och särskild uppmärksamhet 
bör ägnas åt att stödja globala insatser 
som kräver en kritisk massa för att 
Europa ska delta och där Europa skulle 
kunna vara en drivande kraft. Dessutom 
ska övergripande stöd för internationellt 
samarbete tillhandahållas enligt det 
särskilda målet ”Inkluderande, innovativa 
och trygga samhällen”.

Or. en

Ändringsförslag 850
Henri Weber

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 851
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Säkerhet är oupplösligt förbundet med alla ovannämnda mål och måste precis som 
samhällsvetenskap och humaniora tas med i beräkningen för att garantera ett lyckat 
genomförande.

Ändringsförslag 852
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 853
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhällsvetenskap och humaniora ska ingå 
som en del av verksamheterna för att 
hantera alla dessa utmaningar. Dessutom 
ska utvecklingen för förstärkning av dessa 
områden finansieras inom ramen för det 
särskilda målet ”Inkluderande, innovativa 
och trygga samhällen”. Stöd kommer också 
att inriktas på att tillhandahålla en stark 
kunskapsbas för det politiska 
beslutsfattandet på internationell, nationell 
och regional nivå samt inom unionen. Med 

Samhällsvetenskap och humaniora ska ingå 
som en del av verksamheterna för att 
hantera alla dessa utmaningar. Dessutom 
ska utvecklingen för förstärkning av dessa 
områden finansieras inom ramen för det 
särskilda målet ”Inkluderande, innovativa 
och trygga samhällen”. Därtill kommer ett 
genus- och jämställdhetsperspektiv att 
integreras i alla utmaningar. Stöd 
kommer också att inriktas på att 
tillhandahålla en stark kunskapsbas för det 
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tanke på många av utmaningarnas globala 
karaktär ska strategiskt samarbete med 
tredjeländer vara en integrerad del av varje 
utmaning. Dessutom ska övergripande stöd 
för internationellt samarbete tillhandahållas 
enligt det särskilda målet ”Inkluderande, 
innovativa och trygga samhällen”.

politiska beslutsfattandet på internationell, 
nationell och regional nivå samt inom 
unionen. Med tanke på många av 
utmaningarnas globala karaktär ska 
strategiskt samarbete med tredjeländer vara 
en integrerad del av varje utmaning. 
Dessutom ska övergripande stöd för 
internationellt samarbete tillhandahållas 
enligt det särskilda målet ”Inkluderande, 
innovativa och trygga samhällen”.

Or. en

Ändringsförslag 854
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 855
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 856
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhällsvetenskap och humaniora ska ingå 
som en del av verksamheterna för att 
hantera alla dessa utmaningar. Dessutom 
ska utvecklingen för förstärkning av dessa 
områden finansieras inom ramen för det 
särskilda målet ”Inkluderande, innovativa 
och trygga samhällen”. Stöd kommer också 
att inriktas på att tillhandahålla en stark 

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

på att tillhandahålla en stark kunskapsbas 
för det politiska beslutsfattandet på 
internationell, nationell och regional nivå 
samt inom unionen. Med tanke på många 
av utmaningarnas globala karaktär ska 
strategiskt samarbete med tredjeländer vara 
en integrerad del av varje utmaning. 
Dessutom ska övergripande stöd för 
internationellt samarbete tillhandahållas 
enligt det särskilda målet ”Inkluderande, 
innovativa och trygga samhällen”.

Or. en

Ändringsförslag 857
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Det är mycket viktigt att uppmuntra forsknings- och innovationsprestationer i de 
utomeuropeiska länderna och territorierna.

Ändringsförslag 858
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 859
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT ska ha en viktig roll genom att 
sammanföra framstående forskning, 
utbildning och innovation och därigenom 
integrera kunskapstriangeln. EIT ska 
framför allt göra detta genom kunskaps-
och innovationsgrupperna. Dessutom ska 
EIT, genom åtgärder för riktad spridning 
och kunskapsdelning, se till att erfarenheter 
utbyts utanför kunskaps- och 
innovationsgrupperna, och därigenom 
främja ett snabbare införande av 
innovationsmodeller inom unionen.

EIT ska ha en viktig roll genom att 
sammanföra framstående forskning, 
utbildning och innovation och därigenom 
integrera kunskapstriangeln. EIT ska 
framför allt göra detta genom kunskaps-
och innovationsgrupperna. Dessutom ska 
EIT, genom åtgärder för riktad spridning 
och kunskapsdelning, se till att erfarenheter 
utbyts mellan och utanför kunskaps- och 
innovationsgrupperna, och därigenom 
främja ett snabbare införande av 
innovationsmodeller inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 860
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa har fastställt sin ambition att 
övergå till en ny ekonomisk modell 
grundad på smart och hållbar tillväxt för 
alla. Denna typ av övergång kommer att 
behöva mer än stegvisa förbättringar av 
nuvarande teknik. Den kommer att kräva 
mycket högre kapacitet för vetenskapligt 
grundad innovation som drivs av radikalt 
ny kunskap, som gör det möjligt för 
Europa att spela en ledande roll när det 
gäller att skapa de tekniska 
paradigmskiften som kommer att bli 
viktiga drivkrafter för 
produktivitetsökning, konkurrenskraft, 
välstånd och sociala framsteg i framtiden. 
Sådana paradigmskiften har historiskt sett 
tenderat att härröra från den vetenskapliga 
basen inom den offentliga sektorn innan 
de gått vidare till att lägga grunden för helt 
nya industrier och sektorer.

Europa har fastställt sin ambition att 
övergå till en ny ekonomisk modell 
grundad på smart och hållbar tillväxt för 
alla. Denna typ av övergång kommer att
behöva mer än stegvisa förbättringar av 
nuvarande teknik. Den kommer att kräva 
mycket högre kapacitet för vetenskapligt 
grundad innovation som drivs av radikalt 
ny kunskap, som gör det möjligt för 
Europa att spela en ledande roll när det 
gäller att skapa de tekniska 
paradigmskiften som kommer att bli 
viktiga drivkrafter för 
produktivitetsökning, konkurrenskraft, 
välstånd och sociala framsteg i framtiden. 
Sådana paradigmskiften har historiskt sett 
tenderat att härröra från grundforskning 
som drivs av nyfikenhet innan de gått 
vidare till att lägga grunden för helt nya 
industrier och sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 861
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa har fastställt sin ambition att 
övergå till en ny ekonomisk modell 
grundad på smart och hållbar tillväxt för 
alla. Denna typ av övergång kommer att 
behöva mer än stegvisa förbättringar av 
nuvarande teknik. Den kommer att kräva 
mycket högre kapacitet för vetenskapligt 
grundad innovation som drivs av radikalt 
ny kunskap, som gör det möjligt för 
Europa att spela en ledande roll när det 
gäller att skapa de tekniska 
paradigmskiften som kommer att bli 

Europa har fastställt sin ambition att 
övergå till en ny ekonomisk modell 
grundad på smart och hållbar tillväxt för 
alla. Denna typ av övergång kommer att 
behöva mer än stegvisa förbättringar av 
nuvarande teknik och kunskap. Den 
kommer att kräva mycket högre kapacitet 
för grundforskning och vetenskapligt 
grundad innovation som drivs av radikalt 
ny kunskap, som gör det möjligt för 
Europa att spela en ledande roll när det 
gäller att skapa de vetenskapliga och
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viktiga drivkrafter för 
produktivitetsökning, konkurrenskraft, 
välstånd och sociala framsteg i framtiden. 
Sådana paradigmskiften har historiskt sett 
tenderat att härröra från den vetenskapliga 
basen inom den offentliga sektorn innan de 
gått vidare till att lägga grunden för helt 
nya industrier och sektorer.

tekniska paradigmskiften som kommer att 
bli viktiga drivkrafter för 
produktivitetsökning, konkurrenskraft, 
välstånd och sociala framsteg i framtiden. 
Sådana paradigmskiften har historiskt sett 
tenderat att härröra från den vetenskapliga 
basen inom den offentliga sektorn innan de 
gått vidare till att lägga grunden för helt 
nya industrier och sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 862
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 863
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 864
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 865
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi
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Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 1 – punkt 1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 866
Romana Jordan

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 1 – punkt 1.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Spetsforskning som finansieras genom 
EFR förväntas därmed ha en avsevärd 
direkt inverkan i form av framsteg vid 
gränserna för vår kunskap, vilket banar väg 
för nya och ofta oväntade vetenskapliga 
och tekniska resultat och nya områden för 
forskning, vilket i slutändan kan få fram 
radikalt nya idéer som kommer att driva på 

Spetsforskning som finansieras genom 
EFR förväntas därmed ha en avsevärd 
direkt inverkan i form av framsteg vid 
gränserna för vår kunskap, vilket banar väg 
för nya och ofta oväntade vetenskapliga 
och tekniska resultat och nya områden för 
forskning, vilket i slutändan kan få fram 
radikalt nya idéer som kommer att driva på 
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innovation och uppfinningsförmåga i 
näringslivet och ta itu med 
samhällsutmaningar. Denna kombination 
av utmärkta enskilda forskare och 
innovativa idéer ligger till grund för varje 
del i innovationskedjan.

innovation och uppfinningsförmåga i 
näringslivet och ta itu med 
samhällsutmaningar. EFR-stipendier 
tilldelas framför allt innovativa idéer 
medan forskarnas meritlistor i första 
hand krävs för att visa att de har kapacitet 
att genomföra det föreslagna projektet.
Denna kombination av utmärkta enskilda 
forskare och innovativa idéer ligger till 
grund för varje del i innovationskedjan.

Or. en

Ändringsförslag 867
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 1 – punkt 1.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Spetsforskning som finansieras genom 
EFR förväntas därmed ha en avsevärd 
direkt inverkan i form av framsteg vid 
gränserna för vår kunskap, vilket banar väg 
för nya och ofta oväntade vetenskapliga 
och tekniska resultat och nya områden för 
forskning, vilket i slutändan kan få fram 
radikalt nya idéer som kommer att driva på 
innovation och uppfinningsförmåga i 
näringslivet och ta itu med 
samhällsutmaningar. Denna kombination 
av utmärkta enskilda forskare och 
innovativa idéer ligger till grund för varje 
del i innovationskedjan.

Spetsforskning som finansieras genom 
EFR förväntas därmed ha en avsevärd 
direkt inverkan i form av framsteg vid 
gränserna för vår kunskap, vilket banar väg 
för nya och ofta oväntade vetenskapliga 
och tekniska resultat och nya områden för 
forskning, vilket i slutändan kan få fram 
radikalt nya idéer som kommer att driva på 
innovation och uppfinningsförmåga i 
näringslivet och ta itu med 
samhällsutmaningar. Denna kombination 
av utmärkta enskilda forskare och 
innovativa idéer ligger till grund för varje 
del i innovationskedjan. Den tillämpade 
forskningens betydelse bör dock inte 
underskattas.

Or. en

Ändringsförslag 868
Romana Jordan
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Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EFR:s grundläggande verksamhet ska vara 
att tillhandahålla attraktiv långsiktig 
finansiering för att stödja utmärkta
forskare och deras forskningsgrupper i 
genomförandet av banbrytande 
högriskforskning med hög vinstpotential.

EFR:s grundläggande verksamhet ska vara 
att tillhandahålla attraktiv långsiktig 
finansiering för att stödja utmärkta idéer
och deras forskningsgrupper i 
genomförandet av banbrytande 
högriskforskning med hög vinstpotential.

Or. en

Ändringsförslag 869
Alyn Smith

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 870
Gunnar Hökmark
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Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 2 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EFR-projekt som bedömts vara lämpliga 
och uppfyller kriterierna för 
spetskompetens bör stödjas med 
nationella och regionala medel om det 
inte finns tillräcklig finansiering att tillgå 
inom ramen för 
Horisont 2020-programmet.

Or. en

Ändringsförslag 871
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EFR ska också, vid behov, ge stöd till
framväxande nya arbetsmetoder i den 
vetenskapliga världen med potential att 
skapa genombrottsresultat och underlätta 
undersökning av möjligheterna till 
kommersiell och social innovation med den 
forskning som finansieras.

EFR ska också, vid behov, ge stöd till nya 
arbetsmetoder i den vetenskapliga världen 
med potential att skapa genombrottsresultat 
och underlätta undersökning och 
förverkligande av möjligheterna till 
kommersiell och social innovation med den 
forskning som finansieras.

Or. en

Ändringsförslag 872
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EFR ska därför sträva efter att senast 2020 
kunna visa att de bästa forskarna deltar i 
EFR:s ansökningsomgångar, att 

EFR ska därför sträva efter att senast 2020 
kunna visa att de bästa forskarna deltar i 
EFR:s ansökningsomgångar, att 
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finansiering från EFR direkt har lett till 
vetenskapliga publikationer av högsta 
kvalitet och till kommersialisering och 
tillämpning av innovativ teknik och 
innovativa idéer, och att EFR på ett 
avsevärt sätt har bidragit till att göra 
Europa till en mer attraktiv miljö för 
världens bästa forskare. I synnerhet ska 
EFR sträva efter en mätbar förbättring av 
unionens placering inom den översta 
procenten av världens mest citerade 
publikationer. Dessutom ska EFR sträva 
efter en betydande ökning av antalet 
utmärkta forskare från länder utanför 
Europa som finansieras av EFR och 
specifika förbättringar av institutionell 
praxis och nationella strategier för att 
stödja toppforskare.

finansiering från EFR direkt har lett till 
vetenskapliga publikationer av högsta 
kvalitet, forskningsresultat med ett 
omfattande samhälleligt och ekonomiskt 
genomslag och till kommersialisering och 
tillämpning av innovativ teknik och 
innovativa idéer, och att EFR på ett 
avsevärt sätt har bidragit till att göra 
Europa till en mer attraktiv miljö för 
världens bästa forskare. I synnerhet ska 
EFR sträva efter en mätbar förbättring av 
unionens placering inom den översta 
procenten av världens mest citerade 
publikationer. Dessutom ska EFR sträva 
efter en betydande ökning av antalet 
utmärkta forskare från länder utanför 
Europa som finansieras av EFR och 
specifika förbättringar av institutionell 
praxis och nationella strategier för att 
stödja toppforskare.

Or. en

Ändringsförslag 873
Romana Jordan

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EFR ska därför sträva efter att senast 2020 
kunna visa att de bästa forskarna deltar i 
EFR:s ansökningsomgångar, att 
finansiering från EFR direkt har lett till 
vetenskapliga publikationer av högsta 
kvalitet och till kommersialisering och 
tillämpning av innovativ teknik och 
innovativa idéer, och att EFR på ett 
avsevärt sätt har bidragit till att göra 
Europa till en mer attraktiv miljö för 
världens bästa forskare. I synnerhet ska 
EFR sträva efter en mätbar förbättring av 
unionens placering inom den översta 
procenten av världens mest citerade 
publikationer. Dessutom ska EFR sträva 

EFR ska därför sträva efter att senast 2020 
kunna visa att de bästa idéerna deltar i 
EFR:s ansökningsomgångar, att 
finansiering från EFR direkt har lett till 
vetenskapliga publikationer av högsta 
kvalitet och till kommersialisering och 
tillämpning av innovativ teknik och 
innovativa idéer, och att EFR på ett 
avsevärt sätt har bidragit till att göra 
Europa till en mer attraktiv miljö för 
världens bästa forskare. I synnerhet ska 
EFR sträva efter en mätbar förbättring av 
unionens placering inom den översta 
procenten av världens mest citerade 
publikationer. Dessutom ska EFR
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efter en betydande ökning av antalet 
utmärkta forskare från länder utanför 
Europa som finansieras av EFR och 
specifika förbättringar av institutionell 
praxis och nationella strategier för att 
stödja toppforskare.

genomföra reklamkampanjer i syfte att 
öka programmens synlighet och specifika 
förbättringar av institutionell praxis och 
nationella strategier.

Or. en

Ändringsförslag 874
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EFR ska därför sträva efter att senast 2020 
kunna visa att de bästa forskarna deltar i 
EFR:s ansökningsomgångar, att 
finansiering från EFR direkt har lett till 
vetenskapliga publikationer av högsta 
kvalitet och till kommersialisering och 
tillämpning av innovativ teknik och 
innovativa idéer, och att EFR på ett 
avsevärt sätt har bidragit till att göra 
Europa till en mer attraktiv miljö för 
världens bästa forskare. I synnerhet ska 
EFR sträva efter en mätbar förbättring av 
unionens placering inom den översta 
procenten av världens mest citerade 
publikationer. Dessutom ska EFR sträva 
efter en betydande ökning av antalet 
utmärkta forskare från länder utanför 
Europa som finansieras av EFR och 
specifika förbättringar av institutionell 
praxis och nationella strategier för att 
stödja toppforskare.

EFR ska därför sträva efter att senast 2020 
kunna visa att de bästa forskarna deltar i 
EFR:s ansökningsomgångar, att 
finansiering från EFR direkt har lett till 
vetenskapliga publikationer av högsta 
kvalitet, forskningsresultat med ett 
omfattande samhälleligt och ekonomiskt 
genomslag och till kommersialisering och 
tillämpning av innovativ teknik och 
innovativa idéer, och att EFR på ett 
avsevärt sätt har bidragit till att göra 
Europa till en mer attraktiv miljö för 
världens bästa forskare. I synnerhet ska 
EFR sträva efter en mätbar förbättring av 
unionens placering inom den översta 
procenten av världens mest citerade 
publikationer. Dessutom ska EFR sträva 
efter en betydande ökning av antalet 
utmärkta forskare från länder utanför 
Europa som finansieras av EFR och 
specifika förbättringar av institutionell 
praxis och nationella strategier för att 
stödja toppforskare. EFR ska utbyta goda 
erfarenheter och exempel med regionala 
och nationella 
forskningsfinansieringsorgan för att 
stödja toppforskare. Dessutom ska EFR 
ytterligare öka synligheten för sina 
program utanför Europa för att locka till 
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sig toppforskare.

Or. en

Ändringsförslag 875
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EFR ska därför sträva efter att senast 2020 
kunna visa att de bästa forskarna deltar i 
EFR:s ansökningsomgångar, att 
finansiering från EFR direkt har lett till 
vetenskapliga publikationer av högsta 
kvalitet och till kommersialisering och 
tillämpning av innovativ teknik och 
innovativa idéer, och att EFR på ett 
avsevärt sätt har bidragit till att göra 
Europa till en mer attraktiv miljö för 
världens bästa forskare. I synnerhet ska 
EFR sträva efter en mätbar förbättring av 
unionens placering inom den översta 
procenten av världens mest citerade 
publikationer. Dessutom ska EFR sträva 
efter en betydande ökning av antalet 
utmärkta forskare från länder utanför 
Europa som finansieras av EFR och 
specifika förbättringar av institutionell 
praxis och nationella strategier för att 
stödja toppforskare.

EFR ska därför sträva efter att senast 2020 
kunna visa att de bästa forskarna deltar i 
EFR:s ansökningsomgångar, att 
finansiering från EFR direkt har lett till 
vetenskapliga publikationer av högsta 
kvalitet och till kommersialisering och 
tillämpning av innovativ teknik och 
innovativa idéer, och att EFR på ett 
avsevärt sätt har bidragit till att göra 
Europa till en mer attraktiv miljö för 
världens bästa forskare. I synnerhet ska 
EFR sträva efter en mätbar förbättring av 
unionens placering inom den översta 
procenten av världens mest citerade 
publikationer. Dessutom ska EFR sträva 
efter en ökning av antalet utmärkta 
forskare från länder utanför Europa som 
finansieras av EFR när bidrag från sådana 
toppforskare ger mervärde till den 
europeiska forskningen, förbättrade 
möjligheter för forskare att återvända till 
arbetet efter en karriärpaus och specifika 
förbättringar av institutionell praxis och 
nationella strategier för att stödja 
toppforskare.

Or. en

Ändringsförslag 876
Alyn Smith
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Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EFR ska därför sträva efter att senast 2020 
kunna visa att de bästa forskarna deltar i 
EFR:s ansökningsomgångar, att 
finansiering från EFR direkt har lett till 
vetenskapliga publikationer av högsta 
kvalitet och till kommersialisering och 
tillämpning av innovativ teknik och 
innovativa idéer, och att EFR på ett 
avsevärt sätt har bidragit till att göra 
Europa till en mer attraktiv miljö för 
världens bästa forskare. I synnerhet ska 
EFR sträva efter en mätbar förbättring av 
unionens placering inom den översta 
procenten av världens mest citerade 
publikationer. Dessutom ska EFR sträva 
efter en betydande ökning av antalet 
utmärkta forskare från länder utanför 
Europa som finansieras av EFR och 
specifika förbättringar av institutionell 
praxis och nationella strategier för att 
stödja toppforskare.

EFR ska därför sträva efter att senast 2020 
kunna visa att de bästa forskarna deltar i 
EFR:s ansökningsomgångar, att 
finansiering från EFR direkt har lett till 
vetenskapliga publikationer av högsta 
kvalitet och till kommersialisering och 
tillämpning av innovativ teknik och 
innovativa idéer, och att EFR på ett 
avsevärt sätt har bidragit till att göra 
Europa till en mer attraktiv miljö för 
världens bästa forskare. I synnerhet ska 
EFR sträva efter en mätbar förbättring av 
unionens placering inom den översta 
procenten av världens mest citerade 
publikationer. Dessutom ska EFR sträva 
efter en ökning av antalet utmärkta 
forskare från länder utanför Europa som 
finansieras av EFR, en kraftig ökning av 
antalet kvinnliga toppforskare och 
specifika förbättringar av institutionell 
praxis och nationella strategier för att 
stödja toppforskare.

Or. en

Ändringsförslag 877
Luigi Berlinguer

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EFR ska därför sträva efter att senast 2020 
kunna visa att de bästa forskarna deltar i 
EFR:s ansökningsomgångar, att 
finansiering från EFR direkt har lett till 
vetenskapliga publikationer av högsta 
kvalitet och till kommersialisering och 
tillämpning av innovativ teknik och 
innovativa idéer, och att EFR på ett 

EFR ska därför sträva efter att senast 2020 
kunna visa att de bästa forskarna deltar i 
EFR:s ansökningsomgångar, att 
finansiering från EFR direkt har lett till 
vetenskapliga publikationer av högsta 
kvalitet och till kommersialisering och 
tillämpning av innovativ teknik och 
innovativa idéer, och att EFR på ett 
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avsevärt sätt har bidragit till att göra 
Europa till en mer attraktiv miljö för 
världens bästa forskare. I synnerhet ska 
EFR sträva efter en mätbar förbättring av 
unionens placering inom den översta 
procenten av världens mest citerade 
publikationer. Dessutom ska EFR sträva 
efter en betydande ökning av antalet 
utmärkta forskare från länder utanför 
Europa som finansieras av EFR och 
specifika förbättringar av institutionell 
praxis och nationella strategier för att 
stödja toppforskare.

avsevärt sätt har bidragit till att göra 
Europa till en mer attraktiv miljö för 
världens bästa forskare. I synnerhet ska 
EFR sträva efter en mätbar förbättring av 
unionens placering inom den översta 
procenten av världens mest citerade 
publikationer. Dessutom ska EFR sträva 
efter en betydande ökning av antalet 
utmärkta forskare från länder utanför 
Europa som finansieras av EFR och 
specifika förbättringar av institutionell 
praxis och nationella strategier för att 
stödja toppforskare. Sist, men inte minst, 
bör man utvärdera möjligheterna att 
tillämpa innovativa tekniker och idéer 
fram till fullständig kommersialisering.

Or. en

Ändringsförslag 878
Romana Jordan

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

EFR:s vetenskapliga råd ska fortlöpande 
övervaka EFR:s verksamhet och överväga 
hur målen bäst ska kunna uppfyllas med 
hjälp av bidragssystem som betonar 
tydlighet, stabilitet och enkelhet, både för 
sökande och för genomförandet och 
förvaltningen av dem, och, om så behövs, 
för att tillgodose framväxande behov. Det 
ska sträva efter att upprätthålla och 
ytterligare förbättra EFR:s system med 
expertgranskning av världsklass som
garanterar en rättvis och opartisk 
behandling av förslag, och i detta 
sammanhang är det viktigt att tänka på att 
beslutsfattare i panelerna ofta även kan 
vara bidragsmottagare, så att banbrytande 
vetenskaplig spetskompetens och
banbrytande idéer och talang kan 
identifieras oavsett forskarens kön, 
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med forskarvärlden och andra berörda 
parter och se till att dess verksamheter 
kompletterar den forskning som bedrivs på 
andra nivåer.

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

Or. en

Ändringsförslag 879
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

EFR:s vetenskapliga råd ska fortlöpande 
övervaka EFR:s verksamhet och
utvärderingsförfaranden och överväga hur 
målen bäst ska kunna uppfyllas med hjälp 
av bidragssystem som betonar effektivitet,
tydlighet, stabilitet och enkelhet, både för 
sökande och för genomförandet och 
förvaltningen av dem, och, om så behövs, 
för att tillgodose framväxande behov. Det 
ska sträva efter att upprätthålla och 
ytterligare förbättra EFR:s system med 
expertgranskning av världsklass som 
bygger på öppen, rättvis och opartisk 
behandling av förslag så att banbrytande 
vetenskaplig spetskompetens och talang 
kan identifieras oavsett forskarens kön, 
nationalitet eller ålder. Om dessa kriterier 
inte uppfylls får deltagarna begära att 
experter utesluts för att undvika 
eventuella negativa följder. ERC ska
fortsätta att genomföra egna strategiska 
studier i syfte att förbereda och stödja sin 
verksamhet, upprätthålla nära kontakter 
med forskarvärlden, regionala och
nationella finansieringsorgan och andra 
berörda parter och se till att dess 
verksamheter kompletterar den forskning 
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som bedrivs på andra nivåer. Slutligen ska 
ERC garantera en öppen kommunikation 
om sina verksamheter och resultat med 
forskarvärlden och allmänheten och se till 
att det finns uppdaterade uppgifter om 
finansierade projekt, inklusive 
dataportabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 880
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 881
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

EFR:s vetenskapliga råd ska fortlöpande 
övervaka EFR:s verksamhet och överväga 
hur målen bäst ska kunna uppfyllas med 
hjälp av bidragssystem som betonar 
tydlighet, stabilitet och enkelhet, både för 
sökande och för genomförandet och 
förvaltningen av dem, och, om så behövs, 
för att tillgodose framväxande behov. Det 
ska sträva efter att upprätthålla och 
ytterligare förbättra EFR:s system med 
expertgranskning av världsklass som 
bygger på öppen, rättvis och opartisk 
behandling av förslag så att banbrytande 
vetenskaplig spetskompetens och talang 
kan identifieras oavsett forskarens kön, 
nationalitet eller ålder. Slutligen ska ERC 
fortsätta att genomföra egna strategiska 
studier i syfte att förbereda och stödja sin 
verksamhet, upprätthålla nära kontakter 
med forskarvärlden och andra berörda 
parter och se till att dess verksamheter 
kompletterar den forskning som bedrivs på 
andra nivåer. ERC:s verksamhet och 
resultat ska utvärderas 2017 av en 
högnivåpanel med oberoende chefer för 
forskningsorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 882
Anna Záborská, Jan Březina

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 883
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att gynna radikalt ny 
teknik genom att utforska nya idéer och 
idéer med hög risk som bygger på 
vetenskaplig grund. Syftet är att genom att 
erbjuda flexibelt stöd till målinriktad och 
tvärvetenskaplig forskningssamverkan i 
olika omfattning och genom att anta 
innovativa forskningsmetoder identifiera 
och utnyttja möjligheter med långsiktig 
nytta för medborgarna, ekonomin och
samhället.

Det särskilda målet är att gynna
spetsforskning, inklusive radikalt ny 
teknik och idéer med hög risk som bygger 
på vetenskaplig grund som kan öppna nya 
områden för europeisk forskning och 
teknik. Syftet är att genom att erbjuda 
flexibelt stöd till målinriktad och 
tvärvetenskaplig forskningssamverkan i 
olika omfattning och genom att anta 
innovativa forskningsmetoder identifiera 
och utnyttja möjligheter med långsiktig 
nytta för medborgarna, ekonomin och 
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samhället.

Or. en

Ändringsförslag 884
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att gynna radikalt ny 
teknik genom att utforska nya idéer och 
idéer med hög risk som bygger på 
vetenskaplig grund. Syftet är att genom att 
erbjuda flexibelt stöd till målinriktad och 
tvärvetenskaplig forskningssamverkan i 
olika omfattning och genom att anta 
innovativa forskningsmetoder identifiera 
och utnyttja möjligheter med långsiktig 
nytta för medborgarna, ekonomin och 
samhället.

Det särskilda målet är att gynna radikalt ny 
teknik genom att utforska nya idéer och 
idéer med hög risk som bygger på
grundforskning och vetenskaplig grund. 
Syftet är att genom att erbjuda flexibelt 
stöd till målinriktad och tvärvetenskaplig 
forskningssamverkan i olika omfattning 
och genom att anta innovativa 
forskningsmetoder identifiera och utnyttja 
möjligheter med långsiktig nytta för 
medborgarna, ekonomin och samhället.

Or. en

Ändringsförslag 885
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att gynna radikalt ny 
teknik genom att utforska nya idéer och 
idéer med hög risk som bygger på 
vetenskaplig grund. Syftet är att genom att
erbjuda flexibelt stöd till målinriktad och 
tvärvetenskaplig forskningssamverkan i 
olika omfattning och genom att anta 
innovativa forskningsmetoder identifiera 
och utnyttja möjligheter med långsiktig 
nytta för medborgarna, ekonomin och 

Det särskilda målet är att gynna radikalt ny 
teknik genom att utforska nya idéer med 
hög risk som bygger på vetenskaplig 
grund, som att förbättra förståelsen av 
människors hälsa och sjukdom och 
mekanismer för toxicitet, införande av 
verktyg och cellteknik, genteknik eller it-
teknik som är relevanta för människan i 
unionens forskning om hälsa och 
strategier för riskbedömning och att
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samhället. erbjuda flexibelt stöd till målinriktad och 
tvärvetenskaplig forskningssamverkan i 
olika omfattning och utnyttja möjligheter 
med långsiktig nytta för medborgarna, 
ekonomin och samhället.

Or. fr

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att ge exempel på lovande ny teknik och deras 
tillämpningar i grundforskning eller industri.

Ändringsförslag 886
Nuno Teixeira
Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att gynna radikalt ny 
teknik genom att utforska nya idéer och 
idéer med hög risk som bygger på 
vetenskaplig grund. Syftet är att genom att 
erbjuda flexibelt stöd till målinriktad och 
tvärvetenskaplig forskningssamverkan i 
olika omfattning och genom att anta 
innovativa forskningsmetoder identifiera 
och utnyttja möjligheter med långsiktig 
nytta för medborgarna, ekonomin och 
samhället.

Det särskilda målet är att gynna radikalt ny 
teknik genom att utforska nya idéer och 
idéer med hög risk som bygger på 
vetenskaplig grund. Syftet är att genom att 
erbjuda flexibelt stöd till målinriktad och 
tvärvetenskaplig forskningssamverkan i 
olika omfattning och genom att anta 
innovativa forskningsmetoder identifiera 
och utnyttja möjligheter med långsiktig 
nytta för medborgarna, ekonomin och 
samhället. Plattformen för smart 
specialisering har en viktig roll att fylla 
när det gäller utformning och byggande 
av nätverk, informationsutbyte, 
vänortsverksamhet och stöd till 
forsknings- och innovationspolitiken. 

Or. pt

Motivering

Plattformen för smart specialisering är av central betydelse när det gäller informationsutbyte 
och målinriktad och tvärvetenskaplig forskningssamverkan i olika omfattning samt innovativa 
forskningsmetoder. 
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Ändringsförslag 887
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FET ska främja sådan forskning som ligger 
utanför det som är känt, accepterat eller 
allmänt godtaget och ska främja nytt och 
visionärt tänkande för att öppna upp 
lovande vägar mot kraftfull ny teknik, som 
kan utvecklas till ledande tekniska och 
intellektuella paradigm för de kommande 
decennierna. FET ska främja 
ansträngningar för fortsatta småskaliga 
forskningsmöjligheter inom alla områden, 
inbegripet nya ämnesområden och stora 
vetenskapliga och tekniska utmaningar 
som kräver samverkan och samarbete 
mellan program i och utanför Europa. 
Detta tillvägagångssätt ska drivas med 
hjälp av spetsforskning och utsträckas till 
att utforska idéer före det konkurrensutsatta 
stadiet för utformning av framtidens 
teknik, så att samhället kan dra nytta av 
tvärvetenskapligt forskningssamarbete som 
måste bedrivas på europeisk nivå genom 
att en koppling skapas mellan forskning 
som drivs av vetenskap och forskning som 
drivs av samhällsutmaningar eller 
industriell konkurrenskraft.

FET ska främja sådan forskning som ligger 
utanför det som är känt, accepterat eller 
allmänt godtaget och ska främja nytt och 
visionärt tänkande för att öppna upp 
lovande vägar mot kraftfull ny teknik, som 
kan utvecklas till ledande tekniska och 
intellektuella paradigm för de kommande 
decennierna. FET ska främja 
ansträngningar för fortsatta småskaliga 
forskningsmöjligheter inom alla områden, 
inbegripet nya ämnesområden och stora 
vetenskapliga och tekniska utmaningar 
som kräver samverkan och samarbete 
mellan program i och utanför Europa. 
Detta tillvägagångssätt ska drivas med 
hjälp av spetsforskning och utsträckas till 
att utforska idéer före det konkurrensutsatta 
stadiet för utformning av framtidens 
teknik, så att samhället kan dra nytta av 
tvärvetenskapligt forskningssamarbete som 
måste bedrivas på europeisk nivå genom 
att en koppling skapas mellan forskning 
som drivs av vetenskap och forskning som 
drivs av samhällsutmaningar och 
samhällsmål eller industriell 
konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 888
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 2 – punkt 2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Radikala genombrott med omvälvande Radikala genombrott med omvälvande 



PE492.761v01-00 78/166 AM\907534SV.doc

SV

inverkan bygger i allt högre grad på 
intensivt samarbete mellan ämnesområden 
inom vetenskap och teknik (t.ex. 
information och kommunikation, biologi, 
kemi, geovetenskap, materialkunskap, 
neuro- och kognitionsvetenskap, 
samhällsvetenskap och ekonomi) och med 
konst och humaniora. Detta kräver inte 
endast spetskompetens inom vetenskap 
och teknik utan också nya attityder och 
nya samspel mellan en rad olika 
forskningsaktörer.

inverkan bygger i allt högre grad på 
intensivt samarbete mellan ämnesområden 
inom vetenskap och teknik (t.ex. 
information och kommunikation, biologi, 
kemi, bio- och robotvetenskap,
geovetenskap, materialkunskap, neuro- och 
kognitionsvetenskap, samhällsvetenskap 
och ekonomi).

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt med tvärvetenskaplig teknik inom biovetenskaperna och 
ingenjörsvetenskaperna för att bedriva en grundforskning baserad på förståelsen av 
biologiska mekanismer, varför den tekniken bör nämnas i denna punkt.

Ändringsförslag 889
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 2 – punkt 2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Radikala genombrott med omvälvande 
inverkan bygger i allt högre grad på 
intensivt samarbete mellan ämnesområden 
inom vetenskap och teknik (t.ex. 
information och kommunikation, biologi, 
kemi, geovetenskap, materialkunskap, 
neuro- och kognitionsvetenskap, 
samhällsvetenskap och ekonomi) och med 
konst och humaniora. Detta kräver inte 
endast spetskompetens inom vetenskap och 
teknik utan också nya attityder och nya 
samspel mellan en rad olika 
forskningsaktörer.

Radikala genombrott med omvälvande 
inverkan bygger i allt högre grad på 
intensivt samarbete mellan ämnesområden 
inom vetenskap och teknik (t.ex. 
information och kommunikation, biologi, 
kemi, fysik, matematik, modellering,
geovetenskap, materialkunskap, neuro- och 
kognitionsvetenskap, samhällsvetenskap 
och ekonomi) och med konst och 
humaniora. Detta kräver inte endast 
spetskompetens inom vetenskap och teknik 
utan också nya attityder och nya samspel 
mellan en rad olika forskningsaktörer.

Or. en
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Ändringsförslag 890
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 2 – punkt 2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Radikala genombrott med omvälvande 
inverkan bygger i allt högre grad på 
intensivt samarbete mellan ämnesområden 
inom vetenskap och teknik (t.ex. 
information och kommunikation, biologi, 
kemi, geovetenskap, materialkunskap, 
neuro- och kognitionsvetenskap, 
samhällsvetenskap och ekonomi) och med 
konst och humaniora. Detta kräver inte 
endast spetskompetens inom vetenskap och 
teknik utan också nya attityder och nya 
samspel mellan en rad olika 
forskningsaktörer.

Radikala genombrott med omvälvande 
inverkan bygger i allt högre grad på 
intensivt samarbete mellan ämnesområden 
inom vetenskap och teknik (t.ex. 
information och kommunikation, biologi, 
kemi, fysik, matematik, geovetenskap, 
materialkunskap, neuro- och 
kognitionsvetenskap, samhällsvetenskap 
och ekonomi) och med konst och 
humaniora. Detta kräver inte endast 
spetskompetens inom vetenskap och teknik 
utan också nya attityder och nya samspel 
mellan en rad olika forskningsaktörer.

Or. en

Ändringsförslag 891
Luigi Berlinguer

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 2 – punkt 2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Radikala genombrott med omvälvande 
inverkan bygger i allt högre grad på 
intensivt samarbete mellan ämnesområden 
inom vetenskap och teknik (t.ex. 
information och kommunikation, biologi, 
kemi, geovetenskap, materialkunskap, 
neuro- och kognitionsvetenskap, 
samhällsvetenskap och ekonomi) och med 
konst och humaniora. Detta kräver inte 
endast spetskompetens inom vetenskap och 
teknik utan också nya attityder och nya 
samspel mellan en rad olika 
forskningsaktörer.

Radikala genombrott med omvälvande 
inverkan bygger i allt högre grad på 
intensivt samarbete mellan ämnesområden 
inom vetenskap och teknik (t.ex. 
information och kommunikation, biologi, 
kemi, matematik, fysik, geovetenskap, 
materialkunskap, neuro- och 
kognitionsvetenskap, samhällsvetenskap 
och ekonomi) och med konst och 
humaniora. Detta kräver inte endast 
spetskompetens inom vetenskap och teknik 
utan också nya attityder och nya samspel
mellan en rad olika forskningsaktörer.
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Or. en

Ändringsförslag 892
Henri Weber, Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 2 – punkt 2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Radikala genombrott med omvälvande 
inverkan bygger i allt högre grad på 
intensivt samarbete mellan ämnesområden 
inom vetenskap och teknik (t.ex. 
information och kommunikation, biologi, 
kemi, geovetenskap, materialkunskap, 
neuro- och kognitionsvetenskap, 
samhällsvetenskap och ekonomi) och med 
konst och humaniora. Detta kräver inte 
endast spetskompetens inom vetenskap och 
teknik utan också nya attityder och nya 
samspel mellan en rad olika 
forskningsaktörer.

Radikala genombrott med omvälvande 
inverkan bygger i allt högre grad på 
intensivt samarbete mellan ämnesområden 
inom vetenskap och teknik (t.ex. 
information och kommunikation, biologi, 
kemi, matematik, geovetenskap, 
materialkunskap, neuro- och 
kognitionsvetenskap, samhällsvetenskap 
och ekonomi) och med konst och 
humaniora. Detta kräver inte endast 
spetskompetens inom vetenskap och teknik 
utan också nya attityder och nya samspel 
mellan en rad olika forskningsaktörer.

Or. fr

Ändringsförslag 893
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 2 – punkt 2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Radikala genombrott med omvälvande 
inverkan bygger i allt högre grad på 
intensivt samarbete mellan ämnesområden 
inom vetenskap och teknik (t.ex. 
information och kommunikation, biologi, 
kemi, geovetenskap, materialkunskap, 
neuro- och kognitionsvetenskap, 
samhällsvetenskap och ekonomi) och med 
konst och humaniora. Detta kräver inte 
endast spetskompetens inom vetenskap och 

Radikala genombrott med omvälvande 
inverkan bygger i allt högre grad på 
intensivt samarbete mellan ämnesområden 
inom vetenskap och teknik (t.ex. 
information och kommunikation, biologi,
medicin, kemi, geovetenskap, 
materialkunskap, neuro- och 
kognitionsvetenskap, samhällsvetenskap 
och ekonomi) och med konst och 
humaniora. Detta kräver inte endast 
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teknik utan också nya attityder och nya 
samspel mellan en rad olika 
forskningsaktörer.

spetskompetens inom vetenskap och teknik 
utan också nya attityder och nya samspel 
mellan en rad olika forskningsaktörer.

Or. en

Ändringsförslag 894
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 2 – punkt 2.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vissa idéer kan utvecklas i liten skala, 
medan andra kan vara så krävande att 
betydande gemensamma ansträngningar 
behövs under en längre tid. Stora 
ekonomier i världen har insett detta, och
det finns en växande global konkurrens för 
att identifiera och sträva efter nya tekniska 
möjligheter vid vetenskapens yttersta 
gränser, som kan få betydande inverkan för 
innovation och fördelar för samhället. För 
att vara effektiva måste dessa typer av 
verksamheter byggas upp snabbt och i stor 
skala genom att man samarbetar mellan 
olika program på europeisk, nationell och 
regional nivå kring gemensamma mål för 
att skapa en kritisk massa, främja synergier 
och få optimala hävstångseffekter.

Vissa idéer kan utvecklas i liten skala, 
medan andra kan vara så krävande att 
betydande gemensamma ansträngningar 
behövs under en längre tid. Stora 
ekonomier i världen har insett detta, och 
det finns en växande global konkurrens för 
att identifiera och sträva efter nya tekniska 
möjligheter vid vetenskapens yttersta 
gränser, som kan få betydande inverkan för 
innovation och fördelar för samhället.
Denna utveckling kommer säkerligen att 
avgöra vilka ekonomier som kommer att 
bli de framtida globala ledarna i 
vetenskap, teknik och ekonomi. För att 
vara effektiva måste dessa typer av 
verksamheter styras skickligt och byggas 
upp snabbt och i stor skala genom att man 
samarbetar mellan olika program på 
europeisk, nationell och regional nivå kring 
gemensamma mål för att skapa en kritisk 
massa, främja synergier och få optimala 
hävstångseffekter.

Or. en

Ändringsförslag 895
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 2 – punkt 2.2 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

FET-programmet ska omfatta hela 
spektrumet av vetenskapligt driven 
innovation, från småskaliga tidiga 
undersökningar, ”bottom-up”, av bräcklig 
idéer på fosterstadiet till uppbyggandet av 
nya forsknings- och innovationsgrupper 
kring framväxande forskningsområden 
under omvandling och stora gemensamma 
forskningsinitiativ uppbyggda kring en 
forskningsagenda som syftar till att uppnå 
ambitiösa och visionära mål. Var och en av 
dessa tre insatsnivåer har sitt egna särskilda 
värde, samtidigt som de kompletterar 
varandra och samverkar. Småskaliga 
undersökningar kan t.ex. avslöja behov att 
utveckla nya teman som kan leda till 
storskaliga åtgärder som bygger på 
färdplaner. De innefattar ett brett spektrum 
av forskningsaktörer, inbegripet unga 
forskare och forskningsintensiva små och 
medelstora företag samt grupper av berörda 
aktörer (det civila samhället, offentliga 
beslutsfattare, näringslivet och forskare) 
samlade kring forskningsagendor som tar 
form, mognar och diversifieras.

FET-programmet ska omfatta hela 
spektrumet av vetenskapligt driven 
innovation, från småskaliga tidiga 
undersökningar, ”bottom-up”, av bräcklig 
idéer på fosterstadiet till uppbyggandet av 
nya forsknings- och innovationsgrupper 
kring framväxande forskningsområden 
under omvandling och stora gemensamma 
forskningsinitiativ uppbyggda kring en 
forskningsagenda som syftar till att uppnå 
ambitiösa och visionära mål. Var och en av 
dessa tre insatsnivåer har sitt egna särskilda 
värde, samtidigt som de kompletterar 
varandra och samverkar. Småskaliga 
undersökningar kan t.ex. avslöja behov att 
utveckla nya teman som kan leda till 
storskaliga åtgärder som bygger på 
färdplaner. De innefattar ett brett spektrum 
av forskningsaktörer, inbegripet unga 
forskare och forskningsintensiva små och 
medelstora företag samt grupper av berörda 
aktörer (det civila samhället, offentliga 
beslutsfattare, näringslivet och forskare) 
samlade kring forskningsagendor i ständig 
utveckling som tar form, mognar och 
diversifieras.

Or. en

Ändringsförslag 896
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 2 – punkt 2.3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Genom att främja nya idéer (”FET 
Open”); FET ska stödja vetenskap som 
befinner sig i fosterstadiet och 
teknikforskning som undersöker nya 
grunder för radikalt ny framtida teknik 
genom att utmana gällande paradigm och 

a) Genom att främja nya idéer (”FET 
Open”); FET ska stödja vetenskap som 
befinner sig i tidiga stadier och 
teknikforskning som undersöker nya 
grunder för radikalt ny framtida teknik 
genom att utmana gällande paradigm och 
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våga sig in på okända områden. Genom ett 
urvalsförfarande, ”bottom-up”, som är 
allmänt öppet för vilka forskningsidéer 
som helst, ska en portfölj bestående av 
olika riktade projekt byggas upp. Tidig 
upptäckt av lovande nya områden, 
utvecklingsmöjligheter och trender, 
samtidigt som nya forsknings- och 
innovationsaktörer med stor potential 
lockas, kommer att vara av central 
betydelse.

våga sig in på okända områden. Genom ett 
urvalsförfarande, ”bottom-up”, som är 
allmänt öppet för vilka forskningsidéer 
som helst, ska en portfölj bestående av 
olika riktade projekt byggas upp. Tidig 
upptäckt av lovande nya områden, 
utvecklingsmöjligheter och trender, 
samtidigt som nya forsknings- och 
innovationsaktörer med stor potential 
lockas, kommer att vara av central 
betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 897
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 2 – punkt 2.3 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Genom att främja framväxande teman 
och grupper (”FET Proactive”); FET ska 
omfatta ett antal lovande teman för 
förberedande forskning med potential att 
generera en kritisk massa av 
sammanhängande projekt som tillsammans 
på ett brett och mångfacetterat sätt 
utforskar dessa teman och bygger upp en 
europeisk kunskapsreserv.

b) Genom att främja framväxande teman 
och grupper (”FET Proactive”); FET ska i 
nära förening med samhällsutmaningar 
och industritekniska aspekter omfatta ett 
antal lovande teman för förberedande 
forskning med potential att generera en 
kritisk massa av sammanhängande projekt 
som tillsammans på ett brett och 
mångfacetterat sätt utforskar dessa teman 
och bygger upp en europeisk 
kunskapsreserv.

Or. en

Ändringsförslag 898
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 2 – punkt 2.3 – stycke 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Genom att ta itu med stora 
ämnesövergripande vetenskapliga och 
tekniska utmaningar (”FET Flagships”); 
FET ska stödja ambitiös, storskalig, 
vetenskapligt driven forskning som syftar 
till att uppnå ett vetenskaplig genombrott. 
Sådana verksamheter kommer att gynnas 
av anpassningen av europeiska och
nationella dagordningar. De vetenskapliga 
framstegen bör ge en stark och bred bas för 
framtida teknisk innovation och ekonomisk 
tillämpning på en rad olika områden, plus 
nya fördelar för samhället.

c) Genom att ta itu med stora 
ämnesövergripande vetenskapliga och 
tekniska utmaningar (”FET Flagships”); 
FET ska stödja ambitiös, storskalig, 
vetenskapligt driven forskning som syftar 
till att uppnå ett vetenskapligt och tekniskt
genombrott. Sådana verksamheter kommer 
att gynnas av anpassningen av europeiska, 
nationella och regionala dagordningar. De 
vetenskapliga framstegen bör ge en stark 
och bred bas för framtida teknisk 
innovation och ekonomisk tillämpning på 
en rad olika områden, plus nya fördelar för 
samhället. Verksamheter med stor 
samhällsinverkan ska prioriteras.

Or. en

Ändringsförslag 899
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 2 – punkt 2.3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rätt kombination av öppenhet och olika 
grader av strukturering av ämnen, grupper 
och finansiering ska fastställas för varje 
verksamhet i syfte att uppfylla de 
eftersträvade målen på ett optimalt sätt.

Rätt kombination av öppenhet och olika 
grader av strukturering av ämnen, grupper 
och finansiering ska fastställas för varje 
verksamhet i syfte att uppfylla de 
eftersträvade målen på ett optimalt sätt.
Verksamheterna inom ramen för FET ska 
vara öppna för samarbete med tredje 
parter på grundval av gemensamma 
intressen och ömsesidiga fördelar, 
samtidigt som de europeiska intressena 
skyddas.

Or. en

Ändringsförslag 900
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Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 2 – punkt 2.3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FET kommer att drivas inom samtliga tre 
prioriteringar för Horisont 2020. 
Budgeten kommer att fördelas mellan de 
tre prioriteringarna i förhållande till hur 
programmets totala budget är fördelad 
mellan de tre prioriteringarna.
En styrelse ska inrättas för FET som ska 
bestå av högt ansedda forskare med 
nödvändig sakkunskap. Styrelsen ska 
garantera att det råder mångfald inom 
forskningsområdena och agera på 
personliga mandat. Styrelsen ska komma 
med förslag och råd till kommissionen om 
den övergripande strategin för 
verksamheterna inom FET, inrättandet av 
arbetsprogrammet och kriterierna för 
förslagsinfordran samt särskilda ämnen 
för ”FET Proactive” och 
”FET Flagships”.
Utvärderingen av FET-projekten ska ske 
enligt stränga kriterier för vetenskaplig 
och teknisk spetskompetens och, inom den 
andra och den tredje pelaren, 
innovationspotential (effekt).

Or. en

Ändringsförslag 901
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Förslag till förordning
Bilaga 1 – Del I – punkt 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Marie Curie-åtgärder 3. Marie Skłodowska-Curie-åtgärder
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Or. en

Ändringsförslag 902
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att garantera optimal 
utveckling och dynamisk användning av 
Europas intellektuella kapital för att 
generera ny kompetens och innovation och 
därigenom utnyttja dess fulla potential 
inom alla sektorer och regioner.

Det särskilda målet är att garantera optimal 
utveckling och dynamisk användning av 
Europas intellektuella kapital genom att 
locka världsledande forskare till Europa
för att generera och överföra ny 
kompetens, kunskap och innovation och 
därigenom utnyttja dess fulla potential 
inom alla sektorer och regioner.

Or. en

Ändringsförslag 903
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa I Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att garantera optimal 
utveckling och dynamisk användning av 
Europas intellektuella kapital för att 
generera ny kompetens och innovation och 
därigenom utnyttja dess fulla potential 
inom alla sektorer och regioner.

Det särskilda målet är att garantera optimal 
utveckling och dynamisk användning av 
Europas mänskliga resurser inom 
forskning och innovation för att generera 
ny kompetens och innovation och 
därigenom utnyttja dess fulla potential 
inom alla sektorer och regioner.

Or. en

Ändringsförslag 904
Vicky Ford
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Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att garantera optimal 
utveckling och dynamisk användning av 
Europas intellektuella kapital för att
generera ny kompetens och innovation och 
därigenom utnyttja dess fulla potential 
inom alla sektorer och regioner.

Det särskilda målet är att garantera optimal 
utveckling och dynamisk användning av 
Europas intellektuella kapital för att
utveckla ny kompetens, kunskap och 
innovation och därigenom utnyttja dess 
fulla potential inom alla sektorer och 
regioner.

Or. en

Ändringsförslag 905
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att garantera optimal 
utveckling och dynamisk användning av 
Europas intellektuella kapital för att
generera ny kompetens och innovation och 
därigenom utnyttja dess fulla potential 
inom alla sektorer och regioner.

Det särskilda målet är att garantera optimal 
utveckling och dynamisk användning av 
Europas intellektuella kapital för att
utveckla ny vetenskaplig och teknisk
kompetens och innovation och därigenom 
utnyttja dess fulla potential inom alla 
sektorer och regioner.

Or. en

Ändringsförslag 906
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det nödvändiga reformarbetet måste 
inledas under de första stadierna av 
forskarnas karriär, under deras 

Det nödvändiga reformarbetet måste 
inledas under de första stadierna av 
forskarnas karriär, under deras 
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doktorandtid eller jämförbar 
forskarutbildning. Europa måste utveckla 
toppmoderna, innovativa 
utbildningsprogram som är förenliga med 
de mycket konkurrenspräglade och allt mer 
tvärvetenskapliga krav som finns på 
området forskning och innovation. Ett 
starkt engagemang bland företag, även små 
och medelstora företag och andra 
socioekonomiska aktörer, kommer att 
krävas för att ge forskare den 
innovationsförmåga som krävs av 
morgondagens yrken. Det kommer också 
att vara viktigt att öka rörligheten bland 
dessa forskare, då den för närvarande 
ligger på en alltför låg nivå – under 2008 
hade bara 7 % av europeiska doktorander 
utbildats i en annan medlemsstat, medan 
målet är 20 % senast 2030.

doktorandtid eller jämförbar 
forskarutbildning. Särskild 
uppmärksamhet måste ägnas åt 
övervakning av program som stimulerar 
överföring av kunskap, erfarenhet och 
nätverk från forskare som drar sig 
tillbaka till nya forskare. Europa måste 
utveckla toppmoderna, innovativa 
utbildningsprogram som är förenliga med 
de mycket konkurrenspräglade och allt mer 
tvärvetenskapliga krav som finns på 
området forskning och innovation. Ett 
starkt engagemang bland företag, även små 
och medelstora företag och andra 
socioekonomiska aktörer, kommer att 
krävas för att ge forskare den 
innovationsförmåga som krävs av 
morgondagens yrken. Det kommer också 
att vara viktigt att öka rörligheten bland 
dessa forskare, då den för närvarande 
ligger på en alltför låg nivå – under 2008 
hade bara 7 % av europeiska doktorander 
utbildats i en annan medlemsstat, medan 
målet är 20 % senast 2030.

Or. en

Ändringsförslag 907
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa I Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det nödvändiga reformarbetet måste 
inledas under de första stadierna av 
forskarnas karriär, under deras 
doktorandtid eller jämförbar 
forskarutbildning. Europa måste utveckla 
toppmoderna, innovativa 
utbildningsprogram som är förenliga med 
de mycket konkurrenspräglade och allt mer 
tvärvetenskapliga krav som finns på 
området forskning och innovation. Ett 
starkt engagemang bland företag, även små 

Det nödvändiga reformarbetet måste 
inledas under de första stadierna av 
forskarnas karriär, under deras 
doktorandtid eller jämförbar 
forskarutbildning. Europa måste utveckla 
toppmoderna, innovativa 
utbildningsprogram som är förenliga med 
de mycket konkurrenspräglade och allt mer 
tvärvetenskapliga krav som finns på 
området forskning och innovation. Ett 
starkt engagemang bland företag, även små 
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och medelstora företag och andra 
socioekonomiska aktörer, kommer att 
krävas för att ge forskare den 
innovationsförmåga som krävs av 
morgondagens yrken. Det kommer också 
att vara viktigt att öka rörligheten bland 
dessa forskare, då den för närvarande 
ligger på en alltför låg nivå – under 2008 
hade bara 7 % av europeiska doktorander 
utbildats i en annan medlemsstat, medan 
målet är 20 % senast 2030.

och medelstora företag och andra 
socioekonomiska aktörer, kommer att 
krävas för att ge forskare den 
innovationsförmåga som krävs av 
morgondagens yrken och uppmuntra dem 
att överväga en karriär inom industrin 
eller vid de mest innovativa företagen. Det 
kommer också att vara viktigt att öka 
rörligheten bland dessa forskare, då den för 
närvarande ligger på en alltför låg nivå –
under 2008 hade bara 7 % av europeiska 
doktorander utbildats i en annan 
medlemsstat, medan målet är 20 % senast 
2030.

Or. en

Ändringsförslag 908
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det nödvändiga reformarbetet måste 
inledas under de första stadierna av 
forskarnas karriär, under deras 
doktorandtid eller jämförbar 
forskarutbildning. Europa måste utveckla 
toppmoderna, innovativa 
utbildningsprogram som är förenliga med 
de mycket konkurrenspräglade och allt mer 
tvärvetenskapliga krav som finns på 
området forskning och innovation. Ett 
starkt engagemang bland företag, även små 
och medelstora företag och andra 
socioekonomiska aktörer, kommer att 
krävas för att ge forskare den 
innovationsförmåga som krävs av 
morgondagens yrken. Det kommer också 
att vara viktigt att öka rörligheten bland 
dessa forskare, då den för närvarande 
ligger på en alltför låg nivå – under 2008 
hade bara 7 % av europeiska doktorander 
utbildats i en annan medlemsstat, medan 

Det nödvändiga reformarbetet måste 
inledas under de första stadierna av 
forskarnas karriär, under deras 
doktorandtid eller jämförbar 
forskarutbildning. Europa måste utveckla 
toppmoderna, innovativa 
utbildningsprogram som är förenliga med 
de mycket konkurrenspräglade och allt mer 
tvärvetenskapliga krav som finns på 
området forskning och innovation. Ett 
starkt engagemang bland företag, även små 
och medelstora företag och andra 
socioekonomiska aktörer, kommer att 
krävas för att ge forskare den övergripande
innovationsförmåga och de 
entreprenörskunskaper som krävs av 
morgondagens yrken. Det kommer också 
att vara viktigt att öka rörligheten bland 
dessa forskare, då den för närvarande 
ligger på en alltför låg nivå – under 2008 
hade bara 7 % av europeiska doktorander 
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målet är 20 % senast 2030. utbildats i en annan medlemsstat, medan 
målet är 20 % senast 2030.

Or. en

Ändringsförslag 909
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ökad rörlighet för forskare och ökade 
resurser för institutioner som lockar 
forskare från andra medlemsstater 
kommer att främja uppkomsten av 
kunskapscentrum i EU.

Or. en

Ändringsförslag 910
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna reform måste fortsätta genom varje 
fas av forskarnas karriärer. Det är viktigt 
att öka rörligheten bland forskare på alla 
nivåer, inbegripet rörligheten mitt i 
karriären, inte bara mellan länder utan 
också mellan den offentliga och den 
privata sektorn. Detta skapar en stark 
stimulans för lärande och för att utveckla 
nya färdigheter. Det är också en viktig 
faktor för samarbete mellan universitet, 
forskningscentrum och näringsliv i olika 
länder. Den mänskliga faktorn är grunden 
för ett hållbart samarbete, vilket är den 
viktigaste drivkraften för ett innovativt och 
kreativt Europa som kan ta itu med 

Denna reform måste fortsätta genom varje 
fas av forskarnas karriärer. Det är viktigt 
att öka rörligheten bland forskare på alla 
nivåer, inbegripet rörligheten mitt i 
karriären, inte bara mellan länder utan 
också mellan den offentliga och den 
privata sektorn. Detta skapar en stark 
stimulans för lärande och för att utveckla 
nya färdigheter. Det är också en viktig 
faktor för samarbete mellan universitet, 
forskningscentrum och näringsliv i olika 
länder. Den mänskliga faktorn är grunden 
för ett hållbart samarbete, vilket är den 
viktigaste drivkraften för ett innovativt och 
kreativt Europa som kan ta itu med 
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samhällsutmaningar, och en avgörande 
faktor för att fragmenteringen av nationella 
strategier ska kunna stoppas. Att samarbeta 
och utbyta kunskaper, genom individuell 
rörlighet på alla stadier under karriären och 
genom utbyte av högkvalificerad personal 
inom forskning och innovation, är 
avgörande för att Europa ska kunna hitta 
tillbaka till vägen mot hållbar tillväxt och 
ta itu med samhällsutmaningar.

samhällsutmaningar, och en avgörande 
faktor för att fragmenteringen av nationella 
strategier ska kunna stoppas. Att samarbeta 
och utbyta kunskaper, genom individuell 
rörlighet på alla stadier under karriären och 
genom utbyte av högkvalificerad personal 
inom forskning och innovation, är 
avgörande för att Europa ska kunna hitta 
tillbaka till vägen mot hållbar tillväxt och 
ta itu med samhällsutmaningar. I detta 
sammanhang bör Horisont 2020 även 
främja samarbete mellan europeiska 
forskare genom att införa ett 
kupongsystem med forskningsanslag som 
följer med forskare som flyttar till 
universitet inom samtliga medlemsstater, 
vilket kommer att främja inrättandet av 
kunskapscentrum, oberoende universitet 
och ökad rörlighet bland forskare.

Or. en

Ändringsförslag 911
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna reform måste fortsätta genom varje 
fas av forskarnas karriärer. Det är viktigt 
att öka rörligheten bland forskare på alla 
nivåer, inbegripet rörligheten mitt i
karriären, inte bara mellan länder utan 
också mellan den offentliga och den 
privata sektorn. Detta skapar en stark 
stimulans för lärande och för att utveckla 
nya färdigheter. Det är också en viktig 
faktor för samarbete mellan universitet, 
forskningscentrum och näringsliv i olika 
länder. Den mänskliga faktorn är grunden 
för ett hållbart samarbete, vilket är den 
viktigaste drivkraften för ett innovativt och 
kreativt Europa som kan ta itu med 
samhällsutmaningar, och en avgörande 

Denna reform måste fortsätta genom varje 
fas av forskarnas karriärer. Det är viktigt 
att öka rörligheten bland forskare på alla 
nivåer, inbegripet rörligheten mitt i 
karriären, inte bara mellan länder utan 
också mellan den offentliga och den 
privata sektorn. Detta skapar en stark 
stimulans för lärande och för att utveckla 
nya färdigheter. Det är också en viktig 
faktor för samarbete mellan universitet, 
forskningscentrum och näringsliv i olika 
länder. Den mänskliga faktorn är grunden 
för ett hållbart samarbete, vilket är den 
viktigaste drivkraften för ett innovativt och 
kreativt Europa som kan ta itu med 
samhällsutmaningar, och en avgörande 
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faktor för att fragmenteringen av nationella 
strategier ska kunna stoppas. Att samarbeta 
och utbyta kunskaper, genom individuell 
rörlighet på alla stadier under karriären och 
genom utbyte av högkvalificerad personal 
inom forskning och innovation, är 
avgörande för att Europa ska kunna hitta 
tillbaka till vägen mot hållbar tillväxt och 
ta itu med samhällsutmaningar.

faktor för att fragmenteringen av nationella 
strategier ska kunna stoppas. Fri tillgång 
till forskningsresultat och att samarbeta 
och utbyta kunskaper, genom individuell 
rörlighet på alla stadier under karriären och 
genom utbyte av högkvalificerad personal 
inom forskning och innovation, är 
avgörande för att Europa ska kunna
utjämna de interna skillnaderna i 
forsknings- och innovationskapacitet och
hitta tillbaka till vägen mot hållbar tillväxt 
och ta itu med samhällsutmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 912
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rörlighetsprogram garanterar verkligt 
lika möjligheter mellan kvinnor och män 
och kommer att innefatta särskilda 
åtgärder för att undanröja hinder för alla 
forskares rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 913
Bernd Lange

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När stipendier används som 
stödinstrument för rörliga forskare måste 
man se till att förhållandena är 
kompatibla i linje med rörligheten inom 
EU. Man måste lösa skatterättsliga frågor 
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och se till forskarnas sociala trygghet.

Or. de

Motivering

Stipendier är en oumbärlig del av stödet till internationellt forskningssamarbete. Rörligheten 
inom EU får inte hindras av kompatibilitetsproblem, skatterättsliga frågor eller bristfällig 
social trygghet för forskarna.

Ändringsförslag 914
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 915
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 916
Anna Záborská, Jan Březina

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 917
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Strategiska åtgärder och vetenskapliga 
råd kan skapa ett mer enhetligt 
genomförande av 
Marie Curie-åtgärderna. EFR:s 
vetenskapliga råd ska därför genomföra 
och fortlöpande övervaka 
Marie Curie-åtgärderna och överväga det 
bästa sättet att nå de uppställda målen.

Or. en

Ändringsförslag 918
Anna Záborská, Jan Březina

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varken unionen i sig eller de enskilda 
medlemsstaterna kommer att kunna ta itu 
med denna utmaning. Även om 
medlemsstaterna har infört reformer för att 
förbättra sina institutioner för högre 
utbildning och modernisera sina 
utbildningssystem är utvecklingen 
fortfarande ojämn i Europa, med stora 
skillnader mellan länderna. Detsamma 
gäller för jämställdhet och insatserna för 
att attrahera studerande och forskare 
utanför det europeiska forskningsområdet. 
För närvarande är omkring 20 % av 
doktoranderna i unionen 
tredjelandsmedborgare, medan cirka 35 % i 

Varken unionen i sig eller de enskilda 
medlemsstaterna kommer att kunna ta itu 
med denna utmaning. Även om 
medlemsstaterna har infört reformer för att 
förbättra sina institutioner för högre 
utbildning och modernisera sina 
utbildningssystem är utvecklingen 
fortfarande ojämn i Europa, med stora 
skillnader mellan länderna. Detsamma 
gäller för lika möjligheter för kvinnor och
män inom forskning och innovation, och
insatserna för att attrahera studerande och 
forskare av båda könen utanför det 
europeiska forskningsområdet. För 
närvarande är omkring 20 % av 
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Förenta staterna kommer från utlandet. För 
att påskynda denna förändring krävs ett 
strategiskt tillvägagångssätt på unionsnivå, 
som sträcker sig över nationsgränserna. 
Stöd från unionen är av avgörande 
betydelse för att skapa incitament för och 
uppmuntra till de nödvändiga 
strukturreformerna.

doktoranderna i unionen 
tredjelandsmedborgare, medan cirka 35 % i 
Förenta staterna kommer från utlandet. För 
att påskynda denna förändring krävs ett 
strategiskt tillvägagångssätt på unionsnivå,
som sträcker sig över nationsgränserna. 
Stöd från unionen är av avgörande 
betydelse för att skapa incitament för och 
uppmuntra till de nödvändiga 
strukturreformerna.

Or. en

Ändringsförslag 919
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De europeiska Marie Curie-åtgärderna har 
gjort beaktansvärda framsteg när det gäller 
att främja rörlighet, både mellan länder och 
mellan sektorer, och att skapa 
förutsättningar för forskarkarriärer på 
europeisk och internationell nivå, med 
mycket goda anställnings- och 
arbetsvillkor i linje med den europeiska 
stadgan för forskare och uppförandekoden. 
Det finns ingen motsvarighet i 
medlemsstaterna när det gäller deras 
omfattning och räckvidd, finansiering, 
internationella karaktär, utveckling och 
överföring av kunskap. De har stärkt 
resurserna för de institutioner som kan 
locka till sig forskare internationellt och 
därigenom uppmuntrat spridningen av 
kunskapscentrum i hela unionen. De har 
fungerat som förebild med en uttalat 
strukturerande inverkan genom att sprida 
bästa praxis på nationell nivå.
Marie Curie-åtgärdernas bottom-up-
strategi har också gjort det möjligt för en 
stor majoritet av dessa institutioner att 

De europeiska Marie Skłodowska-Curie-
åtgärderna har gjort beaktansvärda 
framsteg när det gäller att främja rörlighet, 
både mellan länder och mellan sektorer, 
och att skapa förutsättningar för 
forskarkarriärer på europeisk och
internationell nivå, med mycket goda 
anställnings- och arbetsvillkor i linje med 
den europeiska stadgan för forskare och 
uppförandekoden. Det finns ingen 
motsvarighet i medlemsstaterna när det 
gäller deras omfattning och räckvidd, 
finansiering, internationella karaktär, 
utveckling och överföring av kunskap. De 
har stärkt resurserna för de institutioner 
som kan locka till sig forskare 
internationellt och därigenom uppmuntrat 
spridningen av kunskapscentrum i hela 
unionen. De har fungerat som förebild med 
en uttalat strukturerande inverkan genom 
att sprida bästa praxis på nationell nivå.
Marie Skłodowska-Curie-åtgärdernas 
bottom-up-strategi har också gjort det 
möjligt för en stor majoritet av dessa 
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utbilda och öka kompetensnivån hos en ny 
generation forskare som blivit kapabla att 
ta itu med samhällsutmaningar.

institutioner att utbilda och öka 
kompetensnivån hos en ny generation 
forskare som blivit kapabla att ta itu med 
samhällsutmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 920
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare utveckling av
Marie Curie-åtgärderna kommer att bidra 
mycket till utvecklingen av det europeiska 
för forskningsområdet.
Marie Curie-åtgärderna kommer, med sin 
europatäckande konkurrenskraftiga 
finansieringsstruktur, att uppmuntra till 
nya, kreativa och innovativa typer av 
utbildning såsom industriella 
doktorsexamina, som inbegriper aktörer 
inom utbildning, forskning och innovation 
som måste konkurrera globalt för ett 
anseende förknippat med spetskompetens. 
Genom att tillhandahålla stöd från unionen 
till de bästa programmen för forskning och 
utbildning i enlighet med principerna för 
innovativ doktorandutbildning i Europa 
kommer de också att främja mer 
omfattande spridning och utnyttjande, i 
riktning mot en mer strukturerad 
doktorandutbildning.

Ytterligare utveckling av
Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna 
kommer att bidra mycket till utvecklingen 
av det europeiska för forskningsområdet.
Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna 
kommer, med sin europatäckande 
konkurrenskraftiga finansieringsstruktur, 
att uppmuntra till nya, kreativa och 
innovativa typer av utbildning såsom 
industriella doktorsexamina, som 
inbegriper aktörer inom utbildning, 
forskning och innovation som måste 
konkurrera globalt för ett anseende 
förknippat med spetskompetens. Genom att 
tillhandahålla stöd från unionen till de 
bästa programmen för forskning och 
utbildning i enlighet med principerna för 
innovativ doktorandutbildning i Europa 
kommer de också att främja mer 
omfattande spridning och utnyttjande, i 
riktning mot en mer strukturerad 
doktorandutbildning.

Or. en

Ändringsförslag 921
Ioannis A. Tsoukalas
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Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare utveckling av Marie Curie-
åtgärderna kommer att bidra mycket till 
utvecklingen av det europeiska för 
forskningsområdet. Marie Curie-åtgärderna 
kommer, med sin europatäckande 
konkurrenskraftiga finansieringsstruktur, 
att uppmuntra till nya, kreativa och 
innovativa typer av utbildning såsom 
industriella doktorsexamina, som 
inbegriper aktörer inom utbildning, 
forskning och innovation som måste 
konkurrera globalt för ett anseende 
förknippat med spetskompetens. Genom att 
tillhandahålla stöd från unionen till de 
bästa programmen för forskning och 
utbildning i enlighet med principerna för 
innovativ doktorandutbildning i Europa 
kommer de också att främja mer 
omfattande spridning och utnyttjande, i 
riktning mot en mer strukturerad 
doktorandutbildning.

Ytterligare utveckling av Marie Curie-
åtgärderna kommer att bidra mycket till 
utvecklingen av det europeiska för 
forskningsområdet. Marie Curie-åtgärderna 
kommer, med sin europatäckande 
konkurrenskraftiga finansieringsstruktur, 
att uppmuntra till nya, kreativa och 
innovativa typer av utbildning såsom
gemensamma eller industriella 
doktorsexamina, som inbegriper aktörer 
inom utbildning, forskning och innovation 
som måste konkurrera globalt för ett 
anseende förknippat med spetskompetens. 
Genom att tillhandahålla stöd från unionen 
till de bästa programmen för forskning och 
utbildning i enlighet med principerna för 
innovativ doktorandutbildning i Europa 
kommer de också att främja mer 
omfattande spridning och utnyttjande, i 
riktning mot en mer strukturerad 
doktorandutbildning.

Or. en

Ändringsförslag 922
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marie Curie-stipendierna ska också 
utvidgas till att omfatta tillfällig rörlighet 
för erfarna forskare och ingenjörer från 
offentliga institutioner till den privata 
sektorn eller vice versa, för att på så sätt 
uppmuntra och stödja universitet,
forskningscentrum och företag att 
samarbeta med varandra på europeisk och 

Marie Skłodowska-Curie-stipendierna ska 
också utvidgas till att omfatta tillfällig 
rörlighet för erfarna forskare och 
ingenjörer från offentliga institutioner till 
den privata sektorn eller vice versa, för att 
på så sätt uppmuntra och stödja universitet, 
forskningscentrum och företag att 
samarbeta med varandra på europeisk och 
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internationell nivå. Med hjälp av sitt 
väletablerade, öppna och rättvisa 
utvärderingssystem kommer Marie Curie-
åtgärderna att kartlägga utmärkta 
begåvningar inom forskning och 
innovation inom ramen för internationella 
uttagningsprov, vilket ger prestige och 
därför motivation för forskare att fortsätta 
sin karriär i Europa.

internationell nivå. Med hjälp av sitt 
väletablerade, öppna och rättvisa 
utvärderingssystem kommer
Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna att 
kartlägga utmärkta begåvningar inom 
forskning och innovation inom ramen för 
internationella uttagningsprov, vilket ger 
prestige och därför motivation för forskare 
att fortsätta sin karriär i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 923
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhällsutmaningarna för högt 
kvalificerade forskare och högkvalificerad 
personal inom innovation är inte bara 
Europas problem. De är kolossalt 
komplexa och omfattande internationella 
utmaningar. De bästa forskarna i Europa 
och världen måste samarbeta, mellan 
länder, sektorer och ämnesområden.
Marie Curie-åtgärderna kommer att spela 
en viktig roll i detta avseende genom att 
stödja utbyte av personal, vilket kommer 
att främja gemensamt tänkande via det 
internationella och sektorsövergripande 
kunskapsdelning som är så avgörande för 
öppen innovation.

Samhällsutmaningarna för högt 
kvalificerade forskare och högkvalificerad 
personal inom innovation är inte bara 
Europas problem. De är kolossalt 
komplexa och omfattande internationella 
utmaningar. De bästa forskarna i Europa 
och världen måste samarbeta, mellan 
länder, sektorer och ämnesområden.
Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna 
kommer att spela en viktig roll i detta 
avseende genom att stödja utbyte av 
personal, vilket kommer att främja 
gemensamt tänkande via det internationella 
och sektorsövergripande kunskapsdelning 
som är så avgörande för öppen innovation.

Or. en

Ändringsförslag 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvidgning av mekanismen för 
samfinansiering av Marie Curie-åtgärderna 
kommer att vara avgörande för att öka 
Europas tillgång till talanger. Den 
numeriska och strukturell effekten av 
unionens åtgärder kommer att ökas genom 
att regional, nationell, internationell och 
privat finansiering mobiliseras för att skapa 
nya program och öppna de befintliga 
programmen för internationell och 
sektorsövergripande utbildning, rörlighet 
och karriärutveckling. En sådan mekanism 
kommer att stärka banden mellan 
forsknings- och utbildningsinsatser på 
nationell nivå och unionsnivå.

Utvidgning av mekanismen för 
samfinansiering av Marie Curie-åtgärderna 
kommer att vara avgörande för att öka 
Europas tillgång till talanger. Den 
numeriska och strukturella effekten av 
unionens åtgärder kommer att ökas genom 
att regional, nationell, internationell
offentlig och privat finansiering 
mobiliseras för att skapa nya program och 
öppna de befintliga programmen för 
internationell och sektorsövergripande 
utbildning, rörlighet och karriärutveckling. 
En sådan mekanism kommer att stärka 
banden mellan forsknings- och 
utbildningsinsatser på nationell nivå och 
unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 925
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvidgning av mekanismen för 
samfinansiering av Marie Curie-åtgärderna 
kommer att vara avgörande för att öka 
Europas tillgång till talanger. Den 
numeriska och strukturell effekten av 
unionens åtgärder kommer att ökas genom 
att regional, nationell, internationell och 
privat finansiering mobiliseras för att skapa 
nya program och öppna de befintliga 
programmen för internationell och 
sektorsövergripande utbildning, rörlighet 
och karriärutveckling. En sådan mekanism 
kommer att stärka banden mellan 
forsknings- och utbildningsinsatser på 
nationell nivå och unionsnivå.

Utvidgning av mekanismen för 
samfinansiering av
Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna 
kommer att vara avgörande för att öka 
Europas tillgång till talanger. Den 
numeriska och strukturella effekten av 
unionens åtgärder kommer att ökas genom 
att regional, nationell, internationell och 
privat finansiering mobiliseras för att skapa 
nya program och öppna de befintliga 
programmen för internationell och 
sektorsövergripande utbildning, rörlighet 
och karriärutveckling. En sådan mekanism 
kommer att stärka banden mellan 
forsknings- och utbildningsinsatser på 
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nationell nivå och unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 926
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvidgning av mekanismen för 
samfinansiering av Marie Curie-åtgärderna 
kommer att vara avgörande för att öka 
Europas tillgång till talanger. Den 
numeriska och strukturell effekten av 
unionens åtgärder kommer att ökas genom 
att regional, nationell, internationell och 
privat finansiering mobiliseras för att skapa 
nya program och öppna de befintliga 
programmen för internationell och 
sektorsövergripande utbildning, rörlighet 
och karriärutveckling. En sådan mekanism 
kommer att stärka banden mellan 
forsknings- och utbildningsinsatser på 
nationell nivå och unionsnivå.

Utvidgning av mekanismen för 
samfinansiering av Marie Curie-åtgärderna 
kommer att vara avgörande för att öka 
Europas tillgång till talanger. Den 
numeriska och strukturella effekten av 
unionens åtgärder kommer att ökas genom 
att regional, nationell, internationell och 
privat finansiering mobiliseras för att skapa 
nya program med liknande och
kompletterande mål, och öppna de 
befintliga programmen för internationell 
och sektorsövergripande utbildning, 
rörlighet och karriärutveckling. En sådan 
mekanism kommer att stärka banden 
mellan forsknings- och utbildningsinsatser 
på nationell nivå och unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 927
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla verksamheter inom ramen för denna 
utmaning kommer att bidra till att skapa ett 
helt nytt tankesätt i Europa, som är 
avgörande för kreativitet och innovation. 

Alla verksamheter inom ramen för denna 
utmaning kommer att bidra till att skapa ett 
helt nytt tankesätt i Europa, som är 
avgörande för kreativitet och innovation. 
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Insatserna för finansiering genom
Marie Curie-åtgärderna kommer att stärka 
sammanslagningen av resurser i Europa 
och därigenom leda till förbättringar av 
samordning och styrning av forskares 
utbildning, rörlighet och karriärutveckling. 
De kommer att bidra till de politiska mål 
som beskrivs i Innovationsunionen, Unga 
på väg och En agenda för ny kompetens 
och nya arbetstillfällen, och kommer att 
vara avgörande för att det europeiska 
forskningsområdet ska kunna bli 
verklighet.

Insatserna för finansiering genom
Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna 
kommer att stärka sammanslagningen av 
resurser i Europa och därigenom leda till 
förbättringar av samordning och styrning 
av forskares utbildning, rörlighet och 
karriärutveckling. De kommer att bidra till 
de politiska mål som beskrivs i 
Innovationsunionen, Unga på väg och En 
agenda för ny kompetens och nya 
arbetstillfällen, och kommer att vara 
avgörande för att det europeiska 
forskningsområdet ska kunna bli 
verklighet.

Or. en

Ändringsförslag 928
Giles Chichester

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Huvudverksamheten ska vara att ge 
forskare i början av sin yrkesbana 
högkvalitativ och innovativ utbildning på 
eftergymnasial nivå genom 
tvärvetenskapliga projekt eller 
doktorandprogram som omfattar 
universitet, forskningsinstitutioner, företag, 
små och medelstora företag och andra 
socioekonomiska grupper från olika länder.
Full flexibilitet i fråga om varaktighet, 
värdinstitutioner och antalet praktikanter 
blir möjligt inom ramen för det enskilda 
projektets överenskomna värdnätverk och 
finansiella volym. Detta kommer att 
förbättra karriärutsikterna för unga 
doktorander inom både den offentliga och 
den privata sektorn.

Or. en
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Ändringsförslag 929
Judith A. Merkies

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 930
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Huvudverksamheten ska vara att ge 
forskare i början av sin yrkesbana 
högkvalitativ och innovativ utbildning på 
eftergymnasial nivå genom 
tvärvetenskapliga projekt eller 
doktorandprogram som omfattar 
universitet, forskningsinstitutioner, företag, 
små och medelstora företag och andra 
socioekonomiska grupper från olika länder.
I samband därmed bör industriella 
program på doktorandnivå stärkas som ett 
viktigt inslag för att främja en innovativ 
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sektorn. anda bland forskarna och skapa närmare 
band mellan näringsliv och universitet.
Detta kommer att förbättra 
karriärutsikterna för unga doktorander 
inom både den offentliga och den privata 
sektorn. Den grundläggande 
forskarutbildningen kan omfatta en 
möjlighet att rekrytera erfarna forskare 
för att underlätta för små och medelstora 
företag att delta i dessa projekt och skapa 
synergier mellan unga och erfarna 
forskare.

Or. en

Ändringsförslag 931
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – Del 1 – punkt 3 – punkt 3.3 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Huvudverksamheten ska vara att 
uppmuntra erfarna forskare att genom 
rörlighet utvidga eller fördjupa sina 
kunskaper genom att skapa attraktiva 
karriärmöjligheter vid universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska grupper i och utanför 
Europa. Möjligheter att återuppta 
forskarkarriären efter ett avbrott ska också 
främjas.

Huvudverksamheten ska vara att 
uppmuntra erfarna forskare att genom 
rörlighet utvidga eller fördjupa sina 
kunskaper genom att skapa attraktiva 
karriärmöjligheter vid universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska grupper i och utanför 
Europa. Möjligheter att återuppta 
forskarkarriären efter ett avbrott och att 
återintegrera forskare i en långsiktig 
forskningsposition i Europa, bland annat 
i hemlandet, efter gränsöverskridande/ 
internationella erfarenheter, ska också 
främjas.

Or. en

Ändringsförslag 932
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Luigi Berlinguer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 933
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Huvudverksamheten ska vara att ge 
forskare i början av sin yrkesbana 
högkvalitativ och innovativ utbildning på 
eftergymnasial nivå genom 
tvärvetenskapliga projekt eller 
doktorandprogram som omfattar 
universitet, forskningsinstitutioner, företag, 
små och medelstora företag och andra 
socioekonomiska grupper från olika länder.
Full flexibilitet i fråga om varaktighet, 
värdinstitutioner och antalet praktikanter 
blir möjligt inom ramen för det enskilda 
projektets överenskomna värdnätverk och 
finansiella volym. Detta kommer att 
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förbättra karriärutsikterna för unga 
doktorander inom både den offentliga och 
den privata sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 934
Romana Jordan

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.3 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Huvudverksamheten ska vara att 
uppmuntra erfarna forskare att genom 
rörlighet utvidga eller fördjupa sina 
kunskaper genom att skapa attraktiva 
karriärmöjligheter vid universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska grupper i och utanför 
Europa. Möjligheter att återuppta 
forskarkarriären efter ett avbrott ska också 
främjas.

Huvudverksamheten ska vara att 
uppmuntra erfarna forskare att genom 
rörlighet utvidga eller fördjupa sina 
kunskaper genom att skapa attraktiva 
karriärmöjligheter vid universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska grupper i och utanför 
Europa. För att förstärka den privata 
sektorns innovativa karaktär ska 
tyngdpunkten i detta avseende läggas på 
sektorsövergripande rörlighet. Möjligheter 
att återuppta forskarkarriären efter ett 
avbrott ska också främjas.

Or. en

Ändringsförslag 935
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.3 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Huvudverksamheten ska vara att 
uppmuntra erfarna forskare att genom 
rörlighet utvidga eller fördjupa sina 
kunskaper genom att skapa attraktiva 
karriärmöjligheter vid universitet, 

Huvudverksamheten ska vara att 
uppmuntra erfarna forskare att genom 
rörlighet utvidga eller fördjupa sina 
kunskaper genom att skapa attraktiva 
karriärmöjligheter vid universitet, 
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forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska grupper i och utanför 
Europa. Möjligheter att återuppta 
forskarkarriären efter ett avbrott ska också 
främjas.

forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska grupper i och utanför 
Europa, erbjuda forskare en möjlighet till 
utbildning och nya kunskaper i en 
forskningsinstitution på hög nivå i ett 
tredjeland och sedan välkomna dem 
tillbaka till Europa om de väljer att 
återvända. Möjligheter att återuppta 
forskarkarriären efter ett avbrott ska också 
främjas.

Or. en

Motivering

Att erbjuda forskare en möjlighet att återvända efter utbildning i ett tredjeland kan stärka 
Europas humankapital inom forskning och innovation, men återvändandet bör inte vara 
obligatoriskt.

Ändringsförslag 936
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att stärka internationellt gräns-
och sektorsöverskridande samarbete inom 
forskning och innovation genom utbyte av 
personal inom forskning och innovation för 
att bättre kunna möta globala utmaningar.

Målet är att stärka internationellt gräns-
och sektorsöverskridande samarbete inom 
forskning och innovation genom utbyte av 
personal inom forskning och innovation för 
att bättre kunna möta globala utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 937
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.3 – led c – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Huvudverksamheten ska vara att stödja 
kortvarigt utbyte av personal inom 
forskning och innovation inom ramen för 
partnerskap mellan universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska grupper, både inom 
Europa och globalt. Detta kommer att 
inbegripa att främja samarbete med 
tredjeländer.

Huvudverksamheten ska vara att stödja 
kortvarigt utbyte av personal inom 
forskning och innovation, samt att ge 
möjlighet att rekrytera forskare, inom 
ramen för partnerskap mellan universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och
medelstora företag och andra 
socioekonomiska grupper, både inom 
Europa och globalt. Detta kommer att 
inbegripa att främja samarbete med 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 938
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.3 – led c – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Huvudverksamheten ska vara att stödja
kortvarigt utbyte av personal inom 
forskning och innovation inom ramen för 
partnerskap mellan universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska grupper, både inom 
Europa och globalt. Detta kommer att 
inbegripa att främja samarbete med 
tredjeländer.

Huvudverksamheten ska vara att stödja 
utbyte av personal inom forskning och 
innovation inom ramen för partnerskap 
mellan universitet, forskningsinstitutioner, 
företag, små och medelstora företag och 
andra socioekonomiska grupper, både inom 
Europa och globalt. Detta kommer att 
inbegripa att främja samarbete med 
tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 939
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.3 – led d – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 940
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.3 – led d – stycke 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nationella och regionala medel ska stödja 
positivt utvärderade Marie Curie-åtgärder 
som uppfyller kvalitetskriterierna men där 
det inte finns tillräcklig finansiering inom 
ramen för Horisont 2020-programmet.

Or. en

Ändringsförslag 941
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Huvudverksamheten ska vara att, med 
hjälp av en mekanism för samfinansiering, 
uppmuntra regionala, nationella och 
internationella organisationer att skapa nya 
program och att öppna befintliga sådana 
för internationell och sektorsövergripande 
utbildning, rörlighet och karriärutveckling. 

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

Detta kommer att öka kvaliteten på 
forskarutbildningen i Europa i alla skeden 
av karriären, även på fördoktorand- och 
doktorandnivå, främja en obegränsad 
omsättning av forskare och vetenskaplig 
kunskap i Europa, främja attraktiva 
forskningskarriärer genom att erbjuda 
öppen rekrytering och lockande 
arbetsförhållanden och kommer att stödja 
samarbete inom forskning och innovation 
mellan universitet, forskningsinstitutioner 
och företag samt samarbete med 
tredjeländer och internationella 
organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 942
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 943
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Målen är att övervaka framstegen, 
upptäcka brister i Marie Curie-åtgärderna 
och att öka deras inverkan, samtidigt som 
man alltid respekterar kravet att stärka 
kvaliteten som det överordnade primära 
målet. I detta sammanhang ska indikatorer 
utvecklas och uppgifter om forskares 
rörlighet, färdigheter, karriärer och lika 
behandling analyseras, samtidigt som man 
ska eftersträva synergier och nära 
samordning med de politiska 
stödåtgärderna avseende forskare och deras 
arbetsgivare och finansiärer som bedrivs 
inom de särskilda målet ”Inkluderande, 
innovativa och trygga samhällen”. 
Verksamheten ska också syfta till att öka 
medvetenheten om forskarkarriärens 
betydelse och attraktionskraft och till 
spridning av forsknings- och 
innovationsresultat till följd av arbete som 
fått stöd genom Marie Curie-åtgärder. Den 
ska också omfatta särskilda åtgärder för 
att avlägsna hinder för 
karriärutvecklingen, bland annat för dem 
som har tagit en paus i karriären.

Or. en

Ändringsförslag 944
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys
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Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 3 – punkt 3.3 – led e – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 945
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målen är att övervaka framstegen, 
upptäcka brister i Marie Curie-åtgärderna 
och att öka deras inverkan. I detta 
sammanhang ska indikatorer utvecklas och 
uppgifter om forskares rörlighet, 
färdigheter och karriärer analyseras, 
samtidigt som man ska eftersträva 
synergier och nära samordning med de 
politiska stödåtgärderna avseende forskare 
och deras arbetsgivare och finansiärer som 

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

finansiärer som bedrivs inom de särskilda 
målet ”Forskning för och med samhället”. 
Verksamheten ska också syfta till att öka 
medvetenheten om forskarkarriärens 
betydelse och attraktionskraft och till 
spridning av forsknings- och 
innovationsresultat till följd av arbete som 
fått stöd genom Marie Curie-åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 946
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsinfrastrukturer är viktiga 
faktorer för Europas konkurrenskraft på 
alla vetenskapliga områden och är av 
avgörande betydelse för vetenskapligt 
baserad innovation. På många områden är 
forskning omöjligt utan tillgång till
superdatorer, strålkällor för nya material, 
renrum för nanoteknik, databaser för 
genomik och samhällsvetenskap, 
observatorier för geovetenskap, 
bredbandsnät för överföring av data osv. 
Forskningsinfrastrukturer är nödvändiga 
för att den forskning ska kunna genomföras 
som krävs för att ta itu med de stora 
samhällsutmaningarna – energi, 
klimatförändring, bioekonomi och hälsa 
och välbefinnande under hela livet för alla. 
De driver på samarbetet över gränser och 
ämnesgränser och skapar ett enhetligt och 
öppet europeiskt område för forskning 
online. De främjar rörlighet för personer 
och idéer, sammanför de bästa forskarna 
från hela Europa och världen och förbättrar 
vetenskaplig utbildning. De fungerar som 
drivkraft för spetskompetensen inom de 
europeiska forsknings- och 

Forskningsinfrastrukturer är viktiga 
faktorer för Europas konkurrenskraft på 
alla vetenskapliga områden och är av 
avgörande betydelse för vetenskapligt 
baserad innovation. På många områden är 
forskning omöjligt utan tillgång till 
superdatorer, strålkällor för nya material, 
renrum för nanoteknik, databaser för 
genomik och samhällsvetenskap, 
observatorier för geovetenskap, 
bredbandsnät för mycket snabb överföring 
av data osv. Forskningsinfrastrukturer är 
nödvändiga för att den forskning ska kunna 
genomföras som krävs för att ta itu med de 
stora samhällsutmaningarna – energi, 
klimatförändring, bioekonomi och hälsa 
och välbefinnande under hela livet för alla. 
De driver på samarbetet över gränser och 
ämnesgränser och skapar ett enhetligt och 
öppet europeiskt område för forskning 
online. De främjar rörlighet för personer 
och idéer, sammanför de bästa forskarna 
från hela Europa och världen och förbättrar 
vetenskaplig utbildning. De fungerar som 
drivkraft för spetskompetensen inom de 
europeiska forsknings- och 
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innovationsgrupperna och kan vara 
enastående exempel på vetenskap för 
samhället i stort.

innovationsgrupperna och kan vara 
enastående exempel på vetenskap för 
samhället i stort.

Or. fr

Ändringsförslag 947
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsinfrastrukturer är viktiga 
faktorer för Europas konkurrenskraft på 
alla vetenskapliga områden och är av 
avgörande betydelse för vetenskapligt 
baserad innovation. På många områden är 
forskning omöjligt utan tillgång till 
superdatorer, strålkällor för nya material, 
renrum för nanoteknik, databaser för 
genomik och samhällsvetenskap, 
observatorier för geovetenskap, 
bredbandsnät för överföring av data osv. 
Forskningsinfrastrukturer är nödvändiga 
för att den forskning ska kunna genomföras 
som krävs för att ta itu med de stora 
samhällsutmaningarna – energi, 
klimatförändring, bioekonomi och hälsa 
och välbefinnande under hela livet för alla. 
De driver på samarbetet över gränser och 
ämnesgränser och skapar ett enhetligt och 
öppet europeiskt område för forskning 
online. De främjar rörlighet för personer 
och idéer, sammanför de bästa forskarna 
från hela Europa och världen och förbättrar 
vetenskaplig utbildning. De fungerar som 
drivkraft för spetskompetensen inom de 
europeiska forsknings- och 
innovationsgrupperna och kan vara 
enastående exempel på vetenskap för 
samhället i stort.

Forskningsinfrastrukturer av högsta 
kvalitet och som är internationellt 
attraktiva är viktiga faktorer för Europas 
konkurrenskraft på alla vetenskapliga 
områden och är av avgörande betydelse för 
vetenskapligt baserad innovation. På 
många områden är forskning omöjligt utan 
tillgång till superdatorer, strålkällor för nya 
material, renrum för nanoteknik, databaser 
för genomik och samhällsvetenskap, 
observatorier för geovetenskap, 
bredbandsnät för överföring av data osv. 
Forskningsinfrastrukturer är nödvändiga 
för att den forskning ska kunna genomföras 
som krävs för att ta itu med de stora 
samhällsutmaningarna – energi, 
klimatförändring, bioekonomi och hälsa 
och välbefinnande under hela livet för alla. 
De driver på samarbetet över gränser och 
ämnesgränser och skapar ett enhetligt och 
öppet europeiskt område för forskning 
online. De främjar rörlighet för personer 
och idéer, sammanför de bästa forskarna 
från hela Europa och världen och förbättrar 
vetenskaplig utbildning. Deras utformning 
utmanar forskare och innovativa företag 
att utveckla spetsteknik. På det viset 
stärker de Europas innovativa 
högteknologiska industri. De fungerar som 
drivkraft för spetskompetensen inom de 
europeiska forsknings- och 
innovationsgrupperna och kan vara 
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enastående exempel på vetenskap för 
samhället i stort.

Or. en

Ändringsförslag 948
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsinfrastrukturer är viktiga 
faktorer för Europas konkurrenskraft på 
alla vetenskapliga områden och är av 
avgörande betydelse för vetenskapligt 
baserad innovation. På många områden är 
forskning omöjligt utan tillgång till 
superdatorer, strålkällor för nya material, 
renrum för nanoteknik, databaser för 
genomik och samhällsvetenskap, 
observatorier för geovetenskap, 
bredbandsnät för överföring av data osv. 
Forskningsinfrastrukturer är nödvändiga 
för att den forskning ska kunna genomföras 
som krävs för att ta itu med de stora 
samhällsutmaningarna – energi, 
klimatförändring, bioekonomi och hälsa 
och välbefinnande under hela livet för alla. 
De driver på samarbetet över gränser och 
ämnesgränser och skapar ett enhetligt och 
öppet europeiskt område för forskning 
online. De främjar rörlighet för personer 
och idéer, sammanför de bästa forskarna 
från hela Europa och världen och förbättrar 
vetenskaplig utbildning. De fungerar som 
drivkraft för spetskompetensen inom de 
europeiska forsknings- och 
innovationsgrupperna och kan vara 
enastående exempel på vetenskap för 
samhället i stort.

Forskningsinfrastrukturer är viktiga 
faktorer för Europas konkurrenskraft på 
alla vetenskapliga områden och är av 
avgörande betydelse för vetenskapligt 
baserad innovation. På många områden är 
forskning omöjligt utan tillgång till 
superdatorer, strålkällor för nya material, 
renrum för nanoteknik, specialutrustade 
laboratorier för biologisk och medicinsk 
forskning, databaser för genomik och 
samhällsvetenskap, observatorier och 
sensorer för geovetenskap, bredbandsnät 
för överföring av data osv. 
Forskningsinfrastrukturer är nödvändiga
för att den forskning ska kunna genomföras 
som krävs för att ta itu med de stora 
samhällsutmaningarna – energi, 
klimatförändring, bioekonomi och hälsa 
och välbefinnande under hela livet för alla. 
De driver på samarbetet över gränser och 
ämnesgränser och skapar ett enhetligt och 
öppet europeiskt område för forskning 
online. De främjar rörlighet för personer 
och idéer, sammanför de bästa forskarna 
från hela Europa och världen och förbättrar 
vetenskaplig utbildning. De fungerar som 
drivkraft för spetskompetensen inom de 
europeiska forsknings- och 
innovationsgrupperna och kan vara 
enastående exempel på vetenskap för 
samhället i stort.

Or. en
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Ändringsförslag 949
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsinfrastrukturer är viktiga 
faktorer för Europas konkurrenskraft på 
alla vetenskapliga områden och är av 
avgörande betydelse för vetenskapligt 
baserad innovation. På många områden är 
forskning omöjligt utan tillgång till 
superdatorer, strålkällor för nya material, 
renrum för nanoteknik, databaser för 
genomik och samhällsvetenskap, 
observatorier för geovetenskap, 
bredbandsnät för överföring av data osv. 
Forskningsinfrastrukturer är nödvändiga 
för att den forskning ska kunna genomföras 
som krävs för att ta itu med de stora 
samhällsutmaningarna – energi, 
klimatförändring, bioekonomi och hälsa 
och välbefinnande under hela livet för alla. 
De driver på samarbetet över gränser och 
ämnesgränser och skapar ett enhetligt och 
öppet europeiskt område för forskning
online. De främjar rörlighet för personer 
och idéer, sammanför de bästa forskarna 
från hela Europa och världen och förbättrar 
vetenskaplig utbildning. De fungerar som 
drivkraft för spetskompetensen inom de 
europeiska forsknings- och 
innovationsgrupperna och kan vara 
enastående exempel på vetenskap för 
samhället i stort.

Forskningsinfrastrukturer av högsta 
kvalitet är viktiga faktorer för Europas 
konkurrenskraft på alla vetenskapliga 
områden och är av avgörande betydelse för 
vetenskapligt baserad innovation. På 
många områden är forskning omöjligt utan 
tillgång till superdatorer, analysresurser
för nya material, renrum och avancerad 
mätteknik för nanoteknik, databaser för 
genomik och samhällsvetenskap, 
observatorier för geovetenskap och miljö, 
bredbandsnät för överföring av data osv. 
Forskningsinfrastrukturer är nödvändiga 
för att den forskning ska kunna genomföras 
som krävs för att ta itu med de stora 
samhällsutmaningarna – energi, 
klimatförändring, bioekonomi och hälsa 
och välbefinnande under hela livet för alla.
När de håller en kvalitet av världsklass
driver de på samarbetet över gränser och 
ämnesgränser och skapar ett enhetligt och 
öppet europeiskt område för forskning. De 
främjar rörlighet för personer och idéer, 
sammanför de bästa forskarna från hela 
Europa och världen och förbättrar 
vetenskaplig utbildning. De fungerar som 
drivkraft för spetskompetensen inom de 
europeiska forsknings- och 
innovationsgrupperna och kan vara 
enastående exempel på vetenskap för 
samhället i stort.

Or. en

Ändringsförslag 950
Patrizia Toia
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Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa måste upprätta en lämplig och 
stabil grund för uppbyggnad, underhåll och 
drift av forskningsinfrastrukturer om dess 
forskning av världsklass ska kunna 
vidmakthållas. Detta kräver omfattande 
och effektivt samarbete mellan europeiska, 
nationella och regionala finansiärer för 
vilka starka band med 
sammanhållningspolitiken kommer att 
eftersträvas för att synergieffekter och ett 
samstämmigt tillvägagångssätt ska kunna 
garanteras.

Europa måste upprätta en lämplig och 
stabil grund för uppbyggnad, underhåll och 
drift av goda forskningsinfrastrukturer, och 
välja och prioritera dem på grundval av 
EU:s kvalitets- och relevanskriterier om 
dess forskning av världsklass ska kunna 
vidmakthållas. Detta kräver att man 
inrättar en europeisk utvärdering på hög 
nivå som bygger på granskning av likar, 
samt omfattande och effektivt samarbete 
mellan europeiska, nationella och regionala 
finansiärer för vilka starka band med 
sammanhållningspolitiken kommer att 
eftersträvas för att synergieffekter och ett 
samstämmigt tillvägagångssätt ska kunna 
garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 951
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta särskilda mål tar itu med ett centralt 
åtagande inom flaggskeppsinitiativet 
Innovationsunionen, vilket understryker 
den viktiga roll som 
forskningsinfrastruktur av världsklass har 
när det gäller att möjliggöra banbrytande
forskning och innovation. Initiativet 
betonar behovet av att slå samman resurser 
i hela Europa, och i vissa fall globalt, för 
att forskningsinfrastruktur ska kunna 
byggas och drivas. Likaledes betonas i 
flaggskeppsinitiativet En digital agenda för 
Europa behovet av att stärka Europas e-

Detta särskilda mål tar itu med ett centralt 
åtagande inom flaggskeppsinitiativet 
Innovationsunionen, vilket understryker 
den viktiga roll som 
forskningsinfrastruktur av världsklass har 
när det gäller att möjliggöra banbrytande 
forskning och innovation. Initiativet 
betonar behovet av att slå samman resurser 
i hela Europa, och i vissa fall globalt, för 
att denna forskningsinfrastruktur ska 
kunna byggas och drivas. Likaledes 
betonas i flaggskeppsinitiativet En digital 
agenda för Europa behovet av att stärka 
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infrastrukturer och vikten av att utveckla 
innovationskluster för att Europas 
innovativa fördel ska kunna byggas upp.

Europas e-infrastrukturer och vikten av att 
utveckla innovationskluster för att Europas 
innovativa fördel ska kunna byggas upp.

Or. en

Ändringsförslag 952
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Toppmoderna forskningsinfrastrukturer 
blir alltmer komplexa och kostsamma, och 
kräver ofta integrering av olika typer av 
utrustning, tjänster och datakällor samt 
omfattande gränsöverskridande samarbete. 
Inget enskilt land har tillräckligt med 
resurser för all forskningsinfrastruktur det 
behöver. Den europeiska modellen för 
forskningsinfrastruktur har gjort 
anmärkningsvärda framsteg under senare 
år med genomförandet av ESFRI:s
färdplan för infrastrukturer, integreringen 
och öppnandet av nationella 
forskningsanläggningar och utvecklingen 
av e-infrastrukturer som ligger till grund 
för ett digitalt europeiskt 
forskningsområde. 
Forskningsinfrastrukturnäten i Europa
stärker den mänskliga kapitalbasen genom 
att tillhandahålla utbildning i världsklass 
för en ny generation forskare och 
ingenjörer och främja tvärvetenskapligt 
samarbete.

Toppmoderna forskningsinfrastrukturer
som är relevanta för EU blir alltmer 
komplexa och kostsamma, och kräver ofta 
integrering av olika typer av utrustning, 
tjänster och datakällor samt omfattande 
gränsöverskridande samarbete. Inget 
enskilt land har tillräckligt med resurser för 
all forskningsinfrastruktur det behöver och 
för att öppna den för internationell 
användning. Den europeiska modellen för 
forskningsinfrastruktur har gjort 
anmärkningsvärda framsteg under senare 
år med utvecklandet av bästa praxis, EU:s 
kvalitets- och relevanskriterier av ESFRI 
och medlemsstaterna för befintliga 
forskningsinfrastrukturer och med
genomförandet av ESFRI:s och de 
nationella färdplanerna för nya och/eller 
uppgraderade infrastrukturer,
prioriteringen, förbättringen,
integreringen och öppnandet av nationella 
forskningsanläggningar och utvecklingen 
av e-infrastrukturer som ligger till grund 
för ett digitalt europeiskt 
forskningsområde. 
Forskningsinfrastrukturnäten i Europa har 
varit ett preliminärt steg för att inleda 
integrationen och stärka den mänskliga 
kapitalbasen genom att tillhandahålla 
utbildning i världsklass för en ny 
generation forskare och ingenjörer och 
främja tvärvetenskapligt samarbete. De har 
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varit en förutsättning för nästa steg i 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 953
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Toppmoderna forskningsinfrastrukturer 
blir alltmer komplexa och kostsamma, och 
kräver ofta integrering av olika typer av 
utrustning, tjänster och datakällor samt 
omfattande gränsöverskridande samarbete. 
Inget enskilt land har tillräckligt med 
resurser för all forskningsinfrastruktur det 
behöver. Den europeiska modellen för 
forskningsinfrastruktur har gjort 
anmärkningsvärda framsteg under senare 
år med genomförandet av ESFRI:s 
färdplan för infrastrukturer, integreringen 
och öppnandet av nationella 
forskningsanläggningar och utvecklingen 
av e-infrastrukturer som ligger till grund 
för ett digitalt europeiskt 
forskningsområde. 
Forskningsinfrastrukturnäten i Europa 
stärker den mänskliga kapitalbasen genom 
att tillhandahålla utbildning i världsklass 
för en ny generation forskare och 
ingenjörer och främja tvärvetenskapligt 
samarbete.

Toppmoderna forskningsinfrastrukturer 
blir alltmer komplexa och kostsamma, och 
kräver ofta integrering av olika typer av 
utrustning, tjänster och datakällor samt 
omfattande gränsöverskridande samarbete. 
Inget enskilt land har tillräckligt med 
resurser för all forskningsinfrastruktur det 
behöver. Den europeiska modellen för 
forskningsinfrastruktur har gjort 
anmärkningsvärda framsteg under senare 
år med att ständigt utveckla och 
genomföra ESFRI:s färdplan för 
infrastrukturer, integreringen och 
öppnandet av nationella 
forskningsanläggningar och utvecklingen 
av e-infrastrukturer som ligger till grund 
för ett digitalt europeiskt 
forskningsområde. 
Forskningsinfrastrukturnäten i Europa 
stärker den mänskliga kapitalbasen genom 
att tillhandahålla utbildning i världsklass 
för en ny generation forskare och 
ingenjörer och främja tvärvetenskapligt 
samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 954
Ioannis A. Tsoukalas
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Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Toppmoderna forskningsinfrastrukturer 
blir alltmer komplexa och kostsamma, och 
kräver ofta integrering av olika typer av 
utrustning, tjänster och datakällor samt 
omfattande gränsöverskridande samarbete. 
Inget enskilt land har tillräckligt med 
resurser för all forskningsinfrastruktur det 
behöver. Den europeiska modellen för 
forskningsinfrastruktur har gjort 
anmärkningsvärda framsteg under senare 
år med genomförandet av ESFRI:s färdplan 
för infrastrukturer, integreringen och 
öppnandet av nationella 
forskningsanläggningar och utvecklingen 
av e-infrastrukturer som ligger till grund 
för ett digitalt europeiskt 
forskningsområde. 
Forskningsinfrastrukturnäten i Europa 
stärker den mänskliga kapitalbasen genom 
att tillhandahålla utbildning i världsklass 
för en ny generation forskare och 
ingenjörer och främja tvärvetenskapligt 
samarbete.

Toppmoderna forskningsinfrastrukturer 
blir alltmer komplexa och kostsamma, och 
kräver ofta integrering av olika typer av 
utrustning, tjänster och datakällor samt 
omfattande gränsöverskridande samarbete. 
Inget enskilt land har tillräckligt med 
resurser för all forskningsinfrastruktur det 
behöver. Den europeiska modellen för 
forskningsinfrastruktur har gjort 
anmärkningsvärda framsteg under senare 
år med genomförandet av ESFRI:s färdplan 
för infrastrukturer, integreringen och 
öppnandet av nationella 
forskningsanläggningar och utvecklingen 
av e-infrastrukturer som ligger till grund 
för ett digitalt, nätverksbaserat europeiskt 
forskningsområde. 
Forskningsinfrastrukturnäten i Europa 
stärker den mänskliga kapitalbasen genom 
att tillhandahålla utbildning i världsklass 
för en ny generation forskare och 
ingenjörer och främja tvärvetenskapligt 
samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 955
Luigi Berlinguer

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare utveckling och bredare 
användning av forskningsinfrastrukturer på 
unionsnivå kommer att bidra betydligt till
utvecklingen av det europeiska 
forskningsområdet. Medan 
medlemsstaternas roll förblir av central 
betydelse när det gäller att utveckla och 

Ytterligare utveckling och bredare 
användning av forskningsinfrastrukturer på 
unionsnivå kommer att bidra betydligt till 
utvecklingen av det europeiska 
forskningsområdet. Unionen spelar en 
viktig roll när det gäller att stödja 
infrastruktur på unionsnivå, stödja 



AM\907534SV.doc 121/166 PE492.761v01-00

SV

finansiera forskningsinfrastruktur spelar
unionen en viktig roll när det gäller att 
stödja infrastruktur på unionsnivå, stödja 
framväxten av nya anläggningar, skapa 
bred tillgång till nationella och europeiska 
infrastrukturer och säkerställa att regionala, 
nationella, europeiska och internationella 
strategier är konsekventa och effektiva. Det 
är inte bara nödvändigt att undvika 
dubbelarbete och samordna och 
rationalisera användningen av 
anläggningarna, utan också att sammanföra 
tillgängliga resurser så att unionen också 
kan förvärva och använda 
forskningsinfrastrukturer på global nivå.

framväxten av nya anläggningar, skapa 
bred tillgång till nationella och europeiska 
infrastrukturer och säkerställa att regionala, 
nationella, europeiska och internationella 
strategier är konsekventa och effektiva. Det 
är inte bara nödvändigt att undvika 
dubbelarbete och samordna och 
rationalisera användningen av 
anläggningarna, utan också att sammanföra 
tillgängliga resurser så att unionen också 
kan förvärva och använda 
forskningsinfrastrukturer på global nivå.

Or. en

Ändringsförslag 956
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare utveckling och bredare 
användning av forskningsinfrastrukturer på 
unionsnivå kommer att bidra betydligt till 
utvecklingen av det europeiska 
forskningsområdet. Medan 
medlemsstaternas roll förblir av central 
betydelse när det gäller att utveckla och 
finansiera forskningsinfrastruktur spelar 
unionen en viktig roll när det gäller att 
stödja infrastruktur på unionsnivå, stödja 
framväxten av nya anläggningar, skapa 
bred tillgång till nationella och europeiska 
infrastrukturer och säkerställa att regionala, 
nationella, europeiska och internationella 
strategier är konsekventa och effektiva. Det 
är inte bara nödvändigt att undvika 
dubbelarbete och samordna och 
rationalisera användningen av 
anläggningarna, utan också att sammanföra 
tillgängliga resurser så att unionen också

Ytterligare utveckling och bredare 
användning av forskningsinfrastrukturer på 
unionsnivå kommer att bidra betydligt till 
utvecklingen av det europeiska 
forskningsområdet. Medan 
medlemsstaternas roll förblir av central 
betydelse när det gäller att utveckla och 
finansiera forskningsinfrastruktur spelar 
unionen en viktig roll när det gäller att 
stödja infrastruktur på unionsnivå, stödja 
framväxten av nya anläggningar i de mest 
avlägsna områdena, skapa bred tillgång 
till nationella och europeiska 
infrastrukturer och säkerställa att regionala, 
nationella, europeiska och internationella 
strategier är konsekventa och effektiva. Det 
är inte bara nödvändigt att undvika 
dubbelarbete och samordna och 
rationalisera användningen av 
anläggningarna, utan också att sammanföra 
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kan förvärva och använda 
forskningsinfrastrukturer på global nivå.

tillgängliga resurser så att unionen också 
kan förvärva och använda 
forskningsinfrastrukturer på global nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 957
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare utveckling och bredare 
användning av forskningsinfrastrukturer på 
unionsnivå kommer att bidra betydligt till 
utvecklingen av det europeiska 
forskningsområdet. Medan 
medlemsstaternas roll förblir av central 
betydelse när det gäller att utveckla och 
finansiera forskningsinfrastruktur spelar 
unionen en viktig roll när det gäller att 
stödja infrastruktur på unionsnivå, stödja 
framväxten av nya anläggningar, skapa 
bred tillgång till nationella och europeiska 
infrastrukturer och säkerställa att regionala, 
nationella, europeiska och internationella 
strategier är konsekventa och effektiva. Det 
är inte bara nödvändigt att undvika 
dubbelarbete och samordna och 
rationalisera användningen av 
anläggningarna, utan också att sammanföra 
tillgängliga resurser så att unionen också 
kan förvärva och använda 
forskningsinfrastrukturer på global nivå.

Ytterligare utveckling och bredare 
användning av forskningsinfrastrukturer på 
unionsnivå kommer att bidra betydligt till 
utvecklingen av det europeiska 
forskningsområdet. Medan
medlemsstaternas roll förblir av central 
betydelse när det gäller att utveckla och 
finansiera forskningsinfrastruktur spelar 
unionen en viktig roll när det gäller att 
stödja infrastruktur på unionsnivå, till 
exempel samordningsverksamheten för 
utspridda europeiska 
forskningsinfrastrukturer, stödja 
framväxten av nya anläggningar, skapa 
bred tillgång till nationella och europeiska 
infrastrukturer och säkerställa att regionala, 
nationella, europeiska och internationella 
strategier är konsekventa och effektiva. Det 
är inte bara nödvändigt att undvika 
dubbelarbete och samordna och 
rationalisera användningen av 
anläggningarna, utan också att sammanföra 
tillgängliga resurser så att unionen också 
kan förvärva och använda 
forskningsinfrastrukturer på global nivå.

Or. en

Ändringsförslag 958
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare utveckling och bredare 
användning av forskningsinfrastrukturer på
unionsnivå kommer att bidra betydligt till 
utvecklingen av det europeiska 
forskningsområdet. Medan 
medlemsstaternas roll förblir av central 
betydelse när det gäller att utveckla och 
finansiera forskningsinfrastruktur spelar 
unionen en viktig roll när det gäller att 
stödja infrastruktur på unionsnivå, stödja 
framväxten av nya anläggningar, skapa 
bred tillgång till nationella och europeiska 
infrastrukturer och säkerställa att regionala, 
nationella, europeiska och internationella 
strategier är konsekventa och effektiva. Det 
är inte bara nödvändigt att undvika 
dubbelarbete och samordna och 
rationalisera användningen av 
anläggningarna, utan också att
sammanföra tillgängliga resurser så att 
unionen också kan förvärva och använda 
forskningsinfrastrukturer på global nivå.

Ytterligare utveckling och bredare 
användning av forskningsinfrastrukturer på
europeisk nivå kommer att bidra betydligt 
till utvecklingen av det europeiska 
forskningsområdet. Medan 
medlemsstaternas roll förblir av central 
betydelse när det gäller att utveckla och 
finansiera forskningsinfrastruktur spelar 
unionen en viktig roll när det gäller att 
stödja infrastruktur på europeisk nivå, till 
exempel att samordna utspridda 
forskningsinfrastrukturer, stödja 
framväxten av nya anläggningar, skapa och 
understödja bred tillgång till nationella och 
europeiska infrastrukturer och säkerställa 
att regionala, nationella, europeiska och 
internationella strategier är konsekventa 
och effektiva. Det är nödvändigt att 
undvika dubbelarbete, främja en 
samordnad och effektiv användning av 
anläggningarna, och i förekommande fall
sammanföra tillgängliga resurser så att 
unionen också kan förvärva och använda 
forskningsinfrastrukturer på global nivå.

Or. en

Ändringsförslag 959
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare utveckling och bredare 
användning av forskningsinfrastrukturer
på unionsnivå kommer att bidra betydligt
till utvecklingen av det europeiska 
forskningsområdet. Medan 

Ytterligare utveckling på EU-nivå kräver 
en effektiv prioritering som bygger på 
kvalitet och införande av kvalitetsnormer 
på EU-nivå samt bredare användning av
de bästa forskningsinfrastrukturerna på 
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medlemsstaternas roll förblir av central 
betydelse när det gäller att utveckla och 
finansiera forskningsinfrastruktur spelar 
unionen en viktig roll när det gäller att 
stödja infrastruktur på unionsnivå, stödja 
framväxten av nya anläggningar, skapa 
bred tillgång till nationella och europeiska 
infrastrukturer och säkerställa att regionala, 
nationella, europeiska och internationella 
strategier är konsekventa och effektiva. Det 
är inte bara nödvändigt att undvika 
dubbelarbete och samordna och 
rationalisera användningen av 
anläggningarna, utan också att sammanföra
tillgängliga resurser så att unionen också 
kan förvärva och använda 
forskningsinfrastrukturer på global nivå.

unionsnivå. Detta kommer att bidra 
betydligt till införande och drift av det 
europeiska forskningsområdet. Medan 
medlemsstaternas roll förblir av central 
betydelse när det gäller att utveckla och 
finansiera forskningsinfrastruktur spelar 
unionen en viktig roll när det gäller att
välja och stödja en infrastruktur som 
håller en kvalitet i världsklass på 
unionsnivå, stödja framväxten av nya och 
integrerade anläggningar, skapa bred 
tillgång till de bästa nationella och 
europeiska infrastrukturer och säkerställa 
att regionala, nationella, europeiska och 
internationella strategier är konsekventa 
och effektiva. Det är inte bara nödvändigt 
att undvika dubbelarbete och
fragmentering av insatserna och
samordna och rationalisera användningen 
av anläggningarna genom att införa 
lämpliga metoder för utvärdering och 
prioritering, utan också att sammanföra 
resurser till de för EU mest effektiva och 
relevanta insatserna så att unionen också 
kan förvärva och använda 
forskningsinfrastrukturer som stärker 
unionens attraktivitet och 
konkurrenskraft på global nivå.

Or. en

Ändringsförslag 960
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom att möjliggöra samarbete på 
distans, massiv databehandling, 
datorbaserade försök och tillgång till 
distansresurser spelar IKT-infrastruktur 
en omdanande roll när det gäller att 
stödja forskningen. Det är därför rimligt 
att en betydande del av budgeten för detta 
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specifika mål bör gå till e-infrastrukturer.

Or. en

Motivering

IKT och e-infrastruktur är viktigt, men med tanke på de snabbt föränderliga kostnaderna för 
teknisk utveckling kan det vara olämpligt att låsa finansieringen vid vissa procenttal.

Ändringsförslag 961
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

IKT har förändrat forskningen genom att 
möjliggöra samarbete på distans, massiv 
databehandling, datorbaserade försök och 
tillgång till distansresurser. Forskningen 
blir därför alltmer gräns- och 
sektorsövergripande vilket kräver 
IKT-infrastrukturer som är lika 
övernationella som forskningen själv. Det 
är därför lämpligt att 38 % av budgeten 
för detta speciella mål går till forskning 
och innovation inom e-infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 962
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Effektivitetsvinsterna när det gäller 
omfattning och räckvidd som uppnås 
genom en europeisk strategi för 
uppförande, användning och förvaltning av 
forskningsinfrastrukturer, inbegripet e-

Effektivitetsvinsterna när det gäller 
omfattning och räckvidd som uppnås 
genom en europeisk strategi för 
uppförande, användning och förvaltning av 
forskningsinfrastrukturer, inbegripet e-
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infrastrukturer, kommer att bidra avsevärt 
till att främja Europas forsknings- och 
innovationspotential.

infrastrukturer, kommer att bidra avsevärt 
till att främja Europas forsknings- och 
innovationspotential och göra EU mer 
konkurrenskraftigt på internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 963
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Effektivitetsvinsterna när det gäller 
omfattning och räckvidd som uppnås 
genom en europeisk strategi för 
uppförande, användning och förvaltning
av forskningsinfrastrukturer, inbegripet e-
infrastrukturer, kommer att bidra avsevärt 
till att främja Europas forsknings- och 
innovationspotential.

Effektivitetsvinsterna när det gäller 
omfattning och räckvidd som uppnås 
genom en gemensam och prioriterad
europeisk strategi för uppförande, drift och
användning av forskningsinfrastrukturer av 
världsklass, inbegripet e-infrastrukturer, 
kommer att bidra avsevärt till att främja 
Europas forsknings- och 
innovationspotential.

Or. en

Ändringsförslag 964
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna ska syfta till att utveckla 
europeiska forskningsinfrastrukturer inför 
2020 och därefter, främja deras 
innovationspotential och humankapital
och stärka strategin för europeisk 
forskningsinfrastruktur.

Verksamheterna ska syfta till att utveckla 
europeiska forskningsinfrastrukturer inför 
2020 och därefter, främja deras 
innovationspotential och mänskliga 
resurser och stärka strategin för europeisk 
forskningsinfrastruktur.

Or. en
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Ändringsförslag 965
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna ska syfta till att utveckla 
europeiska forskningsinfrastrukturer 
inför 2020 och därefter, främja deras 
innovationspotential och humankapital och 
stärka strategin för europeisk 
forskningsinfrastruktur.

Verksamheterna ska syfta till att välja ut,
utveckla och stödja de bästa befintliga och 
nya europeiska
forskningsinfrastrukturerna och främja 
deras innovationspotential och 
humankapital och stärka strategin för 
europeisk forskningsinfrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 966
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inrättandet av en databas över resultaten 
av forskning och innovation.
Syftet ska vara att skapa och 
tillhandahålla en databas över resultaten 
av forskning och innovation som ska vara 
öppen för internationellt samarbete. Både 
forskargrupper och företag ska tillföra 
innehåll till databasen för att bidra till att 
lansera en marknad för innovation och 
samarbete och stimulera till kontakter 
med tänkbara partner.

Or. en

Ändringsförslag 967
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas
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Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.3 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målen ska vara att säkerställa
genomförandet och driften av ESFRI och 
annan forskningsinfrastruktur av 
världsklass, inbegripet utveckling av 
regionala partneranläggningar, integration 
av och tillträde till nationella 
forskningsinfrastrukturer samt utveckling, 
utbyggnad och drift av e-infrastrukturer.

Målen ska vara att säkerställa
genomförande och drift av och 
gränsöverskridande tillgång till ESFRI 
och annan forskningsinfrastruktur av 
världsklass, finansiering av driftkostnader 
med europeiskt mervärde 
(gränsöverskridande 
samordningsverksamhet, 
gränsöverskridande tillgång och 
uppgraderingar), inbegripet utveckling av 
regionala partneranläggningar, integration 
av och tillträde till nationella 
forskningsinfrastrukturer samt utveckling, 
utbyggnad och drift av e-infrastrukturer.

Or. en

Ändringsförslag 968
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målen ska vara att säkerställa
genomförandet och driften av ESFRI och 
annan forskningsinfrastruktur av 
världsklass, inbegripet utveckling av 
regionala partneranläggningar, integration 
av och tillträde till nationella 
forskningsinfrastrukturer samt utveckling, 
utbyggnad och drift av e-infrastrukturer.

Målen ska vara att säkerställa
förberedande, konstruktion, 
genomförande och drift av ESFRI och 
annan forskningsinfrastruktur av 
världsklass, inbegripet utveckling av 
regionala partneranläggningar; integration 
av och tillträde till nationella 
forskningsinfrastrukturer så att europeiska 
forskare kan använda dem, oavsett deras 
placering för att bedriva forskning på 
högsta nivå samt utveckling, utbyggnad 
och drift av e-infrastrukturer där unionens 
insatser medför ett stort mervärde.

Or. en
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Ändringsförslag 969
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, 
Jan Březina, Piotr Borys

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målen ska vara att säkerställa
genomförandet och driften av ESFRI och 
annan forskningsinfrastruktur av 
världsklass, inbegripet utveckling av 
regionala partneranläggningar, integration 
av och tillträde till nationella 
forskningsinfrastrukturer samt utveckling, 
utbyggnad och drift av e-infrastrukturer.

Målen ska vara att säkerställa
genomförande och drift av ESFRI och 
annan forskningsinfrastruktur av 
världsklass, inbegripet utveckling av 
regionala partneranläggningar, integration 
av och tillträde till nationella 
forskningsinfrastrukturer av 
allmäneuropeiskt och regionalt intresse
samt utveckling, utbyggnad och drift av e-
infrastrukturer.

Or. en

Ändringsförslag 970
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målen ska vara att säkerställa
genomförandet och driften av ESFRI och 
annan forskningsinfrastruktur av 
världsklass, inbegripet utveckling av 
regionala partneranläggningar, integration 
av och tillträde till nationella
forskningsinfrastrukturer samt utveckling, 
utbyggnad och drift av e-infrastrukturer.

Målen ska vara att säkerställa urval, 
genomförande och drift av ESFRI och 
annan forskningsinfrastruktur av 
världsklass, inbegripet utveckling av 
regionala partneranläggningar av god 
kvalitet, stöd åt en drift av de mest 
relevanta nationella
forskningsinfrastrukturerna av god 
kvalitet som garanterar en öppen tillgång 
över hela EU, deras integrering i 
infrastrukturer som är fördelade på EU-
nivå samt utveckling, utbyggnad och drift 
av e-infrastrukturer.
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Or. en

Ändringsförslag 971
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.3 – led b – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Främja innovationspotentialen hos
forskningsinfrastruktur och dess 
humankapital

(b) Främja innovationspotentialen hos den 
EU-relevanta forskningsinfrastrukturen
och dess humankapital genom att 
garantera ett stöd som bygger på kvalitet 
och relevans för EU som helhet.

Or. en

Ändringsförslag 972
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målen ska vara att uppmuntra 
forskningsinfrastrukturer till att fungera 
som tidiga användare av teknik, att främja 
FoU-partnerskap med näringslivet, 
underlätta industriell användning av 
forskningsinfrastruktur och att stimulera 
skapandet av innovationskluster. Denna 
verksamhet ska också stödja utbildning 
och/eller utbyte av personal som handhar 
och driver forskningsinfrastruktur.

Målen ska vara att uppmuntra 
forskningsinfrastrukturer till att fungera 
som tidiga användare av teknik, att främja 
FoU-partnerskap med näringslivet, 
underlätta industriell användning av 
forskningsinfrastruktur och att stimulera 
skapandet av innovationskluster. Denna 
verksamhet ska också stödja utbildning 
och/eller utbyte av personal som handhar 
och driver forskningsinfrastruktur.
Synergier och överensstämmelse med 
Marie Sklodowska Curie-åtgärderna och 
EIT:s kunskaps- och 
innovationsgemenskaper ska uppmuntras.

Or. en
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Ändringsförslag 973
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målen ska vara att uppmuntra 
forskningsinfrastrukturer till att fungera 
som tidiga användare av teknik, att främja 
FoU-partnerskap med näringslivet, 
underlätta industriell användning av 
forskningsinfrastruktur och att stimulera 
skapandet av innovationskluster. Denna 
verksamhet ska också stödja utbildning 
och/eller utbyte av personal som handhar 
och driver forskningsinfrastruktur.

Målen ska vara att uppmuntra 
forskningsinfrastrukturer till att fungera 
som tidiga användare av spetsteknik, att 
främja FoU-partnerskap med näringslivet, 
underlätta industriell användning av 
forskningsinfrastruktur och att stimulera
deras bidrag till skapandet av 
innovationskluster. Denna verksamhet ska 
också stödja utbildning och/eller utbyte av 
personal som handhar och driver 
forskningsinfrastruktur på internationell 
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 974
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.3 – led c – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Stärka europeisk politik för 
forskningsinfrastruktur och internationellt 
samarbete

c) Stärka europeisk politik för 
forskningsinfrastruktur och internationellt 
samarbete, bland annat genom att införa 
oberoende granskning av likar på hög 
nivå och prioritering.

Or. en

Ändringsförslag 975
Alyn Smith

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.3 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet ska vara att stödja partnerskap 
mellan berörda politiska beslutsfattare och 
finansieringsorgan, kartlägga och bevaka 
instrument för beslutsfattande och 
internationellt samarbete.

Syftet ska vara att stödja partnerskap 
mellan berörda politiska beslutsfattare och 
finansieringsorgan, kartlägga och bevaka 
instrument för beslutsfattande och 
internationellt samarbete. De europeiska 
forskningsinfrastrukturernas 
internationella samarbetsaktiviteter ska 
stödjas och de ska tillfrågas när en 
europeisk strategi för internationellt 
forskningssamarbete byggs upp.

Or. en

Ändringsförslag 976
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet ska vara att stödja partnerskap 
mellan berörda politiska beslutsfattare och 
finansieringsorgan, kartlägga och bevaka 
instrument för beslutsfattande och 
internationellt samarbete.

Syftet ska vara att stödja partnerskap 
mellan berörda politiska beslutsfattare och 
finansieringsorgan, kartlägga och bevaka 
instrument och tillämpa en fristående 
utvärdering på hög nivå och ett
beslutsfattande av god kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 977
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4 – punkt 4.3 – led c – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nationella och regionala medel bör 
utnyttjas fullt ut för att stödja 
kapacitetsuppbyggnaden inom 
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forskningsinfrastrukturen.

Or. en

Ändringsförslag 978
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. FORSKNING FÖR OCH MED 
SAMHÄLLET, MOT EN 
ANSVARSFULL FORSKNING OCH 
INNOVATION
4b.1 Särskilt mål
Det särskilda målet är att bygga upp ett 
effektivt samarbete mellan forskning och 
samhälle, rekrytera nya forskartalanger 
och förena en forskning i världsklass med 
socialt medvetande och ansvarstagande.
De snabba framstegen inom forskning 
och innovation har skapat risker för 
viktiga etiska, rättsliga och sociala 
problem som kräver ett ökat engagemang 
och starkare relationer mellan forskning 
och samhälle.
För att hitta rätt svar på de utmaningar 
som Europa står inför måste så många 
olika aktörer som möjligt engagera sig i 
forsknings- och innovationsprocessen. 
Traditionellt har samverkan mellan 
forskning och samhälle inneburit en 
kunskapsöverföring i en riktning uppifrån 
och ned från experter till medborgare. 
Utvecklingen mot ett öppet, effektivt och 
demokratiskt kunskapssamhälle kräver en 
förändring mot en tvåvägsdialog och ett 
aktivt samarbete bortom den traditionella 
vetenskapliga utbildningen eller den 
nuvarande synen på medborgarna som 
enbart konsumenter av 
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forskningsresultat. Denna dialog och 
detta aktiva samarbete kommer utan 
tvekan att medge en forskning och 
innovation som utvecklas på ett mer 
ansvarsfullt sätt.
Unionen behöver utnyttja hela sitt 
humankapital för att kunna stärka sin 
konkurrenskraft i en global ekonomi. 
Kreativa människor finns överallt. För att 
kunna nå målet med ytterligare en miljon 
forskare netto i Europa till 2020 och en 
FoU-intensitet på 3 % av BNP måste 
dessutom EU:s ungdomar välja att utbilda 
sig till forskare och EU behöver en 
mångskiftande och jämställd arbetsstyrka.
Ändå har det blivit allt svårare att 
intressera fler ungdomar för forskning 
och teknik och det finns en ökande oro i 
Europa över att många begåvade 
ungdomar inte väljer en karriär inom 
dessa områden. Det är dessutom 
nödvändigt att se till att människor som 
har inlett en vetenskaplig eller teknisk 
karriär kan behålla sin entusiasm och 
motivation och får möjlighet till personlig 
utveckling utan att behöva överge sina 
fackområden.
Det råder också en tydlig obalans mellan 
kvinnor och män på forskningsområdet. 
Om Europa vill garantera att dess 
resurser utnyttjas för en effektiv forskning 
och innovation som ger goda resultat 
måste särskild uppmärksamhet ägnas åt 
kvinnornas underrepresentation inom 
forskningen och bristen på insikt om 
bristen på jämställdhet inom forskning 
och innovation.
4b.2 Motivering och unionens mervärde
Att förbättra samarbetet mellan forskning 
och samhälle för att möjliggöra ett 
bredare socialt och politiskt stöd åt 
forskningen och teknik i samtliga 
medlemsstater blir alltmer ett centralt 
problem som kraftigt har förvärrats av 
den nuvarande ekonomiska krisen: i 
demokratiska samhällen kräver 
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prioriteringen av offentliga investeringar 
inom forskningen en omfattande 
samhällelig och politisk uppslutning kring 
forskningens värderingar, där 
medborgarna utbildats i forskningens 
processer och kan känna igen dess bidrag 
till kunskap, samhälle och ekonomiska 
framsteg. Villkoren för en sådan tillit kan 
inte skapas med en toppstyrd modell.
Den kan endast uppnås genom att 
utveckla en givande och rik dialog och ett 
aktivt samarbete mellan forskning och 
samhälle för att garantera en mer 
ansvarsfull forskning och möjliggöra 
utvecklingen av riktlinjer som är mer 
relevanta för medborgarna. Det 
mångskiftande ”naturliga laboratorium” 
som Europa utgör och de olika visioner 
som framkommer inom kontinenten ger 
ett mervärde som ökar vikten av en dialog 
mellan olika aktörer.
Att på ett sådant interaktivt sätt främja en 
forskningskultur i Europa kommer 
dessutom att stärka demokratiska och 
humanistiska värderingar och bidra till 
att öka intresset för forskning och teknik. 
Ett sunt europeiskt forsknings- och 
tekniksystem är beroende av sin kapacitet 
att utnyttja talanger och idéer, oavsett var 
de finns.
4b.3 Huvuddragen för verksamheten
Syftet med åtgärderna bör vara att 
rekrytera nya talanger till forsknings- och 
teknikstudier i det europeiska samhället 
och överbrygga klyftan mellan kvinnor 
och män bland de personer som arbetar 
med forskning i unionen. Att öka vår 
kapacitet att införliva kunskaper och 
metoder från forskning och teknik i våra 
beslutsprocesser, utveckla mekanismer 
som medger en breddning och 
fördjupning av den sociala analysen av 
olika alternativ, bidra till att förebygga 
populistiska och forskningsnegativa 
strömningar och se till att etiska och 
sociala värderingar tas med i hela 
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innovationsprocessen kommer också att 
stödjas.
Verksamheten ska vara inriktad på att
a) stödja samhällsengagemang inom 
forskning och innovation, främja 
tvärvetenskaplig forskning och innovation 
och framför allt stödja medborgarnas 
deltagande i forskning och innovation,
b) främja jämställdhet mellan kvinnor och 
män genom att stödja förändringar i 
forskningsinstitutionernas organisationer 
och forskningsprogrammens utformning; 
detta omfattar dess olika dimensioner, 
framför allt att garantera jämställdhet 
inom forskningskarriärer och 
beslutsfattande och integrering av 
jämställdhetsdimensionen i forskningens 
och innovationens innehåll,
c) skapa forskningsskunniga medborgare 
genom formell och informell 
forskarutbildning och spridning av 
forskningsbaserad verksamhet i 
forskningscentra och museer som ett 
viktigt bidrag till att utveckla det framtida 
samhället och som en grund för 
samexistensen i en demokrati, göra 
forsknings- och teknikkarriärer attraktiva 
för unga studenter och främja ett hållbart 
samspel mellan skolor, 
forskningsinstitutioner, näringsliv och 
civilsamhällets organisationer,
d) utveckla etiska ramar för forskning och 
innovation som bygger på grundläggande 
etiska principer, bland annat de som 
återfinns i stadgan om de grundläggande 
rättigheterna och samtliga relevanta EU-
lagar och konventioner,
e) stärka en öppen tillgång till 
forskningsresultat (framför allt 
publikationer och data) för att garantera 
öppenhet och tillit mellan olika aktörer, 
öka forskningens kvalitet och den 
ekonomiska konkurrenskraften,

f) utveckla ett regelverk för ansvarfull 
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forskning och innovation som 
uppmuntrar samhällsaktörer (forskare, 
civilsamhälle, näringsliv, beslutsfattare) 
att samarbeta under hela forsknings- och 
innovationsprocessen för att bättre kunna 
anpassa den samt dess resultat och 
effekter till samhällets förväntningar, 
behov och värderingar,
g) stärka kunskaperna om 
forskningskommunikation för att 
förbättra kvalitet och effektivitet för 
samverkan mellan forskare, media och 
allmänheten samt följa hur medborgarna 
upplever forskningen.

Or. en

Ändringsförslag 979
Edit Herczog

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. SPRIDA KVALITET OCH BREDDA 
DELTAGANDET
4a.3 Huvuddragen för verksamheten
m) Stödja deltagandet av ytterligare 
partner i länder som inte redan ingår i det 
befintliga klustret i pågående projekt med 
målet att öka kunskaperna, bredda syftet 
och påskynda utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 980
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Bilaga I – Del I – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. SPRIDA KVALITET OCH BREDDA 
DELTAGANDET
Huvuddragen för verksamheten
Stödja deltagandet av ytterligare partner i 
länder som ännu inte ingår i befintliga 
kluster.

Or. en

Ändringsförslag 981
Philippe Lamberts

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att upprätthålla och 
bygga globalt ledarskap inom 
möjliggörande teknik och rymdforskning 
och -innovation, vilket stöder 
konkurrenskraften inom en rad befintliga 
och framväxande industrier och sektorer.

Det särskilda målet är att upprätthålla och 
bygga globalt ledarskap genom forskning 
och innovation inom möjliggörande teknik 
och rymdforskning och -innovation, vilket 
stöder konkurrenskraften inom en rad 
befintliga och framväxande industrier och 
sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 982
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det globala affärsklimatet förändras snabbt 
och Europa 2020-målen för smart och 
hållbar tillväxt för alla innebär utmaningar 
och möjligheter för den europeiska 

Det globala affärsklimatet förändras snabbt 
och Europa 2020-målen för smart och 
hållbar tillväxt för alla innebär utmaningar 
och möjligheter för den europeiska 
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industrin. Europa måste driva på 
innovationen, och omvandla den kunskap 
som genereras för att stödja och förbättra 
befintliga produkter, tjänster och 
marknader, samt skapa nya sådana. 
Innovation bör utnyttjas i sin vidaste 
bemärkelse, utöver teknik, för att även 
inbegripa affärsmässiga, organisatoriska 
och sociala aspekter.

industrin. Europa måste driva på 
innovationen, och omvandla den kunskap 
som genereras för att stödja och förbättra
kvalitet och hållbarhet för befintliga 
produkter, tjänster och marknader, samt 
skapa nya sådana. Innovation bör utnyttjas 
i sin vidaste bemärkelse, utöver teknik, för 
att även inbegripa affärsmässiga, 
organisatoriska och sociala aspekter.

Or. en

Ändringsförslag 983
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det globala affärsklimatet förändras snabbt 
och Europa 2020-målen för smart och 
hållbar tillväxt för alla innebär utmaningar 
och möjligheter för den europeiska 
industrin. Europa måste driva på 
innovationen, och omvandla den kunskap 
som genereras för att stödja och förbättra 
befintliga produkter, tjänster och 
marknader, samt skapa nya sådana. 
Innovation bör utnyttjas i sin vidaste 
bemärkelse, utöver teknik, för att även 
inbegripa affärsmässiga, organisatoriska 
och sociala aspekter.

Det globala affärsklimatet förändras snabbt 
och Europa 2020-målen för smart och 
hållbar tillväxt för alla innebär utmaningar 
och möjligheter för den europeiska 
industrin. Europa måste driva på 
innovationen, och omvandla den kunskap 
som genereras för att stödja och förbättra 
befintliga produkter, tjänster och 
marknader, samt skapa nya sådana. 
Innovation bör utnyttjas i sin vidaste 
bemärkelse, utöver teknik, för att även 
inbegripa affärsmässiga, organisatoriska, 
sociala och säkerhetsmässiga aspekter.

Or. en

Ändringsförslag 984
Britta Thomsen

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att stanna kvar i ledningen för den globala 
konkurrensen med en solid teknisk bas och 
industriell kapacitet, ökade strategiska 
investeringar i forskning, utveckling, 
validering och utprovning krävs inom 
informations- och kommunikationsteknik
(IKT), nanoteknik, avancerade material, 
bioteknik, avancerad tillverkning och 
bearbetning, och rymdforskning.

För att stanna kvar i ledningen för den 
globala konkurrensen med en solid teknisk 
bas och industriell kapacitet krävs ökade 
strategiska investeringar i forskning, 
utveckling, validering och utprovning inom 
informations- och kommunikationsteknik
(IKT), nanoteknik, avancerade material,
förnybar energiteknik och bioteknik, 
avancerad tillverkning och bearbetning
samt rymdforskning.

Or. en

Motivering

EU har varit den förnybara energins vagga och den europeiska industrin för förnybar energi 
skapar ett ökande antal arbetstillfällen, viktiga och växande exportmöjligheter och fortsätter 
vara världsledande. För att Europa ska behålla sitt försprång och sin globalt ledande 
ställning på detta område måste EU hålla en hög takt inom FoU till stöd för sin industri för 
förnybar energi.

Ändringsförslag 985
Herbert Reul

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att stanna kvar i ledningen för den globala 
konkurrensen med en solid teknisk bas och 
industriell kapacitet, ökade strategiska 
investeringar i forskning, utveckling, 
validering och utprovning krävs inom 
informations- och kommunikationsteknik
(IKT), nanoteknik, avancerade material, 
bioteknik, avancerad tillverkning och 
bearbetning, och rymdforskning.

För att stanna kvar i ledningen för den 
globala konkurrensen med en solid teknisk 
bas och industriell kapacitet krävs ökade 
strategiska investeringar i forskning, 
utveckling, validering och utprovning inom 
informations- och kommunikationsteknik
(IKT), nanoteknik, kvantteknik,
avancerade material, bioteknik, avancerad 
tillverkning och bearbetning samt
rymdforskning.

Or. en
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Ändringsförslag 986
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att stanna kvar i ledningen för den globala 
konkurrensen med en solid teknisk bas och 
industriell kapacitet, ökade strategiska 
investeringar i forskning, utveckling, 
validering och utprovning krävs inom 
informations- och kommunikationsteknik
(IKT), nanoteknik, avancerade material, 
bioteknik, avancerad tillverkning och 
bearbetning, och rymdforskning.

För att stanna kvar i ledningen för den 
globala konkurrensen med en solid teknisk 
bas och industriell kapacitet krävs ökade 
strategiska investeringar i forskning, 
utveckling, validering och utprovning inom 
informations- och kommunikationsteknik
(IKT), nanoteknik, avancerade material,
bioteknik, vattenteknik, avancerad 
tillverkning och bearbetning samt
rymdforskning.

Or. en

Ändringsförslag 987
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att stanna kvar i ledningen för den globala 
konkurrensen med en solid teknisk bas och 
industriell kapacitet, ökade strategiska 
investeringar i forskning, utveckling, 
validering och utprovning krävs inom 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT), nanoteknik, avancerade material, 
bioteknik, avancerad tillverkning och 
bearbetning, och rymdforskning.

Att stanna kvar i ledningen för den globala 
konkurrensen med en solid teknisk bas och 
industriell kapacitet, ökade strategiska 
investeringar i forskning, utveckling, 
validering och utprovning krävs inom 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT), nanoteknik, kvantoptik, avancerade 
material, bioteknik, avancerad tillverkning 
och bearbetning, robotteknik och 
rymdforskning.

Or. de

Ändringsförslag 988
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Framgångsrik hantering och utbyggnad av 
möjliggörande teknik av den europeiska 
industrin är en viktig faktor när det gäller 
att stärka Europas produktivitet och 
innovationskapacitet och se till att Europa 
har en avancerad, hållbar och 
konkurrenskraftig ekonomi, globalt 
ledarskap på områden för högteknologiska 
tillämpningar och förmåga att utveckla 
effektiva lösningar för 
samhällsutmaningar. Den stora 
genomslagskraften för sådan verksamhet 
kan sporra till ytterligare framsteg genom 
kompletterande uppfinningar och 
tillämpningar, som garanterar en högre 
avkastning på investeringarna i denna 
teknik än på något annat område.

Framgångsrik hantering och utbyggnad av 
möjliggörande teknik av den europeiska 
industrin är en viktig faktor när det gäller 
att stärka Europas produktivitet och 
innovationskapacitet och se till att Europa 
har en avancerad, hållbar och 
konkurrenskraftig ekonomi, globalt 
ledarskap på områden för högteknologiska 
tillämpningar och förmåga att utveckla 
effektiva lösningar för 
samhällsutmaningar. Den stora 
genomslagskraften för sådan verksamhet 
kan sporra till ytterligare framsteg genom 
kompletterande uppfinningar och 
tillämpningar, som garanterar en högre 
avkastning på investeringarna i denna 
teknik än på något annat område.
Utvecklingen av kompletterande 
pilotförsök eller spinoffeffekter från 
forskningsprojekt ska stödjas genom 
flexibla instrument, till exempel öppna 
upphandlingar.

Or. en

Ändringsförslag 989
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Framgångsrik hantering och utbyggnad av 
möjliggörande teknik av den europeiska
industrin är en viktig faktor när det gäller 
att stärka Europas produktivitet och 
innovationskapacitet och se till att Europa 
har en avancerad, hållbar och 
konkurrenskraftig ekonomi, globalt 

Framgångsrik hantering och utbyggnad av 
möjliggörande teknik av den europeiska 
industrin är en viktig faktor när det gäller 
att stärka Europas produktivitet och 
innovationskapacitet och se till att Europa 
har en avancerad, hållbar och 
konkurrenskraftig ekonomi, globalt 
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ledarskap på områden för högteknologiska 
tillämpningar och förmåga att utveckla 
effektiva lösningar för 
samhällsutmaningar. Den stora 
genomslagskraften för sådan verksamhet 
kan sporra till ytterligare framsteg genom 
kompletterande uppfinningar och 
tillämpningar, som garanterar en högre 
avkastning på investeringarna i denna 
teknik än på något annat område.

ledarskap på områden för högteknologiska 
tillämpningar och förmåga att utveckla 
effektiva lösningar för 
samhällsutmaningar. Den stora 
genomslagskraften för sådan verksamhet 
kan sporra till ytterligare framsteg genom 
kompletterande uppfinningar och 
tillämpningar, som garanterar en högre 
avkastning på investeringarna i denna 
teknik än på något annat område.
Utvecklingen av spinoffeffekter från 
forskningsprojekt ska stödjas genom 
flexibla instrument, till exempel öppna 
upphandlingar.

Or. en

Ändringsförslag 990
Philippe Lamberts

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Framgångsrik hantering och utbyggnad av 
möjliggörande teknik av den europeiska 
industrin är en viktig faktor när det gäller 
att stärka Europas produktivitet och 
innovationskapacitet och se till att Europa 
har en avancerad, hållbar och 
konkurrenskraftig ekonomi, globalt 
ledarskap på områden för högteknologiska 
tillämpningar och förmåga att utveckla 
effektiva lösningar för 
samhällsutmaningar. Den stora 
genomslagskraften för sådan verksamhet
kan sporra till ytterligare framsteg genom 
kompletterande uppfinningar och 
tillämpningar, som garanterar en högre 
avkastning på investeringarna i denna 
teknik än på något annat område.

Framgångsrik hantering och utbyggnad av 
möjliggörande teknik av den europeiska 
industrin är en viktig faktor när det gäller 
att stärka Europas produktivitet och 
innovationskapacitet och se till att Europa 
har en avancerad, hållbar och 
konkurrenskraftig ekonomi, globalt 
ledarskap på områden för högteknologiska 
tillämpningar och förmåga att utveckla 
effektiva och hållbara lösningar för 
samhällsutmaningar. Den stora 
genomslagskraften för sådan verksamhet 
kan sporra till ytterligare framsteg genom 
kompletterande uppfinningar och 
tillämpningar, som garanterar en högre 
avkastning på investeringarna i denna 
teknik än på något annat område.

Or. en
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Ändringsförslag 991
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa verksamheter kommer att bidra till 
målen för flaggskeppsinitiativen inom 
Europa 2020 – Innovationsunionen, Ett 
resurseffektivt Europa, En industripolitik 
för en globaliserad tid och En digital 
agenda för Europa – samt målen för 
unionens rymdpolitik.

Dessa verksamheter kommer att bidra till 
målen för flaggskeppsinitiativen inom 
Europa 2020 – Innovationsunionen, Ett 
resurseffektivt Europa, En industripolitik 
för en globaliserad tid och En digital 
agenda för Europa samt EU:s 
säkerhetsstrategi och målen för unionens 
rymdpolitik.

Or. en

Ändringsförslag 992
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna inom ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
kommer i första hand att vara baserade på 
dagordningar för forskning och innovation 
som fastställts av industrin och näringslivet
tillsammans med forskarvärlden och ha 
stark fokus på mobilisering av 
investeringar från den privata sektorn.

Verksamheterna inom ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
kommer i första hand att vara baserade på 
dagordningar för forskning och innovation 
som fastställts tillsammans med industrin 
och näringslivet, forskarvärlden och andra 
intresseorganisationer såsom 
organisationer i civilsamhället. 
Verksamheterna kommer inte enbart att 
syfta till att möta gemensamma behov och 
problem inom den specifika sektorn utan 
dessutom att stödja möjligheterna att 
uppnå politiska mål inom dessa specifika 
sektorer. Verksamheterna kommer att ha 
stark fokus på mobilisering av 
investeringar från den privata sektorn.

Or. en
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Ändringsförslag 993
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna inom ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
kommer i första hand att vara baserade på 
dagordningar för forskning och innovation 
som fastställts av industrin och näringslivet 
tillsammans med forskarvärlden och ha 
stark fokus på mobilisering av 
investeringar från den privata sektorn.

Verksamheterna inom ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
kommer i första hand att vara baserade på 
dagordningar för forskning och innovation 
som fastställts av industrin och näringslivet 
tillsammans med forskarvärlden och
europeiska teknikplattformar och ha stark 
fokus på mobilisering av investeringar från 
den privata sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 994
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheterna inom ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
kommer i första hand att vara baserade på 
dagordningar för forskning och innovation 
som fastställts av industrin och
näringslivet tillsammans med 
forskarvärlden och ha stark fokus på 
mobilisering av investeringar från den 
privata sektorn.

Verksamheterna inom ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
kommer i första hand att vara baserade på 
dagordningar för forskning och innovation 
som fastställts av industrin, näringslivet
och små och medelstora företag
tillsammans med forskarvärlden och
europeiska teknikplattformar och ha stark 
fokus på mobilisering av investeringar och 
innovation från den privata sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 995
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Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Integreringen av möjliggörande teknik i 
lösningar för samhällsutmaningarna ska 
stödjas tillsammans med de relevanta 
utmaningarna. Tillämpningar inom 
möjliggörande teknik som inte omfattas av 
samhällsutmaningar, men som är viktiga 
för att stärka den europeiska industrins 
konkurrenskraft, ska stödjas inom ramen 
för ”Ledarskap inom möjliggörande teknik 
och industriteknik”.

Integreringen av möjliggörande teknik i 
lösningar för samhällsutmaningarna ska 
stödjas tillsammans med de relevanta 
utmaningarna. Tillämpningar inom 
möjliggörande teknik som inte omfattas av 
samhällsutmaningar, men som är viktiga 
för att stärka den europeiska industrins 
konkurrenskraft, ska stödjas inom ramen 
för ”Ledarskap inom möjliggörande teknik 
och industriteknik”. För att kunna 
tillämpa viktig möjliggörande teknik och 
IKT-teknik effektivt inom ramen för 
prioriterade samhällsutmaningar måste 
en samordningsmekanism inrättas.

Or. en

Ändringsförslag 996
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Strategin ska omfatta både verksamhet som 
utgår ifrån en viss dagordning och mer 
öppna områden för att främja innovativa 
projekt och banbrytande lösningar. 
Tonvikten ska ligga på FoU- och 
innovationsverksamhet i de 
förkommersiella faserna. Finansieringen 
ska syfta till att få bort gemensamma
tekniska hinder snarare än att plocka ut 
vinnare eller finansiera särskilda 
produktionslinjer. Verksamheterna ska 
utformas för att förbättra industrins 
konkurrenskraft genom att stimulera 
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näringslivet, särskilt små och medelstora 
företag, till att investera mer i forskning 
och innovation.

näringslivet att i första hand förbättra sitt 
resurs- och energiutnyttjande, öka sina 
investeringar i forskning och innovation.
De ska framför allt stödja små och 
medelstora företag och ge dem ökad 
tillgång till forsknings- och 
innovationsaktiviteter.

Or. en

Ändringsförslag 997
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 998
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov
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Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 999
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Strategin ska omfatta både verksamhet som 
utgår ifrån en viss dagordning och mer 
öppna områden för att främja innovativa 
projekt och banbrytande lösningar. 
Tonvikten ska ligga på FoU, storskaliga 
pilotprojekt och 
demonstrationsverksamheter, 
provningsanläggningar och levande 
laboratorier, prototypframställning och 
produktvalidering inom pilotverksamheter. 

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

produktvalidering inom pilotverksamheter. 
Verksamheterna ska utformas för att 
förbättra industrins konkurrenskraft genom 
att stimulera näringslivet, särskilt små och 
medelstora företag, till att investera mer i 
forskning och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 1000
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1001
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 1002
Romana Jordan

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



AM\907534SV.doc 151/166 PE492.761v01-00

SV

uppmärksamhet ska ägnas åt små eller 
medelstora projekt.

Or. en

Ändringsförslag 1003
Herbert Reul

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En viktig del av ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
är viktig möjliggörande teknik, definierad 
som mikro- och nanoelektronik, fotonik, 
nanoteknik, bioteknik, avancerade material 
och avancerade tillverkningssystem. Dessa 
tvärvetenskapliga, kunskaps- och 
kapitalintensiva typer av teknik spänner 
över många olika sektorer och utgör 
grunden för betydande konkurrensfördelar 
för den europeiska industrin. En integrerad 
strategi som främjar kombination, 
konvergens och korsbefruktningseffekter 
inom viktig möjliggörande teknik i olika 
innovationscykler och värdekedjor kan ge 
lovande forskningsresultat och bana väg
för nya typer av industriell teknik, 
produkter, tjänster och nya tillämpningar
(t.ex. inom rymden, transporter, miljön, 
hälsa osv.). De många interaktionerna 
mellan viktig möjliggörande teknik och 
möjliggörande teknik kommer därför att 
utnyttjas på ett flexibelt sätt, som en viktig 
källa för innovation. Detta kommer att 
komplettera stödet till forskning och 
innovation inom viktig möjliggörande 
teknik som kan tillhandahållas av 
nationella eller regionala myndigheter med 
hjälp av resurser från 
sammanhållningspolitiken inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

En viktig del av ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
är viktig möjliggörande teknik, definierad 
som mikro- och nanoelektronik, fotonik, 
nanoteknik, kvantteknik, bioteknik, 
avancerade material och avancerade 
tillverkningssystem. Dessa 
tvärvetenskapliga, kunskaps- och 
kapitalintensiva typer av teknik spänner 
över många olika sektorer och utgör 
grunden för betydande konkurrensfördelar 
för den europeiska industrin. En integrerad
strategi som främjar kombination, 
konvergens och korsbefruktningseffekter 
inom viktig möjliggörande teknik i olika 
innovationscykler och värdekedjor kan ge 
lovande forskningsresultat och bana väg 
för nya typer av industriell teknik, 
produkter, tjänster och nya tillämpningar
(t.ex. inom rymden, transporter, miljön, 
hälsa osv.). De många interaktionerna 
mellan viktig möjliggörande teknik och 
möjliggörande teknik kommer därför att 
utnyttjas på ett flexibelt sätt, som en viktig 
källa för innovation. Detta kommer att 
komplettera stödet till forskning och 
innovation inom viktig möjliggörande 
teknik som kan tillhandahållas av 
nationella eller regionala myndigheter med 
hjälp av resurser från 
sammanhållningspolitiken inom ramen för 
strategier för smart specialisering.
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Or. en

Ändringsförslag 1004
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En viktig del av ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
är viktig möjliggörande teknik, definierad 
som mikro- och nanoelektronik, fotonik, 
nanoteknik, bioteknik, avancerade material 
och avancerade tillverkningssystem. Dessa 
tvärvetenskapliga, kunskaps- och 
kapitalintensiva typer av teknik spänner 
över många olika sektorer och utgör 
grunden för betydande konkurrensfördelar 
för den europeiska industrin. En integrerad 
strategi som främjar kombination, 
konvergens och korsbefruktningseffekter 
inom viktig möjliggörande teknik i olika 
innovationscykler och värdekedjor kan ge 
lovande forskningsresultat och bana väg 
för nya typer av industriell teknik, 
produkter, tjänster och nya tillämpningar
(t.ex. inom rymden, transporter, miljön, 
hälsa osv.). De många interaktionerna 
mellan viktig möjliggörande teknik och 
möjliggörande teknik kommer därför att 
utnyttjas på ett flexibelt sätt, som en viktig 
källa för innovation. Detta kommer att 
komplettera stödet till forskning och 
innovation inom viktig möjliggörande 
teknik som kan tillhandahållas av 
nationella eller regionala myndigheter med 
hjälp av resurser från 
sammanhållningspolitiken inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

En viktig del av ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
är viktig möjliggörande teknik, definierad 
som mikro- och nanoelektronik, fotonik, 
nanoteknik, miljöinnovation, bioteknik, 
avancerade material och avancerade 
tillverkningssystem. Dessa 
tvärvetenskapliga, kunskaps- och 
kapitalintensiva typer av teknik spänner 
över många olika sektorer och utgör 
grunden för betydande konkurrensfördelar 
för den europeiska industrin. En integrerad 
strategi som främjar kombination, 
konvergens och korsbefruktningseffekter 
inom viktig möjliggörande teknik i olika 
innovationscykler och värdekedjor kan ge 
lovande forskningsresultat och bana väg 
för nya typer av industriell teknik, 
produkter, tjänster och nya tillämpningar
(t.ex. inom rymden, transporter, miljön, 
hälsa osv.). De många interaktionerna 
mellan viktig möjliggörande teknik och 
möjliggörande teknik kommer därför att 
utnyttjas på ett flexibelt sätt, som en viktig 
källa för innovation. Detta kommer att 
komplettera stödet till forskning och 
innovation inom viktig möjliggörande 
teknik som kan tillhandahållas av 
nationella eller regionala myndigheter med 
hjälp av resurser från 
sammanhållningspolitiken inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

Or. en
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Ändringsförslag 1005
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En viktig del av ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
är viktig möjliggörande teknik, definierad 
som mikro- och nanoelektronik, fotonik, 
nanoteknik, bioteknik, avancerade material 
och avancerade tillverkningssystem. Dessa 
tvärvetenskapliga, kunskaps- och 
kapitalintensiva typer av teknik spänner 
över många olika sektorer och utgör 
grunden för betydande konkurrensfördelar 
för den europeiska industrin. En integrerad 
strategi som främjar kombination, 
konvergens och korsbefruktningseffekter 
inom viktig möjliggörande teknik i olika 
innovationscykler och värdekedjor kan ge 
lovande forskningsresultat och bana väg 
för nya typer av industriell teknik, 
produkter, tjänster och nya tillämpningar
(t.ex. inom rymden, transporter, miljön, 
hälsa osv.). De många interaktionerna 
mellan viktig möjliggörande teknik och 
möjliggörande teknik kommer därför att 
utnyttjas på ett flexibelt sätt, som en viktig 
källa för innovation. Detta kommer att 
komplettera stödet till forskning och 
innovation inom viktig möjliggörande 
teknik som kan tillhandahållas av 
nationella eller regionala myndigheter med 
hjälp av resurser från 
sammanhållningspolitiken inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

En viktig del av ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
är viktig möjliggörande teknik, definierad 
som mikro- och nanoelektronik, fotonik, 
nanoteknik, bioteknik, vattenteknik,
avancerade material och avancerade 
tillverkningssystem. Dessa 
tvärvetenskapliga, kunskaps- och 
kapitalintensiva typer av teknik spänner 
över många olika sektorer och utgör 
grunden för betydande konkurrensfördelar 
för den europeiska industrin. En integrerad 
strategi som främjar kombination, 
konvergens och korsbefruktningseffekter 
inom viktig möjliggörande teknik i olika 
innovationscykler och värdekedjor kan ge 
lovande forskningsresultat och bana väg 
för nya typer av industriell teknik, 
produkter, tjänster och nya tillämpningar
(t.ex. inom rymden, transporter, miljön, 
hälsa osv.). De många interaktionerna 
mellan viktig möjliggörande teknik och 
möjliggörande teknik kommer därför att 
utnyttjas på ett flexibelt sätt, som en viktig 
källa för innovation. Detta kommer att 
komplettera stödet till forskning och 
innovation inom viktig möjliggörande 
teknik som kan tillhandahållas av 
nationella eller regionala myndigheter med 
hjälp av resurser från 
sammanhållningspolitiken inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

Or. en

Ändringsförslag 1006
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras
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Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En viktig del av ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
är viktig möjliggörande teknik, definierad 
som mikro- och nanoelektronik, fotonik, 
nanoteknik, bioteknik, avancerade material 
och avancerade tillverkningssystem. Dessa 
tvärvetenskapliga, kunskaps- och 
kapitalintensiva typer av teknik spänner 
över många olika sektorer och utgör 
grunden för betydande konkurrensfördelar 
för den europeiska industrin. En integrerad 
strategi som främjar kombination, 
konvergens och korsbefruktningseffekter 
inom viktig möjliggörande teknik i olika 
innovationscykler och värdekedjor kan ge 
lovande forskningsresultat och bana väg 
för nya typer av industriell teknik, 
produkter, tjänster och nya tillämpningar
(t.ex. inom rymden, transporter, miljön, 
hälsa osv.). De många interaktionerna 
mellan viktig möjliggörande teknik och 
möjliggörande teknik kommer därför att 
utnyttjas på ett flexibelt sätt, som en viktig 
källa för innovation. Detta kommer att 
komplettera stödet till forskning och 
innovation inom viktig möjliggörande 
teknik som kan tillhandahållas av 
nationella eller regionala myndigheter med 
hjälp av resurser från 
sammanhållningspolitiken inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

En viktig del av ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
är viktig möjliggörande teknik, definierad 
som mikro- och nanoelektronik, fotonik, 
nanoteknik, bioteknik, avancerade material 
och avancerade tillverkningssystem. Dessa 
tvärvetenskapliga, kunskaps- och 
kapitalintensiva typer av teknik spänner 
över många olika sektorer och utgör 
grunden för betydande konkurrensfördelar 
för den europeiska industrin. En integrerad 
strategi som främjar kombination, 
konvergens och korsbefruktningseffekter 
inom viktig möjliggörande teknik i olika 
innovationscykler och värdekedjor kan ge 
lovande forskningsresultat och bana väg 
för nya typer av industriell teknik, 
produkter, tjänster och nya tillämpningar
(t.ex. inom rymden, transporter, miljön, 
hälsa, jordbruk osv.). De många 
interaktionerna mellan viktig 
möjliggörande teknik och möjliggörande 
teknik kommer därför att utnyttjas på ett 
flexibelt sätt, som en viktig källa för 
innovation. Detta kommer att komplettera 
stödet till forskning och innovation inom 
viktig möjliggörande teknik som kan 
tillhandahållas av nationella eller regionala 
myndigheter med hjälp av resurser från 
sammanhållningspolitiken inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

Or. en

Ändringsförslag 1007
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

En viktig del av ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
är viktig möjliggörande teknik, definierad 
som mikro- och nanoelektronik, fotonik, 
nanoteknik, bioteknik, avancerade material 
och avancerade tillverkningssystem. Dessa 
tvärvetenskapliga, kunskaps- och 
kapitalintensiva typer av teknik spänner 
över många olika sektorer och utgör 
grunden för betydande konkurrensfördelar 
för den europeiska industrin. En integrerad 
strategi som främjar kombination, 
konvergens och korsbefruktningseffekter 
inom viktig möjliggörande teknik i olika 
innovationscykler och värdekedjor kan ge 
lovande forskningsresultat och bana väg 
för nya typer av industriell teknik, 
produkter, tjänster och nya tillämpningar
(t.ex. inom rymden, transporter, miljön, 
hälsa osv.). De många interaktionerna 
mellan viktig möjliggörande teknik och 
möjliggörande teknik kommer därför att 
utnyttjas på ett flexibelt sätt, som en viktig 
källa för innovation. Detta kommer att 
komplettera stödet till forskning och 
innovation inom viktig möjliggörande 
teknik som kan tillhandahållas av 
nationella eller regionala myndigheter med 
hjälp av resurser från 
sammanhållningspolitiken inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

En viktig del av ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
är viktig möjliggörande teknik, definierad 
som mikro- och nanoelektronik, fotonik, 
nanoteknik, bioteknik, avancerade material 
och avancerade tillverkningssystem. Dessa 
tvärvetenskapliga, kunskaps- och 
kapitalintensiva typer av teknik spänner 
över många olika sektorer och utgör 
grunden för betydande konkurrensfördelar 
för den europeiska industrin. En integrerad 
strategi som främjar kombination, 
konvergens och korsbefruktningseffekter 
inom viktig möjliggörande teknik i olika 
innovationscykler och värdekedjor kan ge 
lovande forskningsresultat och bana väg 
för nya typer av industriell teknik, 
produkter, tjänster och nya tillämpningar
(t.ex. inom rymden, transporter, miljön, 
hälsa, jordbruk osv.). De många 
interaktionerna mellan viktig 
möjliggörande teknik och möjliggörande 
teknik kommer därför att utnyttjas på ett 
flexibelt sätt, som en viktig källa för 
innovation. Detta kommer att komplettera 
stödet till forskning och innovation inom 
viktig möjliggörande teknik som kan 
tillhandahållas av nationella eller regionala 
myndigheter med hjälp av resurser från 
sammanhållningspolitiken inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

Or. en

Ändringsförslag 1008
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En viktig del av ”Ledarskap inom En viktig del av ”Ledarskap inom 
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möjliggörande teknik och industriteknik” 
är viktig möjliggörande teknik, definierad 
som mikro- och nanoelektronik, fotonik, 
nanoteknik, bioteknik, avancerade material 
och avancerade tillverkningssystem. Dessa 
tvärvetenskapliga, kunskaps- och 
kapitalintensiva typer av teknik spänner 
över många olika sektorer och utgör 
grunden för betydande konkurrensfördelar 
för den europeiska industrin. En integrerad 
strategi som främjar kombination, 
konvergens och korsbefruktningseffekter 
inom viktig möjliggörande teknik i olika 
innovationscykler och värdekedjor kan ge 
lovande forskningsresultat och bana väg 
för nya typer av industriell teknik, 
produkter, tjänster och nya tillämpningar
(t.ex. inom rymden, transporter, miljön, 
hälsa osv.). De många interaktionerna 
mellan viktig möjliggörande teknik och 
möjliggörande teknik kommer därför att 
utnyttjas på ett flexibelt sätt, som en viktig 
källa för innovation. Detta kommer att 
komplettera stödet till forskning och 
innovation inom viktig möjliggörande 
teknik som kan tillhandahållas av 
nationella eller regionala myndigheter med 
hjälp av resurser från 
sammanhållningspolitiken inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

möjliggörande teknik och industriteknik” 
är viktig möjliggörande teknik, definierad 
som mikro- och nanoelektronik, fotonik, 
nanoteknik, bioteknik, avancerade material 
och avancerade tillverkningssystem. Dessa 
tvärvetenskapliga, kunskaps- och 
kapitalintensiva typer av teknik spänner 
över många olika sektorer och utgör 
grunden för betydande konkurrensfördelar 
för den europeiska industrin. En integrerad 
strategi som främjar kombination, 
konvergens och korsbefruktningseffekter 
inom viktig möjliggörande teknik i olika 
innovationscykler och värdekedjor kan ge 
lovande forskningsresultat och bana väg 
för nya typer av industriell teknik, 
produkter, tjänster och nya tillämpningar
(t.ex. inom rymden, transporter, miljön, 
hälsa, jordbruk osv.). De många 
interaktionerna mellan viktig 
möjliggörande teknik och möjliggörande 
teknik kommer därför att utnyttjas på ett 
flexibelt sätt, som en viktig källa för 
innovation. Detta kommer att komplettera 
stödet till forskning och innovation inom 
viktig möjliggörande teknik som kan 
tillhandahållas av nationella eller regionala 
myndigheter med hjälp av resurser från 
sammanhållningspolitiken inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

Or. en

Motivering

Det finns stora möjligheter att tillämpa möjliggörande och övergripande tekniska lösningar 
inom jordbruket.

Ändringsförslag 1009
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, 
Maria Da Graça Carvalho, Pilar Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

En viktig del av ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
är viktig möjliggörande teknik, definierad 
som mikro- och nanoelektronik, fotonik, 
nanoteknik, bioteknik, avancerade material 
och avancerade tillverkningssystem. Dessa 
tvärvetenskapliga, kunskaps- och 
kapitalintensiva typer av teknik spänner 
över många olika sektorer och utgör 
grunden för betydande konkurrensfördelar 
för den europeiska industrin. En integrerad 
strategi som främjar kombination, 
konvergens och korsbefruktningseffekter 
inom viktig möjliggörande teknik i olika 
innovationscykler och värdekedjor kan ge 
lovande forskningsresultat och bana väg 
för nya typer av industriell teknik, 
produkter, tjänster och nya tillämpningar
(t.ex. inom rymden, transporter, miljön, 
hälsa osv.). De många interaktionerna 
mellan viktig möjliggörande teknik och 
möjliggörande teknik kommer därför att 
utnyttjas på ett flexibelt sätt, som en viktig 
källa för innovation. Detta kommer att 
komplettera stödet till forskning och 
innovation inom viktig möjliggörande 
teknik som kan tillhandahållas av 
nationella eller regionala myndigheter med 
hjälp av resurser från 
sammanhållningspolitiken inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

En viktig del av ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
är viktig möjliggörande teknik, definierad 
som mikro- och nanoelektronik, fotonik, 
nanoteknik, bioteknik, avancerade material 
och avancerade tillverkningssystem. Dessa 
tvärvetenskapliga, kunskaps- och 
kapitalintensiva typer av teknik spänner 
över många olika sektorer och utgör 
grunden för betydande konkurrensfördelar 
för den europeiska industrin. En integrerad 
strategi som främjar kombination, 
konvergens och korsbefruktningseffekter 
inom viktig möjliggörande teknik i olika 
innovationscykler och värdekedjor kan ge 
lovande forskningsresultat och bana väg 
för nya typer av industriell teknik, 
produkter, tjänster och nya tillämpningar
(t.ex. inom rymden, transporter, miljön, 
hälsa, jordbruk osv.). De många 
interaktionerna mellan viktig 
möjliggörande teknik och möjliggörande 
teknik kommer därför att utnyttjas på ett 
flexibelt sätt, som en viktig källa för 
innovation. Detta kommer att komplettera 
stödet till forskning och innovation inom 
viktig möjliggörande teknik som kan 
tillhandahållas av nationella eller regionala 
myndigheter med hjälp av resurser från 
sammanhållningspolitiken inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

Or. en

Motivering

Det finns enorma möjligheter att tillämpa möjliggörande och övergripande tekniska lösningar 
inom jordbruket, framför allt genom jordbrukets producentindustrier som spelar en viktig roll 
för att främja det europeiska jordbrukets konkurrenskraft.

Ändringsförslag 1010
Patrizia Toia
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Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En viktig del av ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
är viktig möjliggörande teknik, definierad 
som mikro- och nanoelektronik, fotonik, 
nanoteknik, bioteknik, avancerade material 
och avancerade tillverkningssystem. Dessa 
tvärvetenskapliga, kunskaps- och 
kapitalintensiva typer av teknik spänner 
över många olika sektorer och utgör 
grunden för betydande konkurrensfördelar 
för den europeiska industrin. En integrerad 
strategi som främjar kombination, 
konvergens och korsbefruktningseffekter 
inom viktig möjliggörande teknik i olika 
innovationscykler och värdekedjor kan ge 
lovande forskningsresultat och bana väg 
för nya typer av industriell teknik, 
produkter, tjänster och nya tillämpningar
(t.ex. inom rymden, transporter, miljön, 
hälsa osv.). De många interaktionerna 
mellan viktig möjliggörande teknik och 
möjliggörande teknik kommer därför att 
utnyttjas på ett flexibelt sätt, som en viktig 
källa för innovation. Detta kommer att 
komplettera stödet till forskning och 
innovation inom viktig möjliggörande 
teknik som kan tillhandahållas av 
nationella eller regionala myndigheter med 
hjälp av resurser från 
sammanhållningspolitiken inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

En viktig del av ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
är viktig möjliggörande teknik, definierad 
som mikro- och nanoelektronik, fotonik, 
nanoteknik, bioteknik, avancerade material 
och avancerade tillverkningssystem. Dessa 
tvärvetenskapliga, kunskaps- och 
kapitalintensiva typer av teknik spänner 
över många olika sektorer inom såväl den 
vetenskapliga (framför allt matematik)
som den tekniska forskningen och utgör 
grunden för betydande konkurrensfördelar 
för den europeiska industrin. En integrerad 
strategi som främjar kombination, 
konvergens och korsbefruktningseffekter 
inom viktig möjliggörande teknik i olika 
innovationscykler och värdekedjor kan ge 
lovande såväl teoretiska som praktiska
forskningsresultat och bana väg för nya 
typer av industriell teknik, produkter, 
tjänster och nya tillämpningar (t.ex. inom 
rymden, transporter, miljön, hälsa osv.). De 
många interaktionerna mellan viktig 
möjliggörande teknik och möjliggörande 
teknik kommer därför att utnyttjas på ett 
flexibelt sätt, som en viktig källa för 
innovation. Detta kommer att komplettera 
stödet till forskning och innovation inom 
viktig möjliggörande teknik som kan 
tillhandahållas av nationella eller regionala 
myndigheter med hjälp av resurser från 
sammanhållningspolitiken inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

Or. en

Ändringsförslag 1011
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 12



AM\907534SV.doc 159/166 PE492.761v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En viktig del av ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
är viktig möjliggörande teknik, definierad 
som mikro- och nanoelektronik, fotonik, 
nanoteknik, bioteknik, avancerade material 
och avancerade tillverkningssystem. Dessa 
tvärvetenskapliga, kunskaps- och 
kapitalintensiva typer av teknik spänner 
över många olika sektorer och utgör 
grunden för betydande konkurrensfördelar 
för den europeiska industrin. En integrerad 
strategi som främjar kombination, 
konvergens och korsbefruktningseffekter 
inom viktig möjliggörande teknik i olika 
innovationscykler och värdekedjor kan ge 
lovande forskningsresultat och bana väg 
för nya typer av industriell teknik, 
produkter, tjänster och nya tillämpningar 
(t.ex. inom rymden, transporter, miljön, 
hälsa osv.). De många interaktionerna 
mellan viktig möjliggörande teknik och 
möjliggörande teknik kommer därför att 
utnyttjas på ett flexibelt sätt, som en viktig 
källa för innovation. Detta kommer att 
komplettera stödet till forskning och 
innovation inom viktig möjliggörande 
teknik som kan tillhandahållas av 
nationella eller regionala myndigheter med 
hjälp av resurser från 
sammanhållningspolitiken inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

En viktig del av ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
är viktig möjliggörande teknik, definierad 
som mikro- och nanoelektronik, fotonik, 
robotteknik, nanoteknik, kvantoptik, 
bioteknik, avancerade material och 
avancerade tillverkningssystem. Dessa 
tvärvetenskapliga, kunskaps- och 
kapitalintensiva typer av teknik spänner 
över många olika sektorer och utgör 
grunden för betydande konkurrensfördelar 
för den europeiska industrin. En integrerad 
strategi som främjar kombination, 
konvergens och korsbefruktningseffekter 
inom viktig möjliggörande teknik i olika 
innovationscykler och värdekedjor kan ge 
lovande forskningsresultat och bana väg 
för nya typer av industriell teknik, 
produkter, tjänster och nya tillämpningar 
(t.ex. inom rymden, transporter, miljön, 
hälsa osv.). De många interaktionerna 
mellan viktig möjliggörande teknik och 
möjliggörande teknik kommer därför att 
utnyttjas på ett flexibelt sätt, som en viktig 
källa för innovation. Detta kommer att 
komplettera stödet till forskning och 
innovation inom viktig möjliggörande 
teknik som kan tillhandahållas av 
nationella eller regionala myndigheter med 
hjälp av resurser från 
sammanhållningspolitiken inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

Or. de

Ändringsförslag 1012
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För all möjliggörande teknik och 
industriteknik, inklusive viktig 
möjliggörande teknik, kommer ett viktigt 
mål att vara att främja samverkan mellan 
tekniktyperna, och med tillämpningarna 
inom ramen för samhällsutmaningar. Detta 
ska beaktas fullt ut när dagordningarna och 
prioriteringarna utvecklas och genomförs. 
Det kräver att berörda parter som 
företräder olika perspektiv är fullt delaktiga 
i fastställandet av prioriteringar och i 
genomförandet. I vissa fall kommer det 
också att kräva åtgärder som finansieras 
gemensamt av möjliggörande teknik och 
industriteknik, och av relevanta 
samhällsutmaningar. Detta kommer att 
innefatta gemensam finansiering av 
offentlig-privata partnerskap som syftar 
till att utveckla teknik och tillämpa den 
för att ta itu med samhällsutmaningar.

För all möjliggörande teknik och 
industriteknik, inklusive viktig 
möjliggörande teknik, kommer ett viktigt 
mål att vara att främja samverkan mellan 
tekniktyperna, och med tillämpningarna 
inom ramen för samhällsutmaningar. Detta 
ska beaktas fullt ut när dagordningarna och 
prioriteringarna utvecklas och genomförs. 
Det kräver att berörda parter som 
företräder olika perspektiv är fullt delaktiga 
i fastställandet av prioriteringar och i 
genomförandet.

Or. en

Motivering

Denna otydliga gränsdragning mellan pelare och budget genom medfinansiering av offentlig-
privata partnerskap från både Samhällsutmaningar och Industriellt ledarskap är oacceptabel. 
I grunden kan en större andel av de pengarna absorberas av de offentlig-privata 
partnerskapen.

Ändringsförslag 1013
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För all möjliggörande teknik och 
industriteknik, inklusive viktig 
möjliggörande teknik, kommer ett viktigt 
mål att vara att främja samverkan mellan 
tekniktyperna, och med tillämpningarna 

För all möjliggörande teknik och 
industriteknik, inklusive viktig 
möjliggörande teknik, kommer ett viktigt 
mål att vara att främja samverkan mellan 
tekniktyperna, och med tillämpningarna 
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inom ramen för samhällsutmaningar. Detta 
ska beaktas fullt ut när dagordningarna och 
prioriteringarna utvecklas och genomförs. 
Det kräver att berörda parter som 
företräder olika perspektiv är fullt delaktiga 
i fastställandet av prioriteringar och i 
genomförandet. I vissa fall kommer det 
också att kräva åtgärder som finansieras 
gemensamt av möjliggörande teknik och 
industriteknik, och av relevanta 
samhällsutmaningar. Detta kommer att 
innefatta gemensam finansiering av 
offentlig-privata partnerskap som syftar till 
att utveckla teknik och tillämpa den för att 
ta itu med samhällsutmaningar.

inom ramen för samhällsutmaningar. Detta 
ska beaktas fullt ut när dagordningarna och 
prioriteringarna utvecklas och genomförs. 
Det kräver att berörda parter som 
företräder olika perspektiv, inklusive 
civilsamhällets, är fullt delaktiga i 
fastställandet av prioriteringar och i 
genomförandet. I vissa fall kommer det 
också att kräva åtgärder som finansieras 
gemensamt av möjliggörande teknik och 
industriteknik, och av relevanta 
samhällsutmaningar. Detta kommer att 
innefatta gemensam finansiering av 
offentlig-privata partnerskap och 
partnerskap med civilsamhällets 
organisationer som syftar till att utveckla 
teknik och innovationer och tillämpa dem
för att ta itu med samhällsutmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 1014
Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För all möjliggörande teknik och 
industriteknik, inklusive viktig 
möjliggörande teknik, kommer ett viktigt 
mål att vara att främja samverkan mellan 
tekniktyperna, och med tillämpningarna 
inom ramen för samhällsutmaningar. Detta 
ska beaktas fullt ut när dagordningarna och 
prioriteringarna utvecklas och genomförs. 
Det kräver att berörda parter som 
företräder olika perspektiv är fullt delaktiga 
i fastställandet av prioriteringar och i 
genomförandet. I vissa fall kommer det 
också att kräva åtgärder som finansieras 
gemensamt av möjliggörande teknik och 
industriteknik, och av relevanta 
samhällsutmaningar. Detta kommer att 
innefatta gemensam finansiering av 

För all möjliggörande teknik och 
industriteknik, inklusive viktig 
möjliggörande teknik, kommer ett viktigt 
mål att vara att främja samverkan mellan 
tekniktyperna, och med tillämpningarna 
inom ramen för samhällsutmaningar. Detta 
ska beaktas fullt ut när dagordningarna och 
prioriteringarna utvecklas och genomförs. 
Det kräver att berörda parter som 
företräder olika perspektiv är fullt delaktiga 
i fastställandet av prioriteringar och i 
genomförandet. I vissa fall kommer det 
också att kräva åtgärder som finansieras 
gemensamt av möjliggörande teknik och 
industriteknik, och av relevanta 
samhällsutmaningar. Detta kommer att 
innefatta gemensam finansiering av 
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offentlig-privata partnerskap som syftar till 
att utveckla teknik och tillämpa den för att 
ta itu med samhällsutmaningar.

offentlig-privata partnerskap och 
partnerskap med civilsamhällets 
organisationer som syftar till att utveckla 
teknik och metoder och tillämpa dem för 
att ta itu med samhällsutmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 1015
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rymdsektorn växer snabbt och levererar 
information som är av avgörande betydelse 
för många områden i det moderna 
samhället och som uppfyller dess 
grundläggande krav, bemöter allmängiltiga 
vetenskapliga frågor och säkrar unionens 
ställning som en viktig aktör på den 
internationella scenen. Rymdforskningen 
ligger till grund för all verksamhet som 
genomförs på området för rymdfrågor, men
är för närvarande uppsplittrad på nationella 
program som drivs av vissa av unionens 
medlemsstater. Samordning av och 
investering i rymdforskning måste ske på 
unionsnivå (jfr artikel 189 i EUF-fördraget) 
för att man ska kunna bibehålla 
konkurrenskraften, bevara unionens 
rymdbaserade infrastruktur, t.ex. Galileo,
och behålla en framtida roll för unionen på 
rymdområdet. Dessutom är innovativa 
tjänster och tillämpningar i senare led, som 
använder information som härrör från 
rymdområdet, en viktig källa till tillväxt 
och sysselsättning.

Rymdsektorn växer snabbt och levererar 
information som är av avgörande betydelse 
för många områden i det moderna 
samhället och som uppfyller dess 
grundläggande krav, bemöter allmängiltiga 
vetenskapliga frågor och säkrar unionens 
ställning som en viktig aktör på den 
internationella scenen. Rymdforskningen 
ligger till grund för all verksamhet som 
genomförs på området för rymdfrågor, men 
är för närvarande uppsplittrad på nationella 
program som drivs av vissa av unionens 
medlemsstater. Samordning av och 
investering i rymdforskning måste ske på 
unionsnivå (jfr artikel 189 i EUF-fördraget) 
för att man ska kunna bibehålla 
konkurrenskraften och behålla en framtida 
roll för unionen på rymdområdet. 
Dessutom är innovativa tjänster och 
tillämpningar i senare led, som använder 
information som härrör från rymdområdet, 
en viktig källa till tillväxt och 
sysselsättning.

Or. en



AM\907534SV.doc 163/166 PE492.761v01-00

SV

Motivering

Horisont 2020 bör inte finansiera rymdinfrastruktur utan enbart rymdforskning, inklusive 
utveckling av satellitnavigeringstillämpningar.

Ändringsförslag 1016
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rymdsektorn växer snabbt och levererar 
information som är av avgörande betydelse 
för många områden i det moderna 
samhället och som uppfyller dess 
grundläggande krav, bemöter allmängiltiga 
vetenskapliga frågor och säkrar unionens 
ställning som en viktig aktör på den 
internationella scenen. Rymdforskningen 
ligger till grund för all verksamhet som 
genomförs på området för rymdfrågor, 
men är för närvarande uppsplittrad på 
nationella program som drivs av vissa av 
unionens medlemsstater. Samordning av 
och investering i rymdforskning måste ske 
på unionsnivå (jfr artikel 189 i EUF-
fördraget) för att man ska kunna bibehålla 
konkurrenskraften, bevara unionens 
rymdbaserade infrastruktur, t.ex. Galileo, 
och behålla en framtida roll för unionen på 
rymdområdet. Dessutom är innovativa 
tjänster och tillämpningar i senare led, som 
använder information som härrör från 
rymdområdet, en viktig källa till tillväxt 
och sysselsättning.

Rymdsektorn växer snabbt och levererar 
information som är av avgörande betydelse 
för många områden i det moderna 
samhället och som uppfyller dess 
grundläggande krav, bemöter allmängiltiga 
vetenskapliga frågor och säkrar unionens 
ställning som en viktig aktör på den 
internationella scenen. Rymdforskningen 
ligger till grund för all verksamhet som 
genomförs på området för rymdfrågor. 
Samordning av och investering i 
rymdforskning måste ske på unionsnivå
(jfr artikel 189 i EUF-fördraget) för att man 
ska kunna bibehålla konkurrenskraften, 
bevara unionens rymdbaserade 
infrastruktur, t.ex. Galileo, och behålla en 
framtida roll för unionen på rymdområdet.
Detta ska uppnås genom ett nära 
samarbete med nationella rymdbyråer och 
Europeiska rymdbyrån. Dessutom är 
innovativa tjänster och tillämpningar i 
senare led, som använder information som 
härrör från rymdområdet, en viktig källa 
till tillväxt och sysselsättning och en 
utveckling av dem utgör en viktig 
möjlighet för unionen.

Or. en

Motivering

Samarbete med medlemsstaternas rymdbyråer bör beaktas där detta är relevant.
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Ändringsförslag 1017
Gaston Franco

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rymdsektorn växer snabbt och levererar 
information som är av avgörande betydelse 
för många områden i det moderna 
samhället och som uppfyller dess 
grundläggande krav, bemöter allmängiltiga 
vetenskapliga frågor och säkrar unionens 
ställning som en viktig aktör på den 
internationella scenen. Rymdforskningen 
ligger till grund för all verksamhet som 
genomförs på området för rymdfrågor, men 
är för närvarande uppsplittrad på nationella 
program som drivs av vissa av unionens 
medlemsstater. Samordning av och 
investering i rymdforskning måste ske på 
unionsnivå (jfr artikel 189 i EUF-fördraget) 
för att man ska kunna bibehålla 
konkurrenskraften, bevara unionens 
rymdbaserade infrastruktur, t.ex. Galileo, 
och behålla en framtida roll för unionen på 
rymdområdet. Dessutom är innovativa 
tjänster och tillämpningar i senare led, som 
använder information som härrör från 
rymdområdet, en viktig källa till tillväxt 
och sysselsättning.

Rymdsektorn växer snabbt och levererar 
information som är av avgörande betydelse 
för många områden i det moderna 
samhället och som uppfyller dess 
grundläggande krav, bemöter allmängiltiga 
vetenskapliga frågor och säkrar unionens 
ställning som en viktig aktör på den 
internationella scenen. Rymdforskningen 
ligger till grund för all verksamhet som 
genomförs på området för rymdfrågor, men 
är för närvarande uppsplittrad på nationella 
program som drivs av vissa av unionens 
medlemsstater. Samordning av och 
investering i rymdforskning måste ske på 
unionsnivå (jfr artikel 189 i EUF-fördraget) 
för att man ska kunna bibehålla 
konkurrenskraften, till exempel inom 
starkt konkurrensutsatta sektorer som 
telekommunikationssektorn, bevara 
unionens rymdbaserade infrastruktur, t.ex. 
Galileo, och behålla en framtida roll för 
unionen på rymdområdet inom alla 
rymdsektorer som kan bidra till 
hanteringen av EU:s sociala utmaningar 
och/eller skapar en mängd högt 
kvalificerade arbetstillfällen i Europa. 
Dessutom är innovativa tjänster och
tillämpningar i senare led, som använder 
information som härrör från rymdområdet, 
en viktig källa till tillväxt och 
sysselsättning.

Or. fr

Ändringsförslag 1018
Hermann Winkler
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Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa kan uppnå kritisk massa genom 
partnerskap, kluster och nätverk, 
standardisering, främjande av samarbete 
mellan olika vetenskapliga och tekniska 
discipliner och sektorer med liknande 
forsknings- och utvecklingsbehov, vilket 
leder till genombrott, ny teknik och 
innovativa lösningar.

Europa kan uppnå kritisk massa genom 
partnerskap, kluster och nätverk, 
standardisering, främjande av samarbete 
mellan olika vetenskapliga och tekniska 
discipliner och sektorer med liknande 
forsknings- och utvecklingsbehov, vilket 
leder till genombrott, ny teknik och 
innovativa lösningar. Huvuddelen av
finansieringen sker genom 
sammankopplingsprojekt.

Or. de

Ändringsförslag 1019
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utveckling och genomförande av 
dagordningar för forskning och innovation 
genom offentlig-privata partnerskap, 
upprättande av effektiva förbindelser 
mellan industrin och den akademiska 
världen, mobilisering av ytterligare 
investeringar, tillgång till riskkapital, 
standardisering och stöd till 
förkommersiell upphandling och 
upphandling av innovativa produkter och 
tjänster är aspekter som är väsentliga när 
det gäller konkurrenskraft.

Utveckling och genomförande av 
dagordningar för forskning och innovation 
genom de europeiska teknikplattformarna 
och offentlig-privata partnerskap, 
upprättande av effektiva förbindelser 
mellan industrin och den akademiska 
världen, mobilisering av ytterligare 
investeringar, tillgång till riskkapital, 
standardisering och stöd till 
förkommersiell upphandling och 
upphandling av innovativa produkter och 
tjänster är aspekter som är väsentliga när 
det gäller konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 1020
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Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Bilaga I – Del II – punkt 1 – stycke 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbete på unionsnivå kan också stödja 
möjligheter till handel genom utveckling 
av europeiska eller internationella 
standarder för nya produkter, tjänster och 
ny teknik. Verksamhet till stöd för 
standardisering och driftskompatibilitet, 
säkerhet och verksamhet innan 
bestämmelser fastställs kommer att 
främjas.

Samarbete på unionsnivå bör också stödja 
möjligheter till handel genom utveckling 
av europeiska eller internationella 
standarder för nya produkter, tjänster och 
ny teknik. Denna anmärkning följer av 
samrådet med samtliga intressenter inom 
den berörda sektorn, oavsett om de 
kommer från det vetenskapliga området 
eller industrin, och syftar till att skapa en 
positiv dynamik i utvecklingen av dessa 
normer. Verksamhet till stöd för 
standardisering och driftskompatibilitet, 
säkerhet och verksamhet innan 
bestämmelser fastställs kommer att 
främjas.

Or. fr


