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Ändringsförslag 378
Patrizia Toia

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att stimulera betydande framsteg vid 
kunskapens gränser kommer EFR att stödja 
enskilda forskarlag i deras forskning inom 
vilket område som helst inom vetenskaplig 
och teknisk grundforskning som faller 
inom ramen för Horisont 2020, inbegripet 
ingenjörsvetenskap, samhällsvetenskap och 
humaniora. Om så är lämpligt kan hänsyn
tas till särskild forskningsämnen eller 
särskilda målgrupper (t.ex. den nya 
generationen av forskare/nya forskarlag), 
med beaktande av EFR:s mål och behoven 
av ett effektivt genomförande. Särskild 
uppmärksamhet kommer att ägnas åt 
nytillkomna eller snabbväxande områden 
vid kunskapens gränser och i gränsområdet 
mellan olika discipliner.

För att stimulera betydande framsteg vid 
kunskapens gränser kommer EFR att stödja 
enskilda forskarlag i deras forskning inom 
vilket område som helst inom vetenskaplig 
och teknisk grundforskning som faller 
inom ramen för Horisont 2020, inbegripet 
ingenjörsvetenskap, samhällsvetenskap och 
humaniora och främja särskild 
upphandling där de bindande kraven är 
att framstående forskare inte får utöva sin 
verksamhet i ursprungslandet och det inte 
är möjligt att föra över bidraget till deras 
ursprungsland. Om så är lämpligt kan 
hänsyn tas till särskild forskningsämnen 
eller särskilda målgrupper (t.ex. den nya 
generationen av forskare/nya forskarlag), 
med beaktande av EFR:s mål och behoven 
av ett effektivt genomförande. Särskild 
uppmärksamhet kommer att ägnas åt 
nytillkomna eller snabbväxande områden 
vid kunskapens gränser och i gränsområdet 
mellan olika discipliner.

Or. it

Ändringsförslag 379
Britta Thomsen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att stimulera betydande framsteg vid 
kunskapens gränser kommer EFR att stödja 

För att stimulera betydande framsteg vid 
kunskapens gränser kommer EFR att stödja 
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enskilda forskarlag i deras forskning inom 
vilket område som helst inom vetenskaplig 
och teknisk grundforskning som faller 
inom ramen för Horisont 2020, inbegripet 
ingenjörsvetenskap, samhällsvetenskap och 
humaniora. Om så är lämpligt kan hänsyn 
tas till särskild forskningsämnen eller 
särskilda målgrupper (t.ex. den nya 
generationen av forskare/nya forskarlag), 
med beaktande av EFR:s mål och behoven 
av ett effektivt genomförande. Särskild 
uppmärksamhet kommer att ägnas åt 
nytillkomna eller snabbväxande områden 
vid kunskapens gränser och i gränsområdet 
mellan olika discipliner.

enskilda forskarlag i deras forskning inom 
vilket område som helst inom vetenskaplig 
och teknisk grundforskning som faller 
inom ramen för Horisont 2020, inbegripet 
ingenjörsvetenskap, samhällsvetenskap och 
humaniora. Om så är lämpligt kan hänsyn 
tas till särskild forskningsämnen eller 
särskilda målgrupper (t.ex. den nya 
generationen av forskare/nya forskarlag, 
kvinnor), med beaktande av EFR:s mål och 
behoven av ett effektivt genomförande. 
Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas 
åt nytillkomna eller snabbväxande 
områden vid kunskapens gränser och i 
gränsområdet mellan olika discipliner.

Or. en

Ändringsförslag 380
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fristående forskare i alla åldrar, vilket 
omfattar forskare som har påbörjat 
övergången till att bli oberoende 
forskningsledare i sin egen rätt, från vilket 
land som helst i världen, kommer att 
stödjas för att kunna bedriva forskning i 
Europa.

Fristående forskare i alla åldrar, vilket 
omfattar forskare som har påbörjat 
övergången till att bli oberoende 
forskningsledare i sin egen rätt, från vilket 
land som helst i världen, kommer att 
stödjas för att kunna bedriva forskning i 
Europa. Återkomst och reintegration av 
forskare efter avslutad EFR-finansierad 
period kan också stödjas, särskilt i 
kombination med systemet för ”ERA 
Chairs” (forskningsledare).

Or. en
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Ändringsförslag 381
Britta Thomsen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fristående forskare i alla åldrar, vilket 
omfattar forskare som har påbörjat 
övergången till att bli oberoende 
forskningsledare i sin egen rätt, från vilket 
land som helst i världen, kommer att 
stödjas för att kunna bedriva forskning i 
Europa.

Fristående forskare i alla åldrar och oavsett 
kön, vilket omfattar forskare som har 
påbörjat övergången till att bli oberoende 
forskningsledare i sin egen rätt, från vilket 
land som helst i världen, kommer att 
stödjas för att kunna bedriva forskning i 
Europa

Or. en

Ändringsförslag 382
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning av de bästa forskarna från 
olika medlemsstater ska också främjas 
genom det europeiska forskningsrådets 
synergibidrag, som har visat sig vara 
mycket eftertraktat bland forskare som 
deltagit i de tidigare ramprogrammen.

Or. en

Ändringsförslag 383
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett forskardrivet tillvägagångssättet Ett forskardrivet tillvägagångssätt kommer 
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kommer att tillämpas. Det innebär att EFR 
kommer att stödja projekt som genomförs 
av forskare inom ämnen som dessa själva 
har valt inom ramen för 
ansökningsomgångar. Förslagen kommer 
att bedömas genom inbördes utvärdering 
med kompetens som enda kriterium, med 
beaktande av kompetens såväl inom nya 
forskarlag och en ny generation av forskare 
som inom väletablerade forskarlag, och 
särskild uppmärksamhet kommer att ägnas 
åt förslag som i hög grad är nydanande och 
därför innebär stora vetenskapliga risker.

att tillämpas. Det innebär att EFR kommer 
att stödja projekt som genomförs av 
forskare inom ämnen som dessa själva har 
valt inom ramen för ansökningsomgångar. 
Förslagen kommer att bedömas genom 
inbördes utvärdering med kompetens som 
enda kriterium, med beaktande av 
kompetens såväl inom nya forskarlag och 
en ny generation av forskare, särskilt i 
mindre utvecklade regioner, som inom 
väletablerade forskarlag, och särskild 
uppmärksamhet kommer att ägnas åt 
förslag som i hög grad är nydanande och 
därför innebär stora vetenskapliga risker.

Or. en

Ändringsförslag 384
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett forskardrivet tillvägagångssättet
kommer att tillämpas. Det innebär att EFR 
kommer att stödja projekt som genomförs 
av forskare inom ämnen som dessa själva 
har valt inom ramen för 
ansökningsomgångar. Förslagen kommer 
att bedömas genom inbördes utvärdering 
med kompetens som enda kriterium, med 
beaktande av kompetens såväl inom nya 
forskarlag och en ny generation av forskare 
som inom väletablerade forskarlag, och 
särskild uppmärksamhet kommer att ägnas 
åt förslag som i hög grad är nydanande och 
därför innebär stora vetenskapliga risker.

Ett forskardrivet tillvägagångssätt kommer 
att tillämpas. Det innebär att EFR kommer 
att stödja projekt som genomförs av 
forskare inom ämnen som dessa själva har 
valt inom ramen för ansökningsomgångar. 
Förslagen kommer att bedömas genom 
inbördes utvärdering med kompetens som 
enda kriterium, med beaktande av 
kompetens såväl inom nya forskarlag och 
en ny generation av forskare som inom 
väletablerade forskarlag samt med 
beaktande av jämställdhetsaspekter, och 
särskild uppmärksamhet kommer att ägnas 
åt förslag som i hög grad är nydanande och 
därför innebär stora vetenskapliga risker.

Or. en

Motivering

Baserat på Carvalho-betänkandet, ändringsförslag 44.
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Ändringsförslag 385
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 1 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Vetenskaplig strategi: (1) Utveckla vetenskaplig strategi:

Or. en

Ändringsförslag 386
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 1 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Vetenskaplig ledning, övervakning och 
kvalitetskontroll:

(2) Genomförande av vetenskaplig 
ledning, övervakning och kvalitetskontroll:

Or. en

Ändringsförslag 387
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 1 – led 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fastställande av ståndpunkter, där så är 
lämpligt ur ett vetenskapligt perspektiv, 
med avseende på genomförande och 
handläggning av ansökningsomgångar, 
utvärderingskriterier, förfaranden för 
inbördes utvärdering, inbegripet urval av 
experter och metoder för inbördes 
utvärdering och förslagsutvärdering, samt
nödvändiga regler och riktlinjer för 

– Fastställande av ståndpunkter, där så är 
lämpligt ur ett vetenskapligt perspektiv, 
med avseende på genomförande och 
handläggning av ansökningsomgångar, 
utveckling av utvärderingskriterier, 
förfaranden för inbördes utvärdering, 
inbegripet urval av experter och metoder 
för inbördes utvärdering och 
förslagsutvärdering, samt nödvändiga 



PE492.815v01-00 8/133 AM\907981SV.doc

SV

genomförandet. På grundval av detta 
kommer beslut att fattas om det förslag 
som ska finansieras under övervakning av 
det vetenskapliga rådet. Detta gäller även 
alla andra frågor beträffande resultatet och 
effekten av EFR:s verksamheter och 
kvaliteten på den forskning som bedrivs, 
vilket omfattar viktiga bestämmelser i 
EFR:s mall för bidragsöverenskommelse.

regler och riktlinjer för genomförandet. På 
grundval av detta kommer beslut att fattas 
om det förslag som ska finansieras under 
övervakning av det vetenskapliga rådet. 
Detta gäller även alla andra frågor 
beträffande resultatet och effekten av 
EFR:s verksamheter och kvaliteten på den 
forskning som bedrivs, vilket omfattar 
viktiga bestämmelser i EFR:s mall för 
bidragsöverenskommelse.

Or. en

Ändringsförslag 388
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 1 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Kommunikation och spridning: (3) Organisera kommunikation och 
spridning:

Or. en

Motivering

Ökad tydlighet.

Ändringsförslag 389
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 1 – led 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Säkerställande av kommunikation med 
forskarsamhället och de viktigaste berörda 
aktörerna om EFR:s verksamhet och 
resultat.

– Säkerställande av kommunikation med 
forskarsamhället och de viktigaste berörda 
aktörerna liksom med regionala och 
nationella finansieringsinstanser om 
EFR:s verksamhet och resultat.
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Or. en

Ändringsförslag 390
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 1 – led 3 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Försök att främja en aktiv medverkan 
av forskare från mindre representerade 
europeiska regioner.

Or. en

Ändringsförslag 391
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 1 – led 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Regelbunden rapportering till 
kommissionen om den egna verksamheten.

– Regelbunden rapportering till 
kommissionen, Europaparlamentet och 
rådet om den egna verksamheten.

Or. fr

Ändringsförslag 392
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det vetenskapliga rådets ledamöter ska 
kompenseras för de uppgifter de utför 
genom honorar och i förekommande fall 
ersättning för resor och uppehälle.

Det vetenskapliga rådets ledamöter ska 
kompenseras för de uppgifter de utför 
genom honorar och i förekommande fall 
ersättning för resor och uppehälle, i 
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vederbörlig ordning dokumenterade, upp 
till 50 %.

Or. it

Motivering

Det är lämpligt att ange ett tak för kostnadsersättningarna för resor och uppehälle för att 
undvika missbruk och resursslöseri.

Ändringsförslag 393
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordföranden i EFR kommer att vara bosatt 
i Bryssel under utnämningens varaktighet
och ägna den största delen av sin tid17 åt 
EFR:s angelägenheter. Ordföranden 
avlönas på en nivå som motsvarar 
kommissionens högsta ledning.

Ordföranden i EFR kommer att vara bosatt 
i Bryssel under utnämningens varaktighet. 
Ordföranden avlönas på en nivå som 
motsvarar kommissionens högsta ledning.

Or. it

Ändringsförslag 394
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det vetenskapliga rådet ska bland sina 
medlemmar välja tre vice ordföranden, 
som ska bistå ordföranden i dennes 
representation och organisationen av 
dennes arbete. De vice ordförandena får 
också benämnas vice ordförande för 
Europeiska forskningsrådet.

Det vetenskapliga rådet ska bland sina 
medlemmar välja en vice ordförande, som 
ska bistå ordföranden i dennes 
representation och organisationen av 
dennes arbete. Den vice ordföranden får 
också benämnas vice ordförande för 
Europeiska forskningsrådet.

Or. it
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Ändringsförslag 395
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De tre vice ordförandena kommer att 
tillhandahållas stöd för att säkerställa att 
de får lämpligt lokalt administrativt 
bistånd vid sina heminstitutioner.

utgår

Or. it

Motivering

För att undvika resursslöseri är det olämpligt att dubblera byråkratiska strukturer.

Ändringsförslag 396
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EFR:s ordförande och ledamöterna av det 
vetenskapliga rådet ska fullgöra sitt 
uppdrag på grundval av ett exklusivt 
mandat och på heltid.

Or. it

Motivering

För att garantera insyn i och oberoende för EFR är det lämpligt att specificera kraven för 
genomförandet av uppdraget.
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Ändringsförslag 397
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – punkt 1.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaltningen av EFR kommer att skötas 
av personal som har anställts särskilt för 
detta ändamål, vid behov innefattar detta 
tjänstemän från EU-institutionerna, och 
kommer endast att omfatta de faktiska 
administrativa behoven för att garantera 
den stabilitet och kontinuitet som krävs för 
en effektiv administration.

Förvaltningen av EFR kommer att skötas 
av personal som har anställts särskilt för 
detta ändamål och kommer endast att 
omfatta de faktiska administrativa behoven
för att garantera den stabilitet och 
kontinuitet som krävs för en effektiv 
administration.

Or. it

Ändringsförslag 398
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – punkt 1.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaltningen av EFR kommer att skötas 
av personal som har anställts särskilt för 
detta ändamål, vid behov innefattar detta 
tjänstemän från EU-institutionerna, och 
kommer endast att omfatta de faktiska 
administrativa behoven för att garantera 
den stabilitet och kontinuitet som krävs för 
en effektiv administration.

Förvaltningen av EFR kommer att skötas 
av redan anställd personal från 
EU-institutionerna, och kommer endast att 
omfatta de faktiska administrativa behoven 
för att garantera den stabilitet och 
kontinuitet som krävs för en effektiv 
administration.

Or. it
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Ändringsförslag 399
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Utse den särskilda 
genomförandestrukturens direktör och 
högre tjänstemän med beaktande av det 
vetenskapliga rådets synpunkter.

– Utse och avsätta den särskilda 
genomförandestrukturens direktör och 
högre tjänstemän med beaktande av det 
vetenskapliga rådets synpunkter.

Or. fr

Ändringsförslag 400
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Regelbundet informera 
programkommittén om genomförandet av 
EFR:s verksamheter.

– Regelbundet informera 
programkommittén om genomförandet av 
EFR:s verksamheter och resultat och se till 
att de kontinuerligt uppdateras med de 
senaste uppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 401
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 1 – punkt 1.3 – stycke 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Regelbundet informera 
programkommittén om genomförandet av 
EFR:s verksamheter.

– Regelbundet informera 
programkommittén, Europaparlamentet 
och rådet om genomförandet av EFR:s 
verksamheter.
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Or. it

Motivering

För att garantera ökad öppenhet och bättre övervakning av EFR:s verksamheter.

Ändringsförslag 402
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det är nödvändigt att stödja ett stort antal 
nya, visionära högrisksamarbetsprojekt 
inom vetenskap och teknik för att 
framgångsrikt utforska nya grunder för 
radikalt ny teknik. Genom att vara 
uttryckligen ämnesobunden och icke-
normativ möjliggör den här verksamheten 
nya idéer, när de än uppstår och var de än 
kommer ifrån, inom ett mycket brett 
spektrum av teman och discipliner. För att 
vårda sådana sköra idéer krävs ett rörligt, 
riskvänligt och mycket tvärvetenskapligt 
förhållningssätt till forskning, som går 
långt utöver strikt tekniska sfärer. Det är 
även viktigt att locka och stimulera nya 
aktörer med stor potential inom forskning 
och innovation, såsom unga forskare och 
små och medelstora högteknologiska 
företag, att delta för att vårda framtidens 
vetenskapliga och industriella ledare.

Det är nödvändigt att stödja ett stort antal 
nya, visionära högrisksamarbetsprojekt i 
tidigt skede inom vetenskap och teknik för 
att framgångsrikt utforska nya grunder för 
radikalt ny teknik. Genom att vara 
uttryckligen ämnesobunden och icke-
normativ möjliggör den här verksamheten 
nya idéer, när de än uppstår och var de än 
kommer ifrån, inom ett mycket brett 
spektrum av teman och discipliner. För att 
vårda sådana sköra idéer krävs ett rörligt, 
riskvänligt och mycket tvärvetenskapligt 
förhållningssätt till forskning, som går 
långt utöver strikt tekniska sfärer. Det är 
även viktigt att locka och stimulera nya 
aktörer med stor potential inom forskning 
och innovation, såsom unga forskare och 
små och medelstora högteknologiska 
företag, att delta för att vårda framtidens 
vetenskapliga och industriella ledare.

Or. en

Ändringsförslag 403
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 2 – punkt 2.3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheter inom de tre FET-pelarna 
kompletteras med ett stort antal nätverks-
och samhällsbaserade åtgärder för att skapa 
en fruktbar och dynamisk europeisk grund 
för vetenskapsdriven forskning mot ny 
teknik. Dessa kommer att stödja FET-
verksamheternas framtida utveckling, 
främja debatten om konsekvenserna av ny
teknik samt öka dess inverkan.

Verksamheter inom de tre FET-pelarna 
kompletteras med ett stort antal nätverks-
och samhällsbaserade åtgärder för att skapa 
en fruktbar och dynamisk europeisk grund 
för vetenskapsdriven forskning mot ny 
teknik. Dessa kommer att stödja FET-
verksamheternas framtida utveckling, 
främja debatten om konsekvenserna av ny 
teknik samt öka dess inverkan.
FET-verksamheten ska på grundval av 
gemensamma intressen och ömsesidig 
nytta vara öppen för samarbete med 
tredjeländer samtidigt som europeiska 
intressen skyddas.

Or. en

Ändringsförslag 404
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 2 – punkt 2.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett rådgivande organ för FET kommer att 
tillhandahålla synpunkter från berörda 
parter om övergripande vetenskaplig 
strategi, inklusive fastställande av 
arbetsprogrammet.

Kommissionen kommer att åläggas att 
samråda med relevanta parter om 
FET-programmet, däribland 
vetenskapsmän, forskare och tekniker 
med bästa anseende och lämplig 
expertkunskap som garanterar en 
mångfald av forskningsområden och som 
agerar på personliga mandat, för att 
tillhandahålla synpunkter om övergripande 
vetenskaplig strategi. De ska särskilt 
lämna synpunkter på fastställandet av
prioriteringar i och nödvändiga ändringar 
av arbetsprogrammet, inklusive 
uppmaningar till förslagsinlämning och
kriterier för att undvika överlappningar.

För att minimera dubbelarbete ska 
kommissionen där så är möjligt försöka 
använda befintliga samrådsinstrument vid 
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genomförandet av Horisont 2020, till 
exempel de europeiska 
innovationspartnerskapen, de europeiska 
teknikplattformarna och gemensamma 
program och gemensamma initiativ för 
programplanering.

Or. en

Ändringsförslag 405
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 2 – punkt 2.4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 60 % av FET:s resurser ska anslås 
till gemensam gränslös forskning enligt 
bottom-up-strategin inom samtliga 
områden, medan högst 25 % ska 
fokuseras på att skapa ett fåtal 
utmanande FET-flaggskeppsinitiativ.

Or. en

Ändringsförslag 406
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kommer att uppnås i synnerhet 
genom att strukturera och öka kompetensen 
inom en väsentlig del av den högkvalitativa 
grundutbildningen för forskare som 
befinner sig i början av karriären samt 
doktorander i alla medlemsstater och 
associerade länder. Genom att utrusta 
forskare som befinner sig i början av 
karriären med ett stort antal kompetenser 

Detta kommer att uppnås i synnerhet 
genom att strukturera och öka kompetensen 
inom en väsentlig del av den högkvalitativa 
grundutbildningen för forskare som 
befinner sig i början av karriären samt 
doktorander i alla medlemsstater och 
associerade länder. Genom att utrusta 
forskare som befinner sig i början av 
karriären med ett stort antal kompetenser 
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som kommer att göra det möjligt för dem 
att möta aktuella och framtida utmaningar 
kommer nästa generation av forskare att 
åtnjuta ökade karriärperspektiv inom både 
offentliga och privata sektorer, vilket 
kommer att locka fler unga människor till 
karriärer inom forskning.

som kommer att göra det möjligt för dem 
att möta aktuella och framtida utmaningar 
kommer nästa generation av forskare att 
åtnjuta ökade karriärperspektiv inom både 
offentliga och privata sektorer, inklusive 
inom den icke vinstdrivande civila 
samhällssektorn, vilket kommer att locka 
fler unga människor till karriärer inom 
forskning.

Or. en

Ändringsförslag 407
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kommer att uppnås i synnerhet 
genom att strukturera och öka kompetensen 
inom en väsentlig del av den högkvalitativa 
grundutbildningen för forskare som 
befinner sig i början av karriären samt 
doktorander i alla medlemsstater och 
associerade länder. Genom att utrusta 
forskare som befinner sig i början av 
karriären med ett stort antal kompetenser 
som kommer att göra det möjligt för dem 
att möta aktuella och framtida utmaningar 
kommer nästa generation av forskare att 
åtnjuta ökade karriärperspektiv inom både 
offentliga och privata sektorer, vilket 
kommer att locka fler unga människor till 
karriärer inom forskning.

Detta kommer att uppnås i synnerhet 
genom att strukturera och öka kompetensen 
inom en väsentlig del av den högkvalitativa 
grundutbildningen för forskare som 
befinner sig i början av karriären samt 
doktorander i alla medlemsstater och 
associerade länder. Genom att utrusta 
forskare som befinner sig i början av 
karriären med ett stort antal kompetenser 
som kommer att göra det möjligt för dem 
att möta aktuella och framtida utmaningar 
kommer nästa generation av forskare att 
åtnjuta ökade karriärperspektiv inom både 
offentliga och privata sektorer, vilket 
kommer att locka fler unga människor till 
karriärer inom forskning. Det är också 
därför som doktoranderna tydligt måste 
lyftas fram som några av de viktigaste 
tillgångarna i det nya programmet för 
allmän utbildning, yrkesutbildning, 
ungdom och idrott, och det är viktigt att 
medlen kompletterar ”Horisont 2020”. 

Or. fr
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Ändringsförslag 408
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärden kommer att genomföras genom 
stöd till forskarutbildningsprogram i hela 
unionen som har valts på ett 
konkurrensutsatt sätt och som genomförs i 
partnerskap mellan universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska aktörer från olika länder i 
och utanför Europa. Enskilda institutioner 
som kan tillhandahålla samma berikande 
miljö kommer också att stödjas. 
Flexibiliteten i genomförandet av målen 
måste säkerställas för att möta olika behov. 
Vanligtvis kommer framgångsrika 
partnerskap att bilda nätverk för 
forskningsutbildning eller 
industriforskardoktorat, medan enskilda
institutioner vanligtvis kommer att vara 
delaktiga i innovativa doktorandprogram. 
Av denna anledning planeras stöd för de 
bästa forskarna som befinner sig i början 
av karriären från vilket land som helst, så 
att de kan delta i dessa förstklassiga 
program.

Åtgärden kommer att genomföras genom 
stöd till forskarutbildningsprogram i hela 
unionen som har valts på ett 
konkurrensutsatt sätt, som ger forskare 
möjlighet att utveckla sin forskarkarriär,
och som genomförs i partnerskap mellan 
universitet, forskningsinstitutioner, företag, 
små och medelstora företag och andra 
socioekonomiska aktörer från olika länder i 
och utanför Europa. Enskilda institutioner 
som kan tillhandahålla samma berikande 
miljö kommer också att stödjas. 
Flexibiliteten i genomförandet av målen 
måste säkerställas för att möta olika behov. 
Vanligtvis kommer framgångsrika 
partnerskap bland annat att bilda nätverk 
för forskningsutbildning eller 
industriforskardoktorat, medan enskilda 
institutioner vanligtvis, men inte 
nödvändigtvis, kommer att vara delaktiga i 
innovativa doktorandprogram. Av denna 
anledning planeras stöd för de bästa 
forskarna som befinner sig i början av 
karriären från vilket land som helst, så att 
de kan delta i dessa förstklassiga program.

Or. en

Ändringsförslag 409
Giles Chichester

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärden kommer att genomföras genom 
stöd till forskarutbildningsprogram i hela 
unionen som har valts på ett 
konkurrensutsatt sätt och som genomförs i 
partnerskap mellan universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska aktörer från olika länder i 
och utanför Europa. Enskilda institutioner 
som kan tillhandahålla samma berikande 
miljö kommer också att stödjas. 
Flexibiliteten i genomförandet av målen 
måste säkerställas för att möta olika behov. 
Vanligtvis kommer framgångsrika 
partnerskap att bilda nätverk för 
forskningsutbildning eller 
industriforskardoktorat, medan enskilda 
institutioner vanligtvis kommer att vara 
delaktiga i innovativa doktorandprogram. 
Av denna anledning planeras stöd för de 
bästa forskarna som befinner sig i början 
av karriären från vilket land som helst, så 
att de kan delta i dessa förstklassiga 
program.

Åtgärden kommer att genomföras genom 
stöd till forskarutbildningsprogram i hela 
unionen som har valts på ett 
konkurrensutsatt sätt och som genomförs i 
partnerskap mellan universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska aktörer från olika länder i 
och utanför Europa. Enskilda institutioner 
som kan tillhandahålla samma berikande 
miljö kommer också att stödjas. 
Fullständig flexibilitet i genomförandet av 
målen vad gäller varaktighet, 
värdinstitution, antalet unga forskare 
inom hela det avtalade nätverket av 
värdinstitutioner samt den finansiella 
omfattningen på ett projekt måste 
säkerställas för att möta olika behov. 
Vanligtvis kommer framgångsrika 
partnerskap att bilda nätverk för 
forskningsutbildning eller 
industriforskardoktorat eller en 
kombination av dessa i form av virtuella 
utbildningscentra, medan enskilda 
institutioner vanligtvis kommer att vara 
delaktiga i innovativa doktorandprogram. 
Av denna anledning planeras stöd för de 
bästa forskarna som befinner sig i början 
av karriären från vilket land som helst, så 
att de kan delta i dessa förstklassiga 
program.

Or. en

Ändringsförslag 410
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa utbildningsprogram kommer att Dessa utbildningsprogram kommer att 
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fokusera på utveckling och breddning av 
central forskningskompetens samtidigt som 
de förser forskarna med ett kreativt sinne, 
en entreprenörsinställning och 
innovationskompetens som motsvarar 
framtida behov på arbetsmarknaden. 
Programmen kommer också att 
tillhandahålla utbildning i överförbara 
färdigheter, såsom lagarbete, risktagande, 
projektledning, standardisering, 
entreprenörskap, etik, IPR, kommunikation 
och kontakter mellan forskningen och 
samhället, som kommer att vara 
nödvändiga för uppkomsten, utvecklingen, 
kommersialiseringen och spridningen av 
innovation.

fokusera på utveckling och breddning av 
central forskningskompetens så att
forskare kan utveckla sin forskarkarriär,
samtidigt som de förser forskarna med ett 
kreativt sinne, en entreprenörsinställning 
och innovationskompetens som motsvarar 
framtida behov på arbetsmarknaden. 
Programmen kommer också att 
tillhandahålla utbildning i överförbara 
färdigheter, såsom lagarbete, risktagande, 
projektledning, standardisering, 
entreprenörskap, etik, IPR, kommunikation 
och kontakter mellan forskningen och 
samhället, som kommer att vara 
nödvändiga för uppkomsten, utvecklingen, 
kommersialiseringen och spridningen av 
innovation.

Or. en

Ändringsförslag 411
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa utbildningsprogram kommer att 
fokusera på utveckling och breddning av 
central forskningskompetens samtidigt som 
de förser forskarna med ett kreativt sinne, 
en entreprenörsinställning och 
innovationskompetens som motsvarar 
framtida behov på arbetsmarknaden. 
Programmen kommer också att 
tillhandahålla utbildning i överförbara 
färdigheter, såsom lagarbete, risktagande, 
projektledning, standardisering, 
entreprenörskap, etik, IPR, kommunikation 
och kontakter mellan forskningen och 
samhället, som kommer att vara 
nödvändiga för uppkomsten, utvecklingen, 
kommersialiseringen och spridningen av 
innovation.

Dessa utbildningsprogram kommer att 
fokusera på utveckling och breddning av 
central forskningskompetens samtidigt som 
de förser forskarna med ett kreativt sinne, 
en entreprenörsinställning och 
innovationskompetens som motsvarar 
framtida behov på arbetsmarknaden. 
Programmen kommer också att 
tillhandahålla utbildning i överförbara 
färdigheter, såsom lagarbete, risktagande, 
projektledning, standardisering, 
entreprenörskap, etik, immateriella 
rättigheter (IPR), kommunikation och 
kontakter mellan forskningen och 
samhället, som kommer att vara 
nödvändiga för uppkomsten, utvecklingen, 
kommersialiseringen och spridningen av 
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innovation.

Or. en

Motivering

Förkortningar måste förklaras.

Ändringsförslag 412
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa måste vara attraktivt för de bästa 
forskarna, både europeiska och 
utomeuropeiska. Detta kommer att uppnås 
i synnerhet genom stöd till attraktiva 
karriärmöjligheter för erfarna forskare 
inom både den offentliga och den privata 
sektorn och genom att de uppmanas att 
flytta mellan länder, sektorer och 
discipliner för att öka sin kreativa och 
innovativa potential.

Europa måste vara attraktivt för de bästa 
forskarna, både europeiska och 
utomeuropeiska. Detta kommer att uppnås 
i synnerhet genom stöd till attraktiva 
karriärmöjligheter för erfarna forskare 
inom både den offentliga och den privata 
sektorn¸ inklusive inom den icke 
vinstdrivande civila samhällssektorn, och 
genom att de uppmanas att flytta mellan 
länder, sektorer och discipliner för att öka 
sin kreativa och innovativa potential.

Or. en

Ändringsförslag 413
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa måste vara attraktivt för de bästa 
forskarna, både europeiska och 
utomeuropeiska. Detta kommer att uppnås 
i synnerhet genom stöd till attraktiva 
karriärmöjligheter för erfarna forskare 

Europa måste vara attraktivt för de bästa 
forskarna, både europeiska och 
utomeuropeiska. Detta kommer att uppnås 
i synnerhet genom stöd till attraktiva 
karriärmöjligheter för forskare i början av 
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inom både den offentliga och den privata 
sektorn och genom att de uppmanas att 
flytta mellan länder, sektorer och 
discipliner för att öka sin kreativa och 
innovativa potential.

sin karriär och för erfarna forskare inom 
både den offentliga och den privata sektorn 
och genom att de uppmanas att flytta 
mellan länder, sektorer och discipliner för 
att öka sin kreativa och innovativa 
potential.

Or. en

Ändringsförslag 414
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De bästa eller mest lovande erfarna 
forskarna som vill utveckla sin kompetens 
genom erfarenhet från gränsöverskridande 
eller internationell rörlighet kommer att 
finansieras oavsett nationalitet. De kan 
stödjas under de olika stadierna i sin 
karriär, vilket omfattar de första stegen 
direkt efter doktorsexamen eller 
motsvarande erfarenhet. Dessa forskare 
kommer att finansieras på villkor att de 
flyttar från ett land till ett annat för att 
bredda eller fördjupa sina kompetenser vid 
universitet, forskningsinstitutioner, företag, 
små och medelstora företag eller andra 
socioekonomiska aktörer som de själva har 
valt och arbeta med forsknings- eller 
innovationsprojekt som passar deras 
personliga behov och intressen. De 
kommer också att uppmuntras till att flytta 
från den offentliga till den privata sektorn 
eller omvänt genom stöd för tillfälliga 
tjänster. Deltidsmöjligheter som tillåter 
kombinerade tjänster inom både den 
offentliga och den privata sektorn kommer 
också att stödjas för att öka överföringen 
av kunskap mellan sektorer samt att 
uppmuntra till nyetableringen av företag. 
Sådana skräddarsydda 
forskningsmöjligheter kommer att hjälpa 

De bästa eller mest lovande erfarna 
forskarna som vill utveckla sin kompetens 
genom erfarenhet från gränsöverskridande 
eller internationell rörlighet kommer att 
finansieras oavsett nationalitet. De kan 
stödjas under de olika stadierna i sin 
karriär, vilket omfattar de första stegen 
direkt efter doktorsexamen eller 
motsvarande erfarenhet. Dessa forskare 
kommer att finansieras på villkor att de 
flyttar från ett land till ett annat för att 
bredda eller fördjupa sina kompetenser vid 
universitet, forskningsinstitutioner, företag, 
små och medelstora företag eller andra 
socioekonomiska aktörer som de själva har 
valt och arbeta med forsknings- eller 
innovationsprojekt som passar deras 
personliga behov och intressen. Det ska 
också finnas tillgång till ytterligare 
finansiering för att främja forskarnas 
rörlighet i förhållande till institutioner i 
mindre utvecklade regioner. De kommer 
också att uppmuntras till att flytta från den 
offentliga till den privata sektorn eller 
omvänt genom stöd för tillfälliga tjänster. 
Deltidsmöjligheter som tillåter 
kombinerade tjänster inom både den 
offentliga och den privata sektorn kommer 
också att stödjas för att öka överföringen 
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lovande forskare att bli helt oberoende och 
underlätta karriärförflyttningar mellan den 
offentliga och den privata sektorn.

av kunskap mellan sektorer samt att 
uppmuntra till nyetableringen av företag. 
Sådana skräddarsydda 
forskningsmöjligheter kommer att hjälpa 
lovande forskare att bli helt oberoende och 
underlätta karriärförflyttningar mellan den 
offentliga och den privata sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 415
András Gyürk

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De bästa eller mest lovande erfarna 
forskarna som vill utveckla sin kompetens 
genom erfarenhet från gränsöverskridande 
eller internationell rörlighet kommer att 
finansieras oavsett nationalitet. De kan 
stödjas under de olika stadierna i sin 
karriär, vilket omfattar de första stegen 
direkt efter doktorsexamen eller 
motsvarande erfarenhet. Dessa forskare 
kommer att finansieras på villkor att de 
flyttar från ett land till ett annat för att 
bredda eller fördjupa sina kompetenser vid 
universitet, forskningsinstitutioner, företag, 
små och medelstora företag eller andra 
socioekonomiska aktörer som de själva har 
valt och arbeta med forsknings- eller 
innovationsprojekt som passar deras 
personliga behov och intressen. De 
kommer också att uppmuntras till att flytta 
från den offentliga till den privata sektorn 
eller omvänt genom stöd för tillfälliga 
tjänster. Deltidsmöjligheter som tillåter 
kombinerade tjänster inom både den 
offentliga och den privata sektorn kommer 
också att stödjas för att öka överföringen 
av kunskap mellan sektorer samt att 
uppmuntra till nyetableringen av företag. 
Sådana skräddarsydda 

De bästa eller mest lovande erfarna 
forskarna som vill utveckla sin kompetens 
genom erfarenhet från gränsöverskridande 
eller internationell rörlighet kommer att 
finansieras oavsett nationalitet. De kan 
stödjas under de olika stadierna i sin 
karriär, vilket omfattar de första stegen 
direkt efter doktorsexamen eller 
motsvarande erfarenhet. Dessa forskare 
kommer att finansieras på villkor att de 
flyttar från ett land till ett annat för att 
bredda eller fördjupa sina kompetenser vid 
universitet, forskningsinstitutioner, företag, 
små och medelstora företag, 
forskningsinfrastrukturer, EIT:s 
kunskaps- och innovationsgrupper eller 
andra socioekonomiska aktörer som de 
själva har valt och arbeta med forsknings-
eller innovationsprojekt som passar deras 
personliga behov och intressen. De 
kommer också att uppmuntras till att flytta 
från den offentliga till den privata sektorn 
eller omvänt genom stöd för tillfälliga 
tjänster. Deltidsmöjligheter som tillåter 
kombinerade tjänster inom både den 
offentliga och den privata sektorn kommer 
också att stödjas för att öka överföringen 
av kunskap mellan sektorer samt att 
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forskningsmöjligheter kommer att hjälpa 
lovande forskare att bli helt oberoende och 
underlätta karriärförflyttningar mellan den 
offentliga och den privata sektorn.

uppmuntra till nyetableringen av företag. 
Sådana skräddarsydda 
forskningsmöjligheter kommer att hjälpa 
lovande forskare att bli helt oberoende och 
underlätta karriärförflyttningar mellan den 
offentliga och den privata sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 416
Marisa Matias

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De bästa eller mest lovande erfarna 
forskarna som vill utveckla sin kompetens 
genom erfarenhet från gränsöverskridande 
eller internationell rörlighet kommer att 
finansieras oavsett nationalitet. De kan 
stödjas under de olika stadierna i sin 
karriär, vilket omfattar de första stegen 
direkt efter doktorsexamen eller 
motsvarande erfarenhet. Dessa forskare 
kommer att finansieras på villkor att de 
flyttar från ett land till ett annat för att 
bredda eller fördjupa sina kompetenser vid 
universitet, forskningsinstitutioner, företag, 
små och medelstora företag eller andra 
socioekonomiska aktörer som de själva har 
valt och arbeta med forsknings- eller 
innovationsprojekt som passar deras 
personliga behov och intressen. De 
kommer också att uppmuntras till att flytta 
från den offentliga till den privata sektorn 
eller omvänt genom stöd för tillfälliga 
tjänster. Deltidsmöjligheter som tillåter 
kombinerade tjänster inom både den 
offentliga och den privata sektorn kommer 
också att stödjas för att öka överföringen 
av kunskap mellan sektorer samt att 
uppmuntra till nyetableringen av företag. 
Sådana skräddarsydda 
forskningsmöjligheter kommer att hjälpa 

De bästa eller mest lovande erfarna 
forskarna som vill utveckla sin kompetens 
genom erfarenhet från gränsöverskridande 
eller internationell rörlighet kommer att 
finansieras oavsett nationalitet. De kan 
stödjas under de olika stadierna i sin 
karriär, vilket omfattar de första stegen 
direkt efter doktorsexamen eller 
motsvarande erfarenhet. Dessa forskare 
kommer att finansieras på villkor att de 
flyttar från ett land till ett annat för att 
bredda eller fördjupa sina kompetenser vid 
universitet, forskningsinstitutioner, företag, 
små och medelstora företag, 
organisationer i det civila samhället eller 
andra socioekonomiska aktörer som de 
själva har valt och arbeta med forsknings-
eller innovationsprojekt som passar deras 
personliga behov och intressen. De 
kommer också att uppmuntras till att flytta 
från den offentliga till den privata sektorn 
eller omvänt genom stöd för tillfälliga 
tjänster. Deltidsmöjligheter som tillåter 
kombinerade tjänster inom både den 
offentliga och den privata sektorn kommer 
också att stödjas för att öka överföringen 
av kunskap mellan sektorer samt att 
uppmuntra till nyetableringen av företag. 
Sådana skräddarsydda 
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lovande forskare att bli helt oberoende och 
underlätta karriärförflyttningar mellan den 
offentliga och den privata sektorn.

forskningsmöjligheter kommer att hjälpa 
lovande forskare att bli helt oberoende och 
underlätta karriärförflyttningar mellan den 
offentliga och den privata sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 417
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De bästa eller mest lovande erfarna 
forskarna som vill utveckla sin kompetens 
genom erfarenhet från gränsöverskridande 
eller internationell rörlighet kommer att 
finansieras oavsett nationalitet. De kan 
stödjas under de olika stadierna i sin 
karriär, vilket omfattar de första stegen 
direkt efter doktorsexamen eller 
motsvarande erfarenhet. Dessa forskare 
kommer att finansieras på villkor att de 
flyttar från ett land till ett annat för att 
bredda eller fördjupa sina kompetenser vid 
universitet, forskningsinstitutioner, företag, 
små och medelstora företag eller andra 
socioekonomiska aktörer som de själva har 
valt och arbeta med forsknings- eller 
innovationsprojekt som passar deras 
personliga behov och intressen. De 
kommer också att uppmuntras till att flytta 
från den offentliga till den privata sektorn 
eller omvänt genom stöd för tillfälliga 
tjänster. Deltidsmöjligheter som tillåter 
kombinerade tjänster inom både den 
offentliga och den privata sektorn kommer 
också att stödjas för att öka överföringen 
av kunskap mellan sektorer samt att 
uppmuntra till nyetableringen av företag. 
Sådana skräddarsydda 
forskningsmöjligheter kommer att hjälpa 
lovande forskare att bli helt oberoende och 

De bästa eller mest lovande erfarna 
forskarna som vill utveckla sin kompetens 
genom erfarenhet från gränsöverskridande 
eller internationell rörlighet kommer att 
finansieras oavsett nationalitet. De kan 
stödjas under de olika stadierna i sin 
karriär, vilket omfattar de första stegen 
direkt efter doktorsexamen eller 
motsvarande erfarenhet. Dessa forskare 
kommer att finansieras på villkor att de 
flyttar från ett land till ett annat för att 
bredda eller fördjupa sina kompetenser vid 
universitet, forskningsinstitutioner, företag, 
små och medelstora företag, 
organisationer i det civila samhället eller 
andra socioekonomiska aktörer som de 
själva har valt och arbeta med forsknings-
eller innovationsprojekt som passar deras 
personliga behov och intressen. De 
kommer också att uppmuntras till att flytta 
från den offentliga till den privata sektorn 
eller omvänt genom stöd för tillfälliga 
tjänster. Deltidsmöjligheter som tillåter 
kombinerade tjänster inom både den 
offentliga och den privata sektorn kommer 
också att stödjas för att öka överföringen 
av kunskap mellan sektorer samt att 
uppmuntra till nyetableringen av företag. 
Sådana skräddarsydda 
forskningsmöjligheter kommer att hjälpa 
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underlätta karriärförflyttningar mellan den 
offentliga och den privata sektorn.

lovande forskare att bli helt oberoende och 
underlätta karriärförflyttningar mellan den 
offentliga och den privata sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 418
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De bästa eller mest lovande erfarna 
forskarna som vill utveckla sin kompetens 
genom erfarenhet från gränsöverskridande 
eller internationell rörlighet kommer att 
finansieras oavsett nationalitet. De kan 
stödjas under de olika stadierna i sin 
karriär, vilket omfattar de första stegen 
direkt efter doktorsexamen eller 
motsvarande erfarenhet. Dessa forskare 
kommer att finansieras på villkor att de 
flyttar från ett land till ett annat för att 
bredda eller fördjupa sina kompetenser vid 
universitet, forskningsinstitutioner, företag, 
små och medelstora företag eller andra 
socioekonomiska aktörer som de själva har 
valt och arbeta med forsknings- eller 
innovationsprojekt som passar deras 
personliga behov och intressen. De 
kommer också att uppmuntras till att flytta 
från den offentliga till den privata sektorn 
eller omvänt genom stöd för tillfälliga 
tjänster. Deltidsmöjligheter som tillåter 
kombinerade tjänster inom både den 
offentliga och den privata sektorn kommer 
också att stödjas för att öka överföringen 
av kunskap mellan sektorer samt att 
uppmuntra till nyetableringen av företag. 
Sådana skräddarsydda 
forskningsmöjligheter kommer att hjälpa 
lovande forskare att bli helt oberoende och 
underlätta karriärförflyttningar mellan den 

De bästa eller mest lovande erfarna 
forskarna som vill utveckla sin kompetens 
genom erfarenhet från gränsöverskridande 
eller internationell rörlighet kommer att 
finansieras oavsett nationalitet. De kan 
stödjas under de olika stadierna i sin 
karriär, vilket omfattar de första stegen 
direkt efter doktorsexamen eller 
motsvarande erfarenhet. Dessa forskare 
kommer att finansieras på villkor att de 
flyttar från ett land till ett annat för att 
bredda eller fördjupa sina kompetenser vid 
universitet, forskningsinstitutioner, företag, 
små och medelstora företag eller andra 
socioekonomiska aktörer som de själva har 
valt och arbeta med forsknings- eller 
innovationsprojekt som passar deras 
personliga behov och intressen. De 
kommer också att uppmuntras till att flytta 
från den offentliga till den privata sektorn 
eller omvänt genom stöd för tillfälliga 
tjänster. Deltidsmöjligheter som tillåter 
kombinerade tjänster inom både den 
offentliga och den privata sektorn kommer 
också att stödjas för att öka överföringen 
av kunskap mellan sektorer samt att 
uppmuntra till nyetableringen av och 
avknoppningar från företag. Sådana 
skräddarsydda forskningsmöjligheter 
kommer att hjälpa lovande forskare att bli 
helt oberoende och underlätta 
karriärförflyttningar mellan den offentliga 



AM\907981SV.doc 27/133 PE492.815v01-00

SV

offentliga och den privata sektorn. och den privata sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 419
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De bästa eller mest lovande erfarna 
forskarna som vill utveckla sin kompetens 
genom erfarenhet från gränsöverskridande 
eller internationell rörlighet kommer att 
finansieras oavsett nationalitet. De kan 
stödjas under de olika stadierna i sin 
karriär, vilket omfattar de första stegen 
direkt efter doktorsexamen eller 
motsvarande erfarenhet. Dessa forskare 
kommer att finansieras på villkor att de 
flyttar från ett land till ett annat för att 
bredda eller fördjupa sina kompetenser vid 
universitet, forskningsinstitutioner, företag, 
små och medelstora företag eller andra 
socioekonomiska aktörer som de själva har 
valt och arbeta med forsknings- eller 
innovationsprojekt som passar deras 
personliga behov och intressen. De 
kommer också att uppmuntras till att flytta 
från den offentliga till den privata sektorn 
eller omvänt genom stöd för tillfälliga 
tjänster. Deltidsmöjligheter som tillåter 
kombinerade tjänster inom både den 
offentliga och den privata sektorn kommer 
också att stödjas för att öka överföringen 
av kunskap mellan sektorer samt att 
uppmuntra till nyetableringen av företag. 
Sådana skräddarsydda 
forskningsmöjligheter kommer att hjälpa 
lovande forskare att bli helt oberoende och 
underlätta karriärförflyttningar mellan den 
offentliga och den privata sektorn.

De bästa eller mest lovande erfarna 
forskarna och forskare i början av sin 
karriär som vill utveckla sin kompetens 
genom erfarenhet från gränsöverskridande 
eller internationell rörlighet kommer att 
finansieras oavsett nationalitet. De kan 
stödjas under de olika stadierna i sin 
karriär, vilket omfattar de första stegen 
direkt efter doktorsexamen eller 
motsvarande erfarenhet. Dessa forskare 
kommer att finansieras på villkor att de 
flyttar från ett land till ett annat för att 
bredda eller fördjupa sina kompetenser vid 
universitet, forskningsinstitutioner, företag, 
små och medelstora företag eller andra 
socioekonomiska aktörer som de själva har 
valt och arbeta med forsknings- eller 
innovationsprojekt som passar deras 
personliga behov och intressen. De 
kommer också att uppmuntras till att flytta 
från den offentliga till den privata sektorn 
eller omvänt genom stöd för tillfälliga 
tjänster. Deltidsmöjligheter som tillåter 
kombinerade tjänster inom både den 
offentliga och den privata sektorn kommer 
också att stödjas för att öka överföringen 
av kunskap mellan sektorer samt att 
uppmuntra till nyetableringen av företag. 
Sådana skräddarsydda 
forskningsmöjligheter kommer att hjälpa 
lovande forskare att bli helt oberoende och 
underlätta karriärförflyttningar mellan den 
offentliga och den privata sektorn.
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Or. en

Ändringsförslag 420
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att fullt ut kunna utnyttja den befintliga 
potentialen hos forskare kommer 
möjligheten att återuppta en forskarkarriär 
efter ett uppehåll också att stödjas.

För att fullt ut kunna utnyttja den befintliga 
potentialen hos forskare kommer 
möjligheten att återuppta en forskarkarriär 
efter ett uppehåll att stödjas. Att 
återintegrera forskare på mer långvariga 
forskningsbefattningar i Europa, 
inklusive i ursprungslandet, efter 
transnationella/internationella 
förflyttningar kommer också att stödjas.
Forskarnas möjlighet att flytta och 
utveckla sin karriär bör gynnas genom att 
lyfta fram mekanismer som det befintliga 
nätverket Euraxess.

Or. en

Ändringsförslag 421
Marisa Matias

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhällsutmaningarna blir mer och mer 
globala och gräns- och 
sektorsöverskridande samarbeten är av 
största vikt för att bemöta dem. Därför är 
utbyte av kunskaper och idéer mellan 
forskarna och marknaden av yttersta vikt 
och kan endast uppnås genom att 
människor förs samman. Detta kommer att 
främjas genom stöd för flexibla utbyten av 
mycket kompetent personal inom forskning 

Samhällsutmaningarna blir mer och mer 
globala och gräns- och 
sektorsöverskridande samarbeten är av 
största vikt för att bemöta dem. Därför är 
spridningen av kunskaper och idéer från 
forskarna till samhället och till marknaden 
av yttersta vikt och kan endast uppnås 
genom att människor förs samman. Detta 
kommer att främjas genom stöd för flexibla 
utbyten av mycket kompetent personal 
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och utveckling mellan sektorer, länder och 
discipliner.

inom forskning och utveckling mellan 
sektorer, länder och discipliner.

Or. en

Ändringsförslag 422
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhällsutmaningarna blir mer och mer 
globala och gräns- och 
sektorsöverskridande samarbeten är av 
största vikt för att bemöta dem. Därför är 
utbyte av kunskaper och idéer mellan 
forskarna och marknaden av yttersta vikt 
och kan endast uppnås genom att 
människor förs samman. Detta kommer att 
främjas genom stöd för flexibla utbyten av 
mycket kompetent personal inom forskning 
och utveckling mellan sektorer, länder och 
discipliner.

Samhällsutmaningarna blir mer och mer 
globala och gräns- och 
sektorsöverskridande samarbeten är av 
största vikt för att bemöta dem. Därför är 
spridningen av kunskaper och idéer från 
forskarna till samhället och till marknaden 
av yttersta vikt och kan endast uppnås 
genom att människor förs samman. Detta 
kommer att främjas genom stöd för flexibla 
utbyten av mycket kompetent personal 
inom forskning och utveckling mellan 
sektorer, länder och discipliner.

Or. en

Ändringsförslag 423
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeisk finansiering kommer att stödja 
utbyten under kort tid för personal inom 
forskning och utveckling inom ramen för 
partnerskap mellan universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska aktörer inom Europa 

Europeisk finansiering kommer att stödja 
utbyten under kort tid för personal inom 
forskning och utveckling inom ramen för 
partnerskap mellan universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska aktörer inom Europa 
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samt mellan Europa och omvärlden för att 
stärka internationellt samarbete. Det 
kommer att vara öppet för personal inom 
forskning och utveckling på alla nivåer i 
karriären, från de lägsta (forskarutbildning) 
till de högsta (ledning), inbegripet 
administrativ och teknisk personal.

samt mellan Europa och omvärlden för att 
stärka internationellt samarbete. Det 
kommer att vara öppet för personal inom 
forskning och utveckling på alla nivåer i 
karriären, från de lägsta (forskarutbildning) 
till de högsta (ledning), inbegripet 
administrativ och teknisk personal.
Doktorandprogram inom industrin bör i 
det hänseendet stärkas som ett viktigt led 
för att skapa en innovativ anda bland 
forskare och skapa närmare kontakter 
mellan industri och akademi.

Or. en

Ändringsförslag 424
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeisk finansiering kommer att stödja 
utbyten under kort tid för personal inom 
forskning och utveckling inom ramen för 
partnerskap mellan universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska aktörer inom Europa 
samt mellan Europa och omvärlden för att 
stärka internationellt samarbete. Det 
kommer att vara öppet för personal inom 
forskning och utveckling på alla nivåer i 
karriären, från de lägsta (forskarutbildning) 
till de högsta (ledning), inbegripet 
administrativ och teknisk personal.

Europeisk finansiering kommer att stödja 
utbyten under kort tid för personal inom 
forskning och utveckling inom ramen för 
partnerskap mellan universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska aktörer inom Europa 
samt mellan Europa och omvärlden för att 
stärka internationellt samarbete. Specifika 
åtgärder kommer att riktas mot 
utvecklingsländerna för att stärka deras 
forskningskapacitet. Det kommer att vara 
öppet för personal inom forskning och 
utveckling på alla nivåer i karriären, från 
de lägsta (forskarutbildning) till de högsta 
(ledning), inbegripet administrativ och 
teknisk personal.

Or. fr

Motivering

Den målsättning för EU som anges i punkt 3.2. om att främja spetskompetensen genom gräns-
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och sektorsöverskridande rörlighet kan inte genomföras på ett etiskt sätt utan ett betydande 
komplement som stärker utvecklingsländernas forskningskapacitet.

Ändringsförslag 425
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeisk finansiering kommer att stödja 
utbyten under kort tid för personal inom 
forskning och utveckling inom ramen för 
partnerskap mellan universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska aktörer inom Europa 
samt mellan Europa och omvärlden för att 
stärka internationellt samarbete. Det 
kommer att vara öppet för personal inom 
forskning och utveckling på alla nivåer i 
karriären, från de lägsta (forskarutbildning) 
till de högsta (ledning), inbegripet 
administrativ och teknisk personal.

Europeisk finansiering kommer att stödja 
utbyten under kort tid för personal inom 
forskning och utveckling inom ramen för 
partnerskap mellan universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska aktörer inom Europa 
samt mellan Europa och omvärlden för att 
stärka internationellt samarbete. Specifika 
åtgärder kommer att riktas mot 
utvecklingsländerna för att stärka deras 
forskningskapacitet. Det kommer att vara 
öppet för personal inom forskning och 
utveckling på alla nivåer i karriären, från 
de lägsta (forskarutbildning) till de högsta 
(ledning), inbegripet administrativ och 
teknisk personal.

Or. fr

Motivering

Den målsättning för EU som anges i punkt 3.2. om att främja spetskompetensen genom gräns-
och sektorsöverskridande rörlighet kan inte genomföras på ett etiskt sätt utan ett betydande 
komplement som stärker utvecklingsländernas forskningskapacitet.

Ändringsförslag 426
Henri Weber

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeisk finansiering kommer att stödja 
utbyten under kort tid för personal inom 
forskning och utveckling inom ramen för 
partnerskap mellan universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska aktörer inom Europa 
samt mellan Europa och omvärlden för att 
stärka internationellt samarbete. Det 
kommer att vara öppet för personal inom 
forskning och utveckling på alla nivåer i 
karriären, från de lägsta (forskarutbildning) 
till de högsta (ledning), inbegripet 
administrativ och teknisk personal.

Europeisk finansiering kommer att stödja 
utbyten under kort tid för personal inom 
forskning och utveckling inom ramen för 
partnerskap mellan universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska aktörer inom Europa 
samt mellan Europa och omvärlden för att 
stärka internationellt samarbete. Specifika 
åtgärder kommer att riktas mot 
utvecklingsländerna för att stärka deras 
forskningskapacitet. Det kommer att vara 
öppet för personal inom forskning och 
utveckling på alla nivåer i karriären, från 
de lägsta (forskarutbildning) till de högsta 
(ledning), inbegripet administrativ och 
teknisk personal.

Or. fr

Ändringsförslag 427
András Gyürk

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeisk finansiering kommer att stödja 
utbyten under kort tid för personal inom 
forskning och utveckling inom ramen för 
partnerskap mellan universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska aktörer inom Europa 
samt mellan Europa och omvärlden för att 
stärka internationellt samarbete. Det 
kommer att vara öppet för personal inom 
forskning och utveckling på alla nivåer i 
karriären, från de lägsta (forskarutbildning) 
till de högsta (ledning), inbegripet 
administrativ och teknisk personal.

Europeisk finansiering kommer att stödja 
utbyten under kort tid för personal inom 
forskning och utveckling inom ramen för 
partnerskap mellan universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag, 
forskningsinfrastruktur, EIT:s kunskaps-
och innovationsgrupper och andra 
socioekonomiska aktörer inom Europa 
samt mellan Europa och omvärlden för att 
stärka internationellt samarbete. Det 
kommer att vara öppet för personal inom 
forskning och utveckling på alla nivåer i 
karriären, från de lägsta (forskarutbildning) 
till de högsta (ledning), inbegripet 
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administrativ och teknisk personal.

Or. en

Ändringsförslag 428
Marisa Matias

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeisk finansiering kommer att stödja 
utbyten under kort tid för personal inom 
forskning och utveckling inom ramen för 
partnerskap mellan universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag och andra 
socioekonomiska aktörer inom Europa 
samt mellan Europa och omvärlden för att 
stärka internationellt samarbete. Det 
kommer att vara öppet för personal inom 
forskning och utveckling på alla nivåer i 
karriären, från de lägsta (forskarutbildning) 
till de högsta (ledning), inbegripet 
administrativ och teknisk personal.

Europeisk finansiering kommer att stödja 
utbyten under kort tid för personal inom 
forskning och utveckling inom ramen för 
partnerskap mellan universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag, organisationer i det 
civila samhället och andra 
socioekonomiska aktörer inom Europa 
samt mellan Europa och omvärlden för att 
stärka internationellt samarbete. Det 
kommer att vara öppet för personal inom 
forskning och utveckling på alla nivåer i 
karriären, från de lägsta (forskarutbildning) 
till de högsta (ledning), inbegripet 
administrativ och teknisk personal.

Or. en

Ändringsförslag 429
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att på ett effektivt sätt bemöta denna 
utmaning kommer det att vara nödvändigt 
att övervaka framstegen. Programmet 
kommer att stödja utvecklingen av 
indikatorer och analys av data med 
avseende på forskarnas rörlighet, 

För att på ett effektivt sätt bemöta denna 
utmaning kommer det att vara nödvändigt 
att övervaka framstegen. Programmet 
kommer att stödja utvecklingen av 
indikatorer och analys av data med 
avseende på forskarnas rörlighet, 
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kompetenser och karriärer i syfte att 
fastställa luckor i Marie Curie-åtgärderna 
och öka påverkan av dessa åtgärder. Dessa 
verksamheter kommer att genomföras för 
att uppnå synergier och nära samordning 
med de politiska stödåtgärder för forskare, 
deras arbetsgivare och finansiärer som 
vidtas inom ramen för ”Innovativa och 
säkra samhällen för alla”. Särskilda 
åtgärder kommer att finansieras till stöd för 
initiativ för att öka medvetenheten om 
vikten av forskarkarriären och för att sprida 
forsknings- och utvecklingsresultat från 
arbete som stöds av Marie Curie-åtgärder.

kompetenser och karriärer i syfte att 
fastställa luckor i Marie Curie-åtgärderna 
och öka påverkan av dessa åtgärder. Dessa 
verksamheter kommer att genomföras för 
att uppnå synergier och nära samordning
med de politiska stödåtgärder för forskare, 
deras arbetsgivare och finansiärer som 
vidtas inom ramen för ”Innovativa och 
säkra samhällen för alla”. Särskilda 
åtgärder kommer att finansieras till stöd för 
initiativ för att öka medvetenheten om 
vikten av forskarkarriären, stödja dem som 
återvänder till sitt arbete efter ett uppehåll 
i karriären och för att sprida forsknings-
och utvecklingsresultat från arbete som 
stöds av Marie Curie-åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 430
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att på ett effektivt sätt bemöta denna 
utmaning kommer det att vara nödvändigt 
att övervaka framstegen. Programmet 
kommer att stödja utvecklingen av 
indikatorer och analys av data med 
avseende på forskarnas rörlighet, 
kompetenser och karriärer i syfte att 
fastställa luckor i Marie Curie-åtgärderna 
och öka påverkan av dessa åtgärder. Dessa 
verksamheter kommer att genomföras för 
att uppnå synergier och nära samordning 
med de politiska stödåtgärder för forskare, 
deras arbetsgivare och finansiärer som 
vidtas inom ramen för ”Innovativa och 
säkra samhällen för alla”. Särskilda 
åtgärder kommer att finansieras till stöd för 
initiativ för att öka medvetenheten om 
vikten av forskarkarriären och för att sprida 
forsknings- och utvecklingsresultat från 

För att på ett effektivt sätt bemöta denna 
utmaning kommer det att vara nödvändigt 
att övervaka framstegen. Programmet 
kommer att stödja utvecklingen av 
indikatorer och analys av data med 
avseende på forskarnas rörlighet, 
kompetenser och karriärer i syfte att 
fastställa luckor i Marie Curie-åtgärderna 
och öka påverkan av dessa åtgärder. Dessa 
verksamheter kommer att genomföras för 
att uppnå synergier och nära samordning 
med de politiska stödåtgärder för forskare, 
deras arbetsgivare och finansiärer som 
vidtas inom ramen för ”Vetenskap med
och för samhället”. Särskilda åtgärder 
kommer att finansieras till stöd för initiativ 
för att öka medvetenheten om vikten av 
forskarkarriären och för att sprida 
forsknings- och utvecklingsresultat från 
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arbete som stöds av Marie Curie-åtgärder. arbete som stöds av Marie Curie-åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 431
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marie Curie-åtgärderna kommer att vara 
öppna för utbildnings- och 
karriärutvecklingsverksamheter inom alla 
områden för forskning och utveckling som 
tas upp i fördraget, från grundforskning till 
etablerande på marknaden och 
utvecklingstjänster. Fält och sektorer inom 
forskning och utveckling kommer att väljas 
fritt av de sökande.

Marie Curie-åtgärderna kommer att vara 
öppna för utbildnings- och 
karriärutvecklingsverksamheter inom alla 
områden för forskning och utveckling som 
tas upp i fördraget, från grundforskning –
inklusive inom samhällsvetenskap och 
humaniora – till etablerande på marknaden 
och utvecklingstjänster. Fält och sektorer 
inom forskning och utveckling kommer att 
väljas fritt av de sökande.

Or. en

Ändringsförslag 432
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I alla verksamheter som beskrivs ovan 
kommer särskild uppmärksamhet att ägnas 
åt att uppmuntra ett starkt deltagande från 
företag, i synnerhet små och medelstora 
företag, och andra socioekonomiska 
aktörer, så att Marie Curie-åtgärderna kan 
genomföras framgångsrikt och med stor 
effekt. Alla Marie Curie-åtgärder främjar 
ett långsiktigt samarbete mellan högre 
utbildning, forskningsorganisationer och 

I alla verksamheter som beskrivs ovan 
kommer särskild uppmärksamhet att ägnas 
åt att uppmuntra ett starkt deltagande från 
företag, i synnerhet små och medelstora 
företag, organisationer i det civila 
samhället och andra socioekonomiska 
aktörer, så att Marie Curie-åtgärderna kan 
genomföras framgångsrikt och med stor 
effekt. Alla Marie Curie-åtgärder främjar 
ett långsiktigt samarbete mellan högre 
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den privata sektorn, med hänsyn till 
skyddet av immateriella rättigheter.

utbildning, forskningsorganisationer och 
den privata sektorn, med hänsyn till 
skyddet av immateriella rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 433
Marisa Matias

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I alla verksamheter som beskrivs ovan 
kommer särskild uppmärksamhet att ägnas 
åt att uppmuntra ett starkt deltagande från 
företag, i synnerhet små och medelstora 
företag, och andra socioekonomiska 
aktörer, så att Marie Curie-åtgärderna kan 
genomföras framgångsrikt och med stor 
effekt. Alla Marie Curie-åtgärder främjar 
ett långsiktigt samarbete mellan högre 
utbildning, forskningsorganisationer och 
den privata sektorn, med hänsyn till 
skyddet av immateriella rättigheter.

I alla verksamheter som beskrivs ovan 
kommer särskild uppmärksamhet att ägnas 
åt att uppmuntra ett starkt deltagande från 
företag, i synnerhet små och medelstora 
företag, organisationer i det civila 
samhället och andra socioekonomiska 
aktörer, så att Marie Curie-åtgärderna kan 
genomföras framgångsrikt och med stor 
effekt. Alla Marie Curie-åtgärder främjar 
ett långsiktigt samarbete mellan högre 
utbildning, forskningsorganisationer och 
den privata sektorn, med hänsyn till 
skyddet av immateriella rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 434
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.6 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att vara öppen för alla typer av talang 
kommer allmänna åtgärder för att 
överbrygga snedvridningar i tillgången till 
anslag att säkerställas, till exempel genom 
att uppmuntra lika möjligheter i alla Marie 
Curie-åtgärder och genom att låta projekt 

För att vara öppen för alla typer av talang 
kommer allmänna åtgärder för att 
överbrygga snedvridningar i tillgången till 
anslag att säkerställas, till exempel genom 
att uppmuntra lika möjligheter i alla Marie 
Curie-åtgärder, låta projekt med en 
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med en balanserad könsfördelning fungera 
som riktmärke. Marie Curie-åtgärderna 
kommer dessutom att hjälpa forskare att 
upprätta en stabilare karriärväg och 
säkerställa att de kan kombinera arbetsliv 
och privatliv med hänsyn till sin 
familjesituation samt återuppta 
forskarkarriären efter ett avbrott. 
Principerna i den europeiska stadgan för 
forskare och riktlinjerna för rekrytering av 
forskare, vilka främjar öppen rekrytering 
och attraktiva arbetsvillkor, måste 
godkännas och tillämpas av alla 
finansierade deltagare.

balanserad könsfördelning fungera som 
riktmärke och genom att stödja dem som
återvänder till sitt arbete efter uppehåll i 
karriären. Marie Curie-åtgärderna kommer 
dessutom att hjälpa forskare att upprätta en 
stabilare karriärväg och säkerställa att de 
kan kombinera arbetsliv och privatliv med 
hänsyn till sin familjesituation samt 
återuppta forskarkarriären efter ett avbrott. 
Principerna i den europeiska stadgan för 
forskare och riktlinjerna för rekrytering av 
forskare, vilka främjar öppen rekrytering 
och attraktiva arbetsvillkor, måste 
godkännas och tillämpas av alla 
finansierade deltagare.

Or. en

Ändringsförslag 435
Anna Záborská, Jan Březina

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.6 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att vara öppen för alla typer av talang 
kommer allmänna åtgärder för att 
överbrygga snedvridningar i tillgången till 
anslag att säkerställas, till exempel genom 
att uppmuntra lika möjligheter i alla Marie 
Curie-åtgärder och genom att låta projekt 
med en balanserad könsfördelning fungera 
som riktmärke. Marie Curie-åtgärderna 
kommer dessutom att hjälpa forskare att 
upprätta en stabilare karriärväg och 
säkerställa att de kan kombinera arbetsliv 
och privatliv med hänsyn till sin 
familjesituation samt återuppta 
forskarkarriären efter ett avbrott. 
Principerna i den europeiska stadgan för 
forskare och riktlinjerna för rekrytering av 
forskare, vilka främjar öppen rekrytering 
och attraktiva arbetsvillkor, måste 
godkännas och tillämpas av alla 

För att vara öppen för alla typer av talang 
kommer allmänna åtgärder för att 
överbrygga snedvridningar i tillgången till 
anslag att säkerställas, till exempel genom 
att uppmuntra lika möjligheter i alla Marie 
Curie-åtgärder och genom att låta projekt 
med en balanserad fördelning mellan både 
kvinnor och män fungera som riktmärke. 
Marie Curie-åtgärderna kommer dessutom 
att hjälpa forskare att upprätta en stabilare 
karriärväg och säkerställa att de kan 
kombinera arbetsliv och privatliv med 
hänsyn till sin familjesituation samt 
återuppta forskarkarriären efter ett avbrott. 
Principerna i den europeiska stadgan för 
forskare och riktlinjerna för rekrytering av 
forskare, vilka främjar öppen rekrytering 
och attraktiva arbetsvillkor, måste 
godkännas och tillämpas av alla 
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finansierade deltagare. finansierade deltagare.

Or. en

Ändringsförslag 436
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.6 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En deltagare som får finansiering genom 
Marie Curie-åtgärderna ska få möjlighet 
att fasa ut finansieringen över ytterligare 
tolv månader om detta behövs för att 
fullfölja forskningsprojektet.

Or. en

Ändringsförslag 437
Marian-Jean Marinescu

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Spetskompetens i nätverk
Åtgärderna ska syfta till att minska 
vetenskapliga och tekniska skillnader 
inom EU och därmed bidra till att överlag 
göra den vetenskapliga och tekniska 
forskningen effektivare i samtliga 
medlemsstater.
5.1 Särskilda mål och tillvägagångssätt
För att stödja omstruktureringen av 
forsknings- och tekniksektorerna i vissa 
lågpresterande delar av unionen och för 
att stärka EU:s potential för 
spetskompetens inom forskning och 
innovation överlag ska stöd ges till 
spetsforskningscenter så att de deras 
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kompetens bättre kan komma den 
europeiska ekonomiska och sociala 
utvecklingen till godo.
Detta ska göras genom att ge 
spetsforskningscenter i mindre 
vetenskapligt utvecklade delar av EU 
möjlighet att genom nätverk och 
samverkande arrangemang skapa eller 
förbättra sina kontakter med andra 
spetsforskningscenter inom EU och att 
uppgradera sin forsknings- och 
innovationskompetens till samma nivå 
som sina partner. 
Detta medför också en ökad medverkan i 
vissa forskningsgrupper inom Horisont 
2020, som därmed bidrar till en 
nödvändig breddning av denna 
medverkan.
5.2 Specifika genomförandeaspekter
Åtgärden omfattar alla vetenskapliga och 
tekniska områden.
Europeiska unionens finansiering ska 
stödja nätverk som omfattar minst tre 
forsknings- och/eller tekniska centra som 
sammanför teoretisk och tillämpad 
forskning inom naturvetenskap, 
samhällsvetenskap och ekonomi.
Ett av centren ska vara etablerat i ett EU-
land som är mindre utvecklat i 
forskningshänseende eller i det yttersta 
randområdet. Ett land som är mindre 
utvecklat i forskningshänseende 
definieras genom nivån på dess 
medverkan i det tidigare sjunde 
ramprogrammet: en medlemsstat med 
färre än två utvalda projekt per 1 000 000 
invånare i sjunde ramprogrammet är 
stödberättigad för denna åtgärd.

Or. en

Ändringsförslag 438
Jean-Pierre Audy
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.1.1. Utveckling av nya
forskningsinfrastrukturer av världsklass18

4.1.1. Utveckling av 
forskningsinfrastrukturer av världsklass18

Or. fr

Motivering

I sjunde ramprogrammet föreskrevs stöd till nya och befintliga infrastrukturer, vilket var 
klokt. Genom att stryka ”nya” i titeln möjliggör man stöd till befintliga infrastrukturer. 
Genom att stödja anpassningsåtgärder som tillgodoser aktuella behov kan man spara både 
tid och pengar.

Ändringsförslag 439
András Gyürk

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att säkerställa att de 
forskningsinfrastrukturer som har fastställts 
av det europeiska strategiska forumet för 
forskningsinfrastruktur (Esfri) och andra 
forskningsinfrastrukturer av världsklass, 
och som kommer att hjälpa Europa att 
möta stora utmaningar inom vetenskap, 
industri och samhälle, genomförs, blir 
långsiktigt hållbara och drivs effektivt. 
Detta mål kommer särskilt att fokusera på 
de infrastrukturer som bildar eller har 
bildat sin förvaltning, t.ex. på grundval av 
ett konsortium för europeisk 
forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) 
eller en motsvarande struktur på europeisk 
eller internationell nivå.

Målet är att säkerställa att de 
forskningsinfrastrukturer som har fastställts 
av det europeiska strategiska forumet för 
forskningsinfrastruktur (Esfri) och andra 
forskningsinfrastrukturer av världsklass, 
inklusive utmärkta regionala 
infrastrukturer med europeiskt värde, och 
som kommer att hjälpa Europa att möta 
stora utmaningar inom vetenskap, industri 
och samhälle, genomförs, blir långsiktigt 
hållbara och drivs effektivt. Detta mål 
kommer särskilt att fokusera på de 
infrastrukturer som bildar eller har bildat 
sin förvaltning, t.ex. på grundval av ett 
konsortium för europeisk 
forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) 
eller en motsvarande struktur på europeisk 
eller internationell nivå.

Or. en
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Ändringsförslag 440
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att säkerställa att de 
forskningsinfrastrukturer som har fastställts 
av det europeiska strategiska forumet för 
forskningsinfrastruktur (Esfri) och andra 
forskningsinfrastrukturer av världsklass, 
och som kommer att hjälpa Europa att 
möta stora utmaningar inom vetenskap, 
industri och samhälle, genomförs, blir 
långsiktigt hållbara och drivs effektivt. 
Detta mål kommer särskilt att fokusera på 
de infrastrukturer som bildar eller har 
bildat sin förvaltning, t.ex. på grundval av 
ett konsortium för europeisk 
forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) 
eller en motsvarande struktur på europeisk 
eller internationell nivå.

Målet är att säkerställa att de 
forskningsinfrastrukturer som har fastställts 
av det europeiska strategiska forumet för 
forskningsinfrastruktur (Esfri) och andra 
befintliga forskningsinfrastrukturer av 
världsklass med bas i Europa, och som 
kommer att hjälpa Europa att möta stora 
utmaningar inom vetenskap, industri och 
samhälle, genomförs, blir långsiktigt 
hållbara och drivs effektivt. Detta mål 
kommer särskilt att fokusera på de 
infrastrukturer som bildar eller har bildat 
sin förvaltning, t.ex. på grundval av ett 
konsortium för europeisk 
forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) 
eller en motsvarande struktur på europeisk 
eller internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 441
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsinfrastruktur som inte anges 
på Esfri-förteckningen men har en viktig 
funktion på transregional nivå bör också 
få stöd.
Horisont 2020 bör också ge stöd till 
transnationellt samarbete inom forskning 
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och infrastruktur.
Europeiska kommissionen ska hjälpa 
medlemsstaterna i deras insatser för att 
optimera sina forskningsanläggningar 
genom att skapa en EU-täckande databas 
över alla öppna och tillgängliga regionala 
forskningsinfrastrukturer.

Or. en

Ändringsförslag 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) driftsfasen (t.ex. tillgång, datahantering, 
utåtriktad verksamhet, utbildning och 
internationella samarbetsverksamheter).

(c) driftsfasen (t.ex. tillgång, datahantering, 
utåtriktad verksamhet, utbildning och 
internationella samarbetsverksamheter)¸ 
inklusive stöd till löpande kostnader för 
att garantera hållbarhet och högsta 
kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 443
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) driftsfasen (t.ex. tillgång, datahantering, 
utåtriktad verksamhet, utbildning och 
internationella samarbetsverksamheter).

(c) driftsfasen (t.ex. 
samordningsverksamhet på europeisk 
nivå, transnationell tillgång, 
datahantering, utåtriktad verksamhet, 
utbildning och internationella 
samarbetsverksamheter).

Or. en
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Ändringsförslag 444
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.1 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) justering av befintliga infrastrukturer 
(till exempel anpassningar för att 
förbättra den strategiska samordningen)

Or. fr

Motivering

I sjunde ramprogrammet föreskrivs stöd till nya och befintliga infrastrukturer, vilket var 
klokt. Genom att stryka ”nya” i titeln möjliggör man stöd till befintliga infrastrukturer. 
Genom att stödja anpassningsåtgärder som tillgodoser aktuella behov kan man spara både 
tid och pengar.

Ändringsförslag 445
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionen kommer att stödja nätverk som på 
europeisk nivå sammanför och integrerar 
viktiga nationella forskningsinfrastrukturer. 
Finansiering kommer i synnerhet att 
tillhandahållas för att stödja 
nationsöverskridande och virtuell tillgång 
för forskare och harmonisering och 
förbättring av de tjänster som 
infrastrukturen tillhandahåller. Ungefär 
etthundra infrastrukturnätverk inom alla 
vetenskapliga och tekniska fält skulle 
behöva sådant stöd, med upp till tjugotusen 
forskare per år som åtnjuter tillgång till 
dessa instrument.

Unionen kommer att stödja nätverk som på 
europeisk nivå sammanför och integrerar 
viktiga nationella forskningsinfrastrukturer, 
med särskild inriktning på att främja 
arbete i nätverk och integration av 
forskningsgrupper inom medlemsstaterna 
EU-15 och EU-12 EU, genom till exempel 
ett mer integrerat 
forskningsinfrastrukturlandskap. 
Finansiering kommer i synnerhet att 
tillhandahållas för att stödja 
nationsöverskridande och virtuell tillgång 
för forskare och harmonisering och 
förbättring av de tjänster som 
infrastrukturen tillhandahåller. Ungefär 
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etthundra infrastrukturnätverk inom alla 
vetenskapliga och tekniska fält skulle 
behöva sådant stöd, med upp till tjugotusen 
forskare per år som åtnjuter tillgång till 
dessa instrument.

Or. en

Ändringsförslag 446
Patrizia Toia

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionen kommer att stödja nätverk som på 
europeisk nivå sammanför och integrerar 
viktiga nationella forskningsinfrastrukturer. 
Finansiering kommer i synnerhet att 
tillhandahållas för att stödja 
nationsöverskridande och virtuell tillgång 
för forskare och harmonisering och 
förbättring av de tjänster som 
infrastrukturen tillhandahåller. Ungefär 
etthundra infrastrukturnätverk inom alla 
vetenskapliga och tekniska fält skulle 
behöva sådant stöd, med upp till tjugotusen 
forskare per år som åtnjuter tillgång till 
dessa instrument.

Unionen kommer att stödja nätverk som på 
europeisk nivå sammanför och integrerar 
såväl teoretiska som tillämpade viktiga 
nationella forskningsinfrastrukturer. 
Finansiering kommer i synnerhet att 
tillhandahållas för att stödja 
nationsöverskridande och virtuell tillgång 
för forskare och harmonisering och 
förbättring av de tjänster som 
infrastrukturen tillhandahåller. Ungefär 
etthundra infrastrukturnätverk inom alla 
vetenskapliga och tekniska fält skulle 
behöva sådant stöd, med upp till tjugotusen 
forskare per år som åtnjuter tillgång till 
dessa instrument.

Or. en

Ändringsförslag 447
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att före 2020 uppnå ett enda och 
öppet europeiskt onlineområde för 

Målet är att före 2020 uppnå ett enda och 
öppet europeiskt onlineområde för 
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forskning där forskare åtnjuter avancerade, 
utbredda och pålitliga tjänster för 
nätverkande och databehandling samt 
sammanhängande och öppen tillgång till e-
vetenskapsmiljöer och globala 
dataresurser.

forskning där forskare åtnjuter avancerade, 
utbredda och pålitliga tjänster för 
nätverkande och databehandling samt 
sammanhängande och öppen tillgång till e-
vetenskapsmiljöer och globala 
dataresurser. Det är därför lämpligt att 
38 % av budgeten inom detta särskilda 
mål anslås till forskning och innovation 
inom e-infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 448
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå detta mål kommer stöd att 
ges till: globala forsknings- och 
utbildningsnätverk som tillhandahåller 
avancerade, standardiserade och skalbara 
tjänster mellan domäner på begäran, grid-
och molninfrastrukturer som tillhandahåller 
obegränsad databehandlings- och 
databearbetningskapacitet; ett ekosystem 
av superdatoranläggningar som närmar sig 
exa-skala, en programvaru- och 
tjänsteinfrastruktur, t.ex. för simulering och 
visualisering, verktyg för samarbete i 
realtid och en interoperabel, öppen och 
pålitlig infrastruktur för vetenskapliga data.

För att uppnå detta mål kommer stöd att 
ges till: globala forsknings- och 
utbildningsnätverk som tillhandahåller 
avancerade, standardiserade och skalbara 
interinstitutionella tjänster och 
gemensamma tjänster mellan domäner på 
begäran, grid- och molninfrastrukturer som 
tillhandahåller obegränsad 
databehandlings- och 
databearbetningskapacitet; ett ekosystem 
av superdatoranläggningar som närmar sig 
exa-skala, en programvaru- och 
tjänsteinfrastruktur, t.ex. för simulering och 
visualisering, verktyg för samarbete i 
realtid och en interoperabel, öppen och 
pålitlig infrastruktur för vetenskapliga data.

Or. en
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Ändringsförslag 449
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 4 – punkt 4.2 – punkt 4.2.1 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) stödåtgärder för att öka 
kompatibiliteten mellan 
forskningsinfrastrukturer, inklusive e-
infrastruktur

Or. en

Ändringsförslag 450
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmän tillgång via internet till 
huvuddelen av världens vetenskapliga 
publikationer för alla europeiska 
universitet och forskningsinstitutioner ska 
stödjas genom att konsolidera EU:s 
e-infrastruktur för ett öppet 
forskningsbibliotek online.

Or. en

Ändringsförslag 451
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 4 – punkt 4.2 – punkt 4.2.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionsmedlen kommer att stödja 
utbildningen av den personal som förvaltar 

Unionsmedlen kommer att stödja 
utbildningen av den personal som 
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och driver alleuropeiska 
forskningsinfrastrukturer, utbyte av 
personal och bästa praxis mellan 
anläggningar samt adekvat 
tillhandahållande av mänskliga resurser 
inom viktiga discipliner, inbegripet 
utveckling av särskilda utbildningsplaner.

använder, förvaltar och driver 
alleuropeiska forskningsinfrastrukturer, 
utbyte av personal och bästa praxis mellan 
anläggningar, däribland ett system för den 
äldre personalens och projektledarnas 
befattningar, samt adekvat 
tillhandahållande av mänskliga resurser 
inom viktiga discipliner, inbegripet 
utveckling av särskilda utbildningsplaner.

Or. en

Ändringsförslag 452
András Gyürk

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 4 – punkt 4.2 – punkt 4.2.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionsmedlen kommer att stödja 
utbildningen av den personal som förvaltar 
och driver alleuropeiska 
forskningsinfrastrukturer, utbyte av 
personal och bästa praxis mellan 
anläggningar samt adekvat 
tillhandahållande av mänskliga resurser 
inom viktiga discipliner, inbegripet 
utveckling av särskilda utbildningsplaner.

Unionsmedlen kommer att stödja 
utbildningen av den personal som förvaltar 
och driver alleuropeiska 
forskningsinfrastrukturer, utbyte av 
personal och bästa praxis mellan 
anläggningar samt adekvat 
tillhandahållande av mänskliga resurser 
inom viktiga discipliner, inbegripet 
utveckling av särskilda utbildningsplaner.
Synergier och samstämmighet med Marie 
Curie-åtgärder och EIT:s kunskaps- och 
innovationsgrupper ska uppmuntras.

Or. en

Ändringsförslag 453
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 4 – punkt 4.2 – punkt 4.2.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionsmedlen kommer att stödja Unionsmedlen kommer att stödja 
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utbildningen av den personal som förvaltar 
och driver alleuropeiska 
forskningsinfrastrukturer, utbyte av 
personal och bästa praxis mellan 
anläggningar samt adekvat 
tillhandahållande av mänskliga resurser 
inom viktiga discipliner, inbegripet 
utveckling av särskilda utbildningsplaner.

utbildningen av den personal som förvaltar 
och driver alleuropeiska 
forskningsinfrastrukturer, utbyte av 
personal, särskilt mellan medlemsstater ur 
EU-15 och EU-12, och bästa praxis mellan 
anläggningar samt adekvat 
tillhandahållande av mänskliga resurser 
inom viktiga discipliner, inbegripet 
utveckling av särskilda utbildningsplaner.

Or. en

Ändringsförslag 454
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 4 – punkt 4.3 – punkt 4.3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att underlätta utvecklingen av 
globala forskningsinfrastrukturer, d.v.s. 
forskningsinfrastrukturer som kräver 
finansiering och avtal på en global nivå. 
Målet är också att underlätta för samarbete 
mellan europeiska 
forskningsinfrastrukturer och deras 
utomeuropeiska motparter, att säkerställa 
deras globala driftskompatibilitet och 
räckvidd samt att eftersträva internationella 
avtal om ömsesidigt utnyttjande av, 
öppenhet hos eller medfinansiering av 
infrastrukturer. I detta avseende kommer 
rekommendationerna från Carnegies 
expertgrupp om globala 
forskningsinfrastrukturer att beaktas. 
Uppmärksamhet kommer också att riktas 
mot att säkerställa att unionen har ett 
adekvat samarbete med internationella 
organ som FN och OECD.

Målet är att underlätta utvecklingen av 
globala forskningsinfrastrukturer, d.v.s. 
forskningsinfrastrukturer som kräver 
finansiering och avtal på en global nivå. 
Målet är också att underlätta för samarbete 
mellan europeiska 
forskningsinfrastrukturer och deras 
utomeuropeiska motparter, att säkerställa 
deras globala driftskompatibilitet och 
räckvidd samt att eftersträva internationella 
avtal om ömsesidigt utnyttjande av, 
öppenhet hos eller medfinansiering av 
infrastrukturer. I detta avseende kommer 
rekommendationerna från Carnegies 
expertgrupp om globala 
forskningsinfrastrukturer att beaktas. 
Uppmärksamhet kommer också att riktas 
mot att säkerställa att unionen har ett 
adekvat samarbete med internationella 
organ som FN och OECD. Att inom ramen 
för exempelvis den gemensamma 
EU-Afrika-strategin ingå partnerskap om 
forskningsinfrastruktur med 
utvecklingsländer ska också behandlas.

Or. en
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Ändringsförslag 455
Herbert Reul, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-
Bobińska, Ioan Enciu, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Spridning av spetskompetens och 
bredare deltagande
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 
deras medverkan i Horisont 2020) och i 
senare led (utnyttja och sprida forsknings-
och innovationsresultat från Horisont 
2020). Där det är möjligt kommer 
interoperabiliteten mellan de 
två instrumenten att främjas. Kumulativ 
och kombinerad finansiering kommer att 
uppmuntras.
Syftet med åtgärderna är i detta 
sammanhang att till fullo utnyttja den 
kompetens som finns i Europa och 
därmed optimera forskningens och 
innovationens ekonomiska och sociala 
effekter. Åtgärderna kommer vara 
åtskilda från andra politiska initiativ och
åtgärder som bedrivs av 
sammanhållningspolitikens fonder, 
samtidigt som de kommer att komplettera 
dessa. Dessa åtgärder innefattar följande:
(a) Skapande av kopplingar mellan 
framväxande institutioner, 
kunskapscentrum och 
innovationsregioner i mindre utvecklade 
medlemsstater, och internationellt 
ledande motparter på andra platser i 
Europa. Detta ska innefatta samverkan i 
fråga om personalutbyten, 
expertrådgivning och experthjälp samt 
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utveckling av gemensamma strategier för 
inrättandet av kunskapscentrum som kan 
stödjas av sammanhållningspolitikens 
fonder i underutvecklade regioner. 
Kopplingar till innovationskluster och 
erkännande av kompetens/högsta kvalitet 
till de institutioner i underutvecklade 
regioner som uppfyller internationella 
standarder ska övervägas, bland annat 
genom kollegiala granskningar och 
kvalitetsmärkning.
(b) Lansering av en tävling om att få 
grunda internationellt konkurrenskraftiga 
forskningscentrum i 
sammanhållningsregioner. 
Tävlingsdeltagarna bör vara lag som 
består av en innovativ men mindre 
utvecklad region och ett internationellt 
erkänt spetsforskningscentrum någon 
annanstans i Europa. Den vetenskap som 
underbygger dessa nystartade 
forskningsinstitut ska bedömas med 
kompetens som kriterium. Ett krav ska 
vara att regionerna hittar en fungerande 
helhetslösning för att skapa infrastruktur 
och övriga förutsättningar som stimulerar 
forskning och innovation, och som byggs 
upp med stöd från strukturfonderna. En 
sådan tävling kan på ett kraftfullt sätt 
komplettera ekonomiskt svagare regioners 
strävanden att utveckla en långsiktig och 
intelligent specialiseringsstrategi.
(c) Etablering av ”ERA Chairs” 
(forskningsledare) för att attrahera 
enastående akademiker till institutioner 
med tydlig potential för högsta 
forskningskvalitet, för att hjälpa 
institutionerna att frigöra så mycket som 
möjligt av denna potential och därigenom 
skapa jämlika förhållanden för forskning 
och innovationer i det europeiska 
forskningsområdet. Detta innefattar 
institutionellt stöd för att skapa en 
konkurrenskraftig forskningsmiljö och de 
ramvillkor som krävs för att attrahera, 
behålla och utveckla de största 
forskningstalangerna på dessa 
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institutioner.
(d) Tilldelande av utmärkelsen ”seal of 
excellence” till positivt utvärderade 
förslag till EFR-projekt, Marie Curie-
projekt eller samarbetsprojekt som inte 
har lyckats få finansiering på grund av 
budgetbegränsningar. Nationella och 
regionala fonder skulle på så sätt kunna 
uppmuntras att bidra till finansieringen 
av projekt som uppfyller 
spetskompetenskriterierna, men som inte 
kan finansieras på grund av brist på EU-
medel.
(e) Tilldelande av utmärkelsen ”seal of 
excellence” till slutförda projekt för att 
underlätta finansieringen av 
uppföljningen (t.ex. pilotprojekt, 
demonstrationsprojekt eller utnyttjande av 
forskningsresultat) genom nationella eller 
regionala källor.
(f) EFR-bidrag till återvändande forskare 
som för närvarande arbetar utanför 
Europa och som vill arbeta i Europa eller 
till forskare som redan arbetar i Europa 
men som vill flytta till en mindre 
utvecklad region.
(g) Uppmuntran av kompletterande avtal 
som ingås av organisationer som gynnas 
av projekt för forskningssamarbete med 
andra enheter och organisationer som i 
huvudsak är etablerade i andra länder än 
de som är direkt inblandade i projektet, 
med det specifika målet att underlätta 
utbildningsmöjligheter (särskilt 
doktorand- och postdoktortjänster).
(h) Stärkande av framgångsrika nätverk i 
syfte att etablera institutionella 
forsknings- och innovationsnätverk av 
hög kvalitet. Särskild uppmärksamhet 
kommer att ges till COST för att främja 
åtgärder som ska identifiera och 
sammanlänka ”fickor av spetskompetens” 
(forskarsamfund av hög kvalitet och 
forskare i början av sin yrkesbana) i hela 
Europa.



PE492.815v01-00 52/133 AM\907981SV.doc

SV

(i) Utveckling av särskilda 
utbildningsmekanismer för hur man 
deltar i Horisont 2020, som fullt utnyttjar 
nationella kontaktpunkter och andra 
befintliga nätverk.
(j) Tillhandahållande av stipendier till 
doktorander och postdoktorer, liksom 
stipendier för avancerad utbildning som 
ger ingenjörer tillträde till samtliga 
internationella forskningsinfrastrukturer 
i Europa, även dem som drivs i 
internationella forskningsorganisationers 
regi.
(k) Stöd till utveckling och övervakning av 
smarta specialiseringsstrategier. En enhet 
för politiskt stöd ska utvecklas, och 
politiskt lärande på regional nivå ska 
underlättas genom internationell 
utvärdering av kollegor och utbyte av 
bästa praxis.
(l) Inrättande av en marknadsplats på 
internet där immateriella rättigheter kan 
marknadsföras i syfte att föra samman 
ägare och användare av immateriella 
rättigheter.

Or. en

Motivering

Kompetensflykten från ett antal medlemsstater utvecklas till ett avsevärt problem för Europa. 
Därför bör man försöka utnyttja spetskompetens maximalt, på ett sätt som stärker 
synergierna mellan Horisont 2020 och strukturfonderna, alltså till exempel med en tävling av 
det slag som Europaparlamentet föreslog i Marisa Matias betänkande. Regionerna ska 
finansiera infrastrukturen själva och med medel från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, som inte ingår i tävlingen. Finansiering från Horisont 2020 bör utgå till 
spjutspetsforskning.

Ändringsförslag 456
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. VETENSKAP FÖR OCH MED 
SAMHÄLLET OCH FRÄMJANDE AV 
ANSVARSFULL FORSKNING OCH 
INNOVATION
4.1 Stöd samhällets engagemang i 
forskning och innovation
Stöd samhällets engagemang i forskning 
och innovation och verka för 
tvärvetenskaplig forskning och 
innovation. Uppmuntra i synnerhet 
medborgarnas medverkan i forskning och 
innovation.
4.2 Främja jämställdheten mellan kvinnor 
och män
Främja jämställdheten mellan kvinnor 
och män genom att stödja förändringar i 
organisationen av forskningsinstitutioner 
och av forskningsverksamhetens 
utformning. Detta berör många områden, 
i synnerhet avseende säkerställandet av 
hög kvalitet i forskningskarriärer och 
beslutsfattande, liksom 
jämställdhetsaspekter på utvecklingen av 
innehåll i forskning och innovation.
4.3 Öka medborgarnas kunskaper om 
forskning
Gör medborgarna forskningsmedvetna 
genom formell och informell 
forskningsutbildning och spridning av 
forskningsbaserad verksamhet i 
forskningscentrum och museer. Detta 
betyder oerhört mycket för vår hur vårt 
samhälle ska utvecklas i framtiden, och 
utgör också en bas för samexistens i 
demokratin. Väck unga studenters 
intresse för vetenskapliga och tekniska 
yrkesbanor och uppmuntra ett långsiktigt 
samspel mellan skolor, forskningsorgan, 
näringsliv och organisationer i det civila 
samhället.
4.4 Verka för ett etiskt regelverk för 
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forskning och innovation
Verka för ett etiskt regelverk för forskning 
och innovation som bygger på 
grundläggande etiska principer, bland 
annat dem som finns i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna och samtliga 
relevanta EU-lagar och -konventioner.
4.5 Förbättra den allmänna tillgången till 
forskningsrön
Förbättra den allmänna tillgången till 
forskningsrön (särskilt vetenskapliga 
artiklar och uppgifter) för att öka 
öppenheten och förtroendet mellan 
aktörerna, stimulera spjutspetsforskning 
och göra innovationspotentialen hos ny 
kunskap oberoende av hur ekonomiskt 
konkurrenskraftig den är. 
4.6 Utveckla riktlinjerna för styrning av 
ansvarsfull forskning och innovation
Utveckla styrningen av utveckling av 
ansvarsfull forskning och innovation i 
form av riktlinjer för ansvarsfull 
forskning och innovation, som 
uppmuntrar alla samhällsaktörer 
(forskare, offentliga myndigheter, 
näringsliv och beslutsfattare) att 
samarbeta under hela forsknings- och 
innovationsprocessen. På så sätt kan 
processen och dess resultat och effekter 
anpassas bättre till samhällets 
förväntningar, behov och värderingar. 
4.7 Öka kunskapen om forskning och 
kommunikation
Öka kunskapen om 
vetenskapskommunikation för att 
förbättra kvaliteten på och effektiviteten 
hos interaktionen mellan forskare, medier 
och allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 457
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 1 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Ansvarsfull forskning och innovation
För att bygga upp en effektiv dialog 
mellan forskning och samhälle, rekrytera 
nya talanger till forskningen och matcha
forskningskunskaper med social 
medvetenhet och socialt ansvar kommer 
följande verksamheter att stödjas:
(a) Attraktiva karriärer inom vetenskap 
och teknik för unga studenter: Främjande 
av forskningskarriärer inom 
naturvetenskap, teknik och 
ingenjörsvetenskap vid skolor; öppnande 
av universitet för unga studenter; 
nationella och regionala myndigheters 
främjande av interaktiva och intressanta 
vetenskapsmuseer; stöd till varaktig 
samverkan mellan skolor och 
forskningsinstitut och mellan studenter 
och deras familjer, lärare inom 
naturvetenskap och forskare.
(b) Främjande av jämställdhet i båda dess 
aspekter: Säkerställande av jämställdhet i 
forskningskarriärer och inkluderande av 
genusfrågor i forskningsutvecklingen: 
Främjande av jämställdhet mellan könen 
genom stöd till förändringar av 
forskningsinstitutioners organisation 
liksom till förändringar av forskningens 
innehåll och utformning.
(c) Integrering av samhället i forsknings-
och innovationsfrågor; kartläggning av 
medborgarnas syn på forskning och stöd 
för medborgarnas deltagande i 
forsknings- och innovationspolitiken;
möjlighet för alla samhällsaktörer att 
interagera i innovationscykeln för att öka 
kvaliteten, relevansen, acceptansen och 
hållbarheten i innovationsresultaten 
genom att samhällets intressen och 
värderingar beaktas; främjande av 
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samhällets intresse för vetenskapliga 
frågor och innovationsfrågor; 
kartläggning av hur medborgarna 
uppfattar vetenskap och uppmuntran av 
deras deltagande i frågor som rör 
vetenskaplig och teknisk utveckling. Detta
kräver utveckling av särskilda färdigheter, 
kunskaper och förmågor på individuell 
nivå, organisationsnivå, nationell och 
internationell nivå vid sidan av 
kartläggning av medborgarnas syn på 
vetenskap och stöd till deras deltagande i 
forsknings- och innovationspolitiken.
(d) Gör medborgarna forskningsmedvetna 
genom formell och informell 
forskningsutbildning och spridning av 
forskningsbaserad verksamhet i 
forskningscentrum. Detta betyder oerhört 
mycket för hur vårt samhälle ska 
utvecklas i framtiden i termer av 
arbetskraft och som bas för demokratisk 
samlevnad. Ett vetenskapligt bildat, 
ansvarstagande och kreativt samhälle 
skapas genom främjande av och 
forskning kring lämpliga metoder för 
vetenskaplig utbildning, vilket bidrar till 
bättre formell och informell vetenskaplig 
och teknisk utbildning, projektbaserade 
vetenskapliga verksamheter och 
nätverkande mellan forskare och lekmän 
på nationell och internationell nivå samt 
EU-nivå. Detta inbegriper främjande av 
och stöd till vetenskapligt bildade 
medborgare genom effektiv formell och 
informell vetenskaplig utbildning och 
spridning av vetenskapligt baserade 
verksamheter, vid forskningscentrum och 
via andra lämpliga medier.
(e) Fri tillgång till forskningsresultat och 
uppgifter för att förbättra forskningsnivån 
och den ekonomiska konkurrenskraften: 
Främjande av en samlad databas med alla 
EU-finansierade forskningsprojekt och 
vetenskapliga resultat. Nationella och 
regionala finansieringsmyndigheter ska 
uppmuntras att dela med sig av likadan 
information om nationella/regionala 
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projekt. Införandet av vetenskapliga 
resultat i denna databas kommer att ges 
stöd.
(f) Styrning av utvecklingen av 
ansvarsfull forskning och innovation från 
alla intressenters sida (forskare, offentliga 
myndigheter och näringslivet), med 
lyhördhet för samhällets behov och krav, 
och övervakning av utvecklingen. 
Styrningen ska inriktas på att utveckla 
ansvarsfull forskning och innovation 
genom att engagera alla intressenter och 
främja den vetenskapliga expertisens roll 
vid beslutsfattande, genom att forskare 
och oberoende forskningsorganisationer 
deltar i samhällstvister och frågor som rör 
riskstyrning. Ett etiskt regelverk för 
forskning och innovation som bygger på 
grundläggande etiska principer, bland 
annat de som är inskrivna i stadgan om 
de grundläggande rättigheterna och 
samtliga relevanta EU-lagar och -
konventioner, ska främjas vid kontakter 
med relevanta internationella 
organisationer. Man ska ta hänsyn till vad 
den europeiska gruppen för etik inom 
vetenskap och ny teknik anser.
(g) Kunskapen om 
vetenskapskommunikation för att 
förbättra kvaliteten på och effektiviteten 
hos interaktionen mellan forskare, medier 
och allmänheten: För att förbättra 
kunskapsspridningen inom 
vetenskapssamhället och den breda 
allmänheten ska tillgängligheten och 
användningen av resultatet av offentligt 
finansierad forskning utvecklas vidare. 
Detta kommer att öka kunskapen om 
vetenskapskommunikation för att 
förbättra kvaliteten på och effektiviteten 
hos interaktionen mellan forskare, medier 
och allmänheten, och främja ett större 
deltagande av medborgarna som aktiva 
intressenter och, där så är möjligt, som 
forskningsdeltagare. 

Or. en



PE492.815v01-00 58/133 AM\907981SV.doc

SV

Ändringsförslag 458
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Industriellt ledarskap Industriellt ledarskap och ledarskap i 
tjänstesektorn

Or. ro

Ändringsförslag 459
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att den europeiska industrin med framgång 
behärskar och utnyttjar möjliggörande 
teknik är en central faktor för att stärka den 
europeiska produktiviteten och 
innovationsförmågan samt säkerställa att 
Europa har en framstående, hållbar och 
konkurrenskraftig ekonomi, globalt 
ledarskap inom högteknologiska 
användningsområden och förmågan att 
utveckla unika lösningar på 
samhällsproblem. Innovationsverksamhet 
kommer att kombineras med FoU som en 
väsentlig del av finansieringen.

Att den europeiska industrin med framgång 
behärskar och utnyttjar möjliggörande 
teknik är en central faktor för att stärka den 
europeiska produktiviteten och 
innovationsförmågan samt säkerställa att 
Europa har en framstående, hållbar och 
konkurrenskraftig ekonomi, globalt 
ledarskap inom högteknologiska 
användningsområden och förmågan att 
utveckla unika lösningar på 
samhällsproblem. Innovationsverksamhet 
kommer att kombineras med FoU som en 
väsentlig del av finansieringen. Små och 
medelstora projekt ska särskilt 
uppmärksammas.

Or. en

Ändringsförslag 460
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att den europeiska industrin med framgång 
behärskar och utnyttjar möjliggörande
teknik är en central faktor för att stärka den 
europeiska produktiviteten och 
innovationsförmågan samt säkerställa att 
Europa har en framstående, hållbar och 
konkurrenskraftig ekonomi, globalt 
ledarskap inom högteknologiska 
användningsområden och förmågan att 
utveckla unika lösningar på 
samhällsproblem. Innovationsverksamhet 
kommer att kombineras med FoU som en 
väsentlig del av finansieringen.

Att den europeiska industrin och 
tjänstesektorn med framgång behärskar 
och utnyttjar möjliggörande teknik är en 
central faktor för att stärka den europeiska 
produktiviteten och innovationsförmågan 
samt säkerställa att Europa har en 
framstående, hållbar och konkurrenskraftig 
ekonomi, globalt ledarskap inom 
högteknologiska användningsområden och 
förmågan att utveckla unika lösningar på 
samhällsproblem. Innovationsverksamhet 
kommer att kombineras med FoU som en 
väsentlig del av finansieringen. 

Or. ro

Ändringsförslag 461
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – stycke 4

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 tillverkningssystem20. I 
många innovativa produkter ingår flera av 
dessa tekniker samtidigt, som enskilda eller 
integrerade delar. Emedan varje enskild 
teknik möjliggör tekniskt nyskapande, kan 
den samlade nyttan av kombinationen av 
ett antal möjliggörande tekniker dessutom 
leda till stora tekniska framsteg.
Utnyttjande av tvärvetenskaplig viktig 
möjliggörande teknik ökar produkternas 

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 tillverkningssystem20. I 
många innovativa produkter ingår flera av 
dessa tekniker samtidigt, som enskilda eller 
integrerade delar. Emedan varje enskild 
teknik möjliggör tekniskt nyskapande, kan 
den samlade nyttan av kombinationen av 
ett antal möjliggörande tekniker dessutom 
leda till stora tekniska framsteg.
Utnyttjande av tvärvetenskaplig viktig 
möjliggörande teknik ökar produkternas 
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konkurrenskraft och genomslagskraft. De 
otaliga möjligheterna till samverkan mellan 
dessa tekniker kommer därför att utnyttjas 
genom att särskilt stöd ges till storskaliga 
pilot- och demonstrationsprojekt.

konkurrenskraft och genomslagskraft. De 
otaliga möjligheterna till samverkan mellan 
dessa tekniker kommer därför att utnyttjas.

Or. en

Ändringsförslag 462
Patrizia Toia

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – stycke 4

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 tillverkningssystem20. I 
många innovativa produkter ingår flera av 
dessa tekniker samtidigt, som enskilda eller 
integrerade delar. Emedan varje enskild 
teknik möjliggör tekniskt nyskapande, kan 
den samlade nyttan av kombinationen av 
ett antal möjliggörande tekniker dessutom 
leda till stora tekniska framsteg.
Utnyttjande av tvärvetenskaplig viktig 
möjliggörande teknik ökar produkternas 
konkurrenskraft och genomslagskraft. De 
otaliga möjligheterna till samverkan mellan 
dessa tekniker kommer därför att utnyttjas 
genom att särskilt stöd ges till storskaliga 
pilot- och demonstrationsprojekt.

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 tillverkningssystem20. I 
många innovativa produkter ingår flera av 
dessa tekniker samtidigt, som enskilda eller 
integrerade delar, liksom ett enormt antal 
rön från grundforskningen, inte minst 
inom matematiken. Emedan varje enskild 
teknik möjliggör tekniskt nyskapande, kan 
den samlade nyttan av kombinationen av 
ett antal möjliggörande tekniker och 
matematiska verktyg dessutom leda till 
stora tekniska framsteg. Utnyttjande av 
tvärvetenskaplig viktig möjliggörande 
teknik ökar produkternas konkurrenskraft 
och genomslagskraft. De otaliga 
möjligheterna till samverkan mellan dessa 
tekniker och rön från grundforskningen 
kommer därför att utnyttjas genom att 
särskilt stöd ges till storskaliga pilot- och 
demonstrationsprojekt.

Or. en
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Ändringsförslag 463
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – stycke 4
COM(2011)0811.
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – stycke 4

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 tillverkningssystem20. I 
många innovativa produkter ingår flera av 
dessa tekniker samtidigt, som enskilda eller 
integrerade delar. Emedan varje enskild 
teknik möjliggör tekniskt nyskapande, kan 
den samlade nyttan av kombinationen av 
ett antal möjliggörande tekniker dessutom 
leda till stora tekniska framsteg.
Utnyttjande av tvärvetenskaplig viktig 
möjliggörande teknik ökar produkternas 
konkurrenskraft och genomslagskraft. De 
otaliga möjligheterna till samverkan mellan 
dessa tekniker kommer därför att utnyttjas 
genom att särskilt stöd ges till storskaliga 
pilot- och demonstrationsprojekt.

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 
tillverkningssystem20. I många innovativa 
produkter ingår flera av dessa tekniker 
samtidigt, som enskilda eller integrerade 
delar. Emedan varje enskild teknik 
möjliggör tekniskt nyskapande, kan den 
samlade nyttan av kombinationen av ett 
antal möjliggörande tekniker dessutom 
leda till stora tekniska framsteg.
Utnyttjande av tvärvetenskaplig viktig 
möjliggörande teknik ökar produkternas 
konkurrenskraft och genomslagskraft. De 
otaliga möjligheterna till samverkan mellan 
dessa tekniker kommer därför att utnyttjas 
genom att särskilt stöd ges till storskaliga 
pilot- och demonstrationsprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 464
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet kommer särskilt att inriktas på 
perioden före marknadslansering och 
konkurrensutsättning. Finansieringens 
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syfte ska snarare vara att undanröja 
vanliga tekniska hinder, än att utse 
vinnare eller finansiera enskilda 
produktionslinjer eller företag. 
Åtgärderna ska utformas så att de främjar 
näringslivets konkurrensförmåga genom 
att uppmuntra företagen att i synnerhet 
bli mindre resurs- och energiintensiva och 
öka sina investeringar i forskning och 
innovation.

Or. en

Ändringsförslag 465
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innovationsverksamhet kommer att omfatta 
integrering av enskilda tekniker, 
demonstrationer av förmågan att tillverka 
och leverera innovativa produkter och 
tjänster, användar- och kundpilotprojekt 
som uppvisar genomförbarhet och 
mervärde samt storskaliga demonstrationer 
som underlättar etableringen av 
forskningsresultaten på marknaden.

Innovationsverksamhet kommer att omfatta 
integrering av enskilda tekniker, 
demonstrationer av förmågan att tillverka 
och leverera innovativa produkter och 
tjänster, användar- och kundpilotprojekt 
som uppvisar genomförbarhet och 
mervärde samt storskaliga demonstrationer 
som underlättar etableringen av 
forskningsresultaten på marknaden. Det är 
också angeläget att på EU-nivå verka för 
nedifrån och upp-orienterade, 
banbrytande och inkrementella 
innovationssamarbeten (såväl virtuella 
som fysiska) samt för en ökad rörlighet 
hos unga innovatörer, företagskuvöser 
och inrättningar för affärsutveckling. 

Or. en

Ändringsförslag 466
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innovationsverksamhet kommer att omfatta 
integrering av enskilda tekniker, 
demonstrationer av förmågan att tillverka 
och leverera innovativa produkter och 
tjänster, användar- och kundpilotprojekt 
som uppvisar genomförbarhet och 
mervärde samt storskaliga demonstrationer 
som underlättar etableringen av 
forskningsresultaten på marknaden.

Innovationsverksamhet kommer att omfatta 
integrering av enskilda tekniker, 
demonstrationer av förmågan att tillverka 
och leverera innovativa produkter och 
tjänster, användar- och kundpilotprojekt 
som uppvisar genomförbarhet och 
mervärde samt storskaliga demonstrationer 
som underlättar etableringen av 
forskningsresultaten på marknaden.
Marknadsnära verksamheter ska i första 
hand finansieras med finansiella 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 467
András Gyürk

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innovationsverksamhet kommer att omfatta 
integrering av enskilda tekniker, 
demonstrationer av förmågan att tillverka 
och leverera innovativa produkter och 
tjänster, användar- och kundpilotprojekt 
som uppvisar genomförbarhet och 
mervärde samt storskaliga demonstrationer 
som underlättar etableringen av 
forskningsresultaten på marknaden

Innovationsverksamhet kommer att omfatta 
integrering av enskilda tekniker, 
demonstrationer av förmågan att tillverka 
och leverera innovativa produkter och 
tjänster, användar- och kundpilotprojekt 
som uppvisar genomförbarhet och 
mervärde samt storskaliga demonstrationer 
som underlättar etableringen av 
forskningsresultaten på marknaden samt 
genomförande av små och medelstora 
projekt som förstadium till storskaliga 
projekt.

Or. en
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Ändringsförslag 468
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – stycke 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilt när det gäller nanoteknik och 
bioteknik kommer inblandningen av 
berörda parter och allmänheten syfta till att 
öka medvetenheten om fördelar och risker. 
Säkerhetsanalysen och hanteringen av den 
sammanlagda risken vid spridning av dessa 
tekniker kommer att behandlas 
systematiskt.

Särskilt när det gäller nanoteknik och 
bioteknik kommer inblandningen av 
berörda parter och allmänheten syfta till att 
öka medvetenheten om fördelar och risker. 
Säkerhetsanalysen och hanteringen av den 
sammanlagda risken vid spridning av dessa 
tekniker kommer att behandlas 
systematiskt. Kriterier och öppna 
förfaranden kommer att tas fram för att i 
ett tidigt utvecklingsskede bedöma hur 
önskvärd ny teknik är ur 
samhällssynpunkt och vilken acceptans 
som finns för den i samhället.

Or. en

Ändringsförslag 469
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – stycke 12 – strecksats 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– utarbetandet och genomförandet av 
testmetoder som är mer förutsägbara och 
relevanta för människan, 
riskbedömningen och den medicinska 
forskningen,

Or. fr

Motivering

Utarbetandet och genomförandet av mer förutsägbara och relevanta testmetoder bidrar till 
uppfyllandet av det internationella målet att göra säkerhetstester och medicinsk forskning mer 
effektiva, mindre kostsamma och mer relevanta för människors situation.
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Ändringsförslag 470
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – stycke 12 – strecksats 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– utvecklingen och tillämpningen av 
förutsägande verktyg för 
säkerhetstestning, riskbedömning och 
hälsoforskning, som är relevanta för 
människan,

Or. en

Ändringsförslag 471
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – stycke 12 – strecksats 3a (nytt)
KOM(2011)0811.
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – stycke 12 – strecksats 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– vattenteknik,

Or. en

Ändringsförslag 472
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett antal åtgärder kommer att riktas mot 
utmaningar avseende industriellt och 
tekniskt ledarskap inom IKT och täcka in 

Ett antal åtgärder kommer att riktas mot 
utmaningar avseende industriellt och 
tekniskt ledarskap inom IKT och täcka in 
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generiska forsknings- och 
innovationsagendor för IKT, vilket särskilt 
omfattar följande:

normer och protokoll samt generiska 
forsknings- och innovationsagendor för 
IKT, vilket särskilt omfattar följande: 

Or. ro

Ändringsförslag 473
Henri Weber

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.1. En ny generation komponenter och 
system: teknik för avancerade och 
intelligenta integrerade komponenter och 
system

1.1.1. En ny generation komponenter och 
system: teknik för avancerade och 
intelligenta informationssystem och
integrerade komponenter och system.

Or. fr

Ändringsförslag 474
Henri Weber

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att upprätthålla och förstärka det 
europeiska ledarskapet inom teknik som är 
relaterad till intelligenta integrerade 
komponenter och system. Det innefattar 
även mikro-, nano- och biosystem, 
organisk elektronik, integrering över stora 
ytor, grundläggande teknik för Sakernas 
Internet21 inklusive plattformar som ger 
stöd för leverans av avancerade tjänster, 
smarta integrerade system, system av 
system och teknik för komplexa system.

Målet är att upprätthålla och förstärka det 
europeiska ledarskapet inom teknik som är 
relaterad till intelligenta stora 
informationssystem och integrerade 
komponenter och system. Det innefattar 
även mikro-, nano- och biosystem, 
organisk elektronik, integrering över stora 
ytor, grundläggande teknik för Sakernas 
Internet21 inklusive plattformar som ger 
stöd för leverans av avancerade tjänster, 
smarta integrerade system, system av 
system och teknik för komplexa system.

Or. fr
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Ändringsförslag 475
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att upprätthålla och förstärka det 
europeiska ledarskapet inom teknik som är 
relaterad till intelligenta integrerade 
komponenter och system. Det innefattar 
även mikro-, nano- och biosystem, 
organisk elektronik, integrering över stora 
ytor, grundläggande teknik för Sakernas 
Internet21 inklusive plattformar som ger 
stöd för leverans av avancerade tjänster, 
smarta integrerade system, system av 
system och teknik för komplexa system.

Målet är att upprätthålla och förstärka det 
europeiska ledarskapet inom teknik som är 
relaterad till intelligenta integrerade 
komponenter och system. Det innefattar 
även mikro-, nano- och biosystem, 
organisk elektronik, kvantdatorer, 
integrering över stora ytor, grundläggande 
teknik för Sakernas Internet21 inklusive 
plattformar som ger stöd för leverans av 
avancerade tjänster, sensorer, smarta 
integrerade system, distribuerade system, 
system av system och teknik för komplexa 
system.

Or. en

Ändringsförslag 476
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att upprätthålla och förstärka det 
europeiska ledarskapet inom teknik som är 
relaterad till intelligenta integrerade 
komponenter och system. Det innefattar 
även mikro-, nano- och biosystem, 
organisk elektronik, integrering över stora 
ytor, grundläggande teknik för Sakernas 
Internet21 inklusive plattformar som ger 
stöd för leverans av avancerade tjänster, 
smarta integrerade system, system av 
system och teknik för komplexa system.

Målet är att upprätthålla och förstärka det 
europeiska ledarskapet inom teknik som är 
relaterad till intelligenta integrerade 
komponenter och system. Det innefattar 
även mikro-, nano- och biosystem, 
organisk elektronik, systembiologiska
datormodeller, integrering över stora ytor, 
grundläggande teknik för Sakernas 
Internet21 inklusive plattformar som ger 
stöd för leverans av avancerade tjänster, 
smarta integrerade system, system av 
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system och teknik för komplexa system.

Or. en

Ändringsförslag 477
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att öka lönsamheten för de 
europeiska tillgångarna inom processor-
och systemarkitektur, sammankopplings-
och datalokaliseringsteknik, datormoln, 
parallell databehandling och 
simuleringsprogram för samtliga 
marknadssegment inom databehandling.

Målet är att öka lönsamheten för de 
europeiska tillgångarna inom processor-
och systemarkitektur, sammankopplings-
och datalokaliseringsteknik, datormoln, 
storskalig datorteknik och superdatorer, 
behandling av stora datamängder, 
parallell databehandling och 
simuleringsprogram för samtliga 
marknadssegment inom databehandling.

Or. en

Ändringsförslag 478
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att förstärka den europeiska 
industrins konkurrenskraft när det gäller att 
utveckla, behärska och utforma nästa 
generations Internet som efter hand 
kommer att ersätta nuvarande webb, fasta 
och mobila nätverk samt 
tjänsteinfrastruktur. Det kommer att 
möjliggöra sammankoppling av biljoner 
enheter (Sakernas Internet) anslutna till ett 
flertal operatörer och domäner, och 
förändra det sätt på vilket vi förmedlar, 

Målet är att förstärka den europeiska 
industrins konkurrenskraft när det gäller att 
utveckla, behärska och utforma nästa 
generations Internet som efter hand 
kommer att ersätta nuvarande webb, fasta 
och mobila nätverk samt 
tjänsteinfrastruktur. Det kommer att 
möjliggöra sammankoppling av biljoner 
enheter (Sakernas Internet) anslutna till ett 
flertal operatörer och domäner, och 
förändra det sätt på vilket vi förmedlar, 
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samlar in och använder kunskap. Detta 
inbegriper forskning och innovation 
avseende nätverk, programvara och 
tjänster, cybersäkerhet, integritet och 
förtroende, trådlös kommunikation22 och 
alla optiska nätverk, omslutande interaktiva 
multimedia och framtidens anslutna 
företag.

samlar in och använder kunskap. Detta 
inbegriper forskning och innovation 
avseende nätverk, infrastruktur, 
programvara och tjänster, cybersäkerhet, 
integritet och förtroende, trådlös 
kommunikation22 och alla optiska nätverk, 
omslutande interaktiva multimedia och 
framtidens anslutna företag. Särskilt stöd 
ska utgå till forskning och utveckling som 
avser öppna och distribuerade system.

Or. en

Ändringsförslag 479
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att förstärka den europeiska 
industrins konkurrenskraft när det gäller att 
utveckla, behärska och utforma nästa 
generations Internet som efter hand 
kommer att ersätta nuvarande webb, fasta 
och mobila nätverk samt 
tjänsteinfrastruktur. Det kommer att 
möjliggöra sammankoppling av biljoner 
enheter (Sakernas Internet) anslutna till ett 
flertal operatörer och domäner, och 
förändra det sätt på vilket vi förmedlar, 
samlar in och använder kunskap. Detta 
inbegriper forskning och innovation 
avseende nätverk, programvara och 
tjänster, cybersäkerhet, integritet och
förtroende, trådlös kommunikation22 och 
alla optiska nätverk, omslutande interaktiva 
multimedia och framtidens anslutna 
företag.

Målet är att förstärka den europeiska 
industrins konkurrenskraft när det gäller att 
utveckla, behärska och utforma nästa 
generations Internet som efter hand 
kommer att ersätta nuvarande webb, fasta 
och mobila nätverk samt 
tjänsteinfrastruktur. Det kommer att 
möjliggöra sammankoppling av biljoner 
enheter (Sakernas Internet) anslutna till ett 
flertal operatörer och domäner, och 
förändra det sätt på vilket vi förmedlar, 
samlar in och använder kunskap. Detta 
inbegriper forskning och innovation 
avseende nätverk, programvara och 
tjänster, cybersäkerhet, integritet, 
förtroende och samhällseffekter, trådlös 
kommunikation22 och alla optiska nätverk, 
omslutande interaktiva multimedia och 
framtidens anslutna företag.

Or. en
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Ändringsförslag 480
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.4. Innehållsteknik och 
informationshantering: IKT för digitalt 
innehåll och kreativitet

1.1.4. Innehållsteknik och 
informationshantering: IKT för digitalt 
innehåll, kultursektorn, inbegripet 
kulturarv och turism samt kreativitet.

Or. en

Ändringsförslag 481
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att förse yrkesmän och 
medborgare med nya verktyg för att skapa,
använda och lagra alla typer av digitalt 
innehåll på alla språk, och att modellera, 
analysera och visualisera stora mängder 
information, inklusive kopplade data. Detta 
innefattar ny teknik för språk, inlärning, 
samverkan, digital lagring, tillgång till 
innehåll och analyser såväl som intelligenta 
informationshanteringssystem baserade på 
avancerad datautvinning, maskininlärning, 
statistisk analys och visuell datorteknik. 

Målet är att förse yrkesmän och 
medborgare med nya verktyg för att skapa, 
använda och lagra alla typer av digitalt 
innehåll på alla språk, och att modellera, 
analysera och visualisera stora mängder 
information, inklusive kopplade data. Detta 
innefattar ny teknik för språk, inlärning, 
samverkan (inklusive haptiska, 
röstbaserade och biologiska gränssnitt), 
digital lagring och rekonstruktion, tillgång 
till innehåll och analyser såväl som 
intelligenta informationshanteringssystem 
baserade på avancerad datautvinning, 
behandling av stora datamängder, 
maskininlärning och maskinbaserad 
kunskap, statistisk analys och visuell 
datorteknik.

Or. en
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Ändringsförslag 482
Patrizia Toia

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att förse yrkesmän och 
medborgare med nya verktyg för att skapa, 
använda och lagra alla typer av digitalt 
innehåll på alla språk, och att modellera, 
analysera och visualisera stora mängder 
information, inklusive kopplade data. Det 
handlar om ny teknik för språk, inlärning, 
samarbete, digital lagring, tillgång till 
innehåll och analysteknik; intelligenta 
system för informationsbehandling som 
bygger på avancerad dataextrahering, 
automatisk datahämtning, statistiska 
analyser och visuell informationsteknik.

Målet är att förse yrkesmän och 
medborgare med nya verktyg för att skapa, 
använda och lagra alla typer av digitalt 
innehåll på alla språk, och att modellera, 
analysera och visualisera stora mängder 
information, inklusive kopplade data. Det 
handlar om ny teknik för språk, inlärning, 
samarbete, digital lagring, tillgång till
kulturella resurser, innehåll och 
analysteknik; intelligenta system för 
informationsbehandling som bygger på 
avancerad dataextrahering, automatisk 
datahämtning, statistiska analyser och 
visuell informationsteknik.

Or. it

Ändringsförslag 483
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att förse yrkesmän och 
medborgare med nya verktyg för att skapa, 
använda och lagra alla typer av digitalt 
innehåll på alla språk, och att modellera, 
analysera och visualisera stora mängder 
information, inklusive kopplade data. Detta 
innefattar ny teknik för språk, inlärning, 
samverkan, digital lagring, tillgång till 
innehåll och analyser såväl som intelligenta 
informationshanteringssystem baserade på 
avancerad datautvinning, maskininlärning, 
statistisk analys och visuell datorteknik.

Målet är att förse yrkesmän och 
medborgare med nya verktyg för att skapa, 
använda och lagra alla typer av digitalt 
innehåll på alla språk, och att modellera, 
analysera och visualisera stora mängder 
information, inklusive kopplade data. Detta 
innefattar ny teknik för språk, inlärning, 
samverkan, digital lagring, tillgång till 
innehåll och analyser såväl som intelligenta 
informationshanteringssystem baserade på 
avancerad datautvinning i turistnäringen 
och på andra områden, maskininlärning, 
statistisk analys och visuell datorteknik.
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Or. en

Ändringsförslag 484
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att förstärka Europas 
vetenskapliga och industriella ledarskap 
avseende industri- och tjänsterobotar, 
kognitiva system, avancerade gränssnitt 
och smarta ytor samt tänkande och
kännande maskiner, som bygger på datorer 
och nätverk med ökad prestanda och 
framsteg när det gäller förmågan att bygga 
system som kan lära sig, anpassa sig och 
reagera. 

Målet är att förstärka Europas 
vetenskapliga och industriella ledarskap 
avseende industri- och tjänsterobotar, 
kognitiva system, artificiell intelligens och 
neurovetenskap, avancerade gränssnitt och 
smarta ytor samt tänkande och kännande 
maskiner, som bygger på miniatyrisering 
och datorer med ökad prestanda, 
nätverksprestanda och framsteg när det 
gäller förmågan att bygga system som kan 
lära sig, anpassa sig och reagera.

Or. en

Ändringsförslag 485
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa sex huvudsakliga 
verksamhetsområden förväntas täcka alla 
behov. De skulle inbegripa industriellt 
ledarskap inom generiska IKT-baserade 
lösningar, produkter och tjänster som 
behövs för att hantera stora 
samhällsutmaningar samt dagordningar för 
tillämpningsinriktad forskning och 
innovation inom IKT som kommer att 
stödjas tillsammans med relevant 
samhällsutmaning.

Dessa sju huvudsakliga 
verksamhetsområden förväntas täcka alla 
behov. De skulle inbegripa industriellt 
ledarskap inom generiska IKT-baserade 
lösningar, produkter och tjänster som 
behövs för att hantera stora 
samhällsutmaningar samt dagordningar för 
tillämpningsinriktad forskning och 
innovation inom IKT som kommer att 
stödjas tillsammans med relevant 
samhällsutmaning.
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Or. en

Ändringsförslag 486
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I dessa sex stora åtgärdspaket ingår även 
infrastruktur för IKT-specifik forskning, 
bland annat levande laboratorier för 
storskaliga försök och infrastruktur för 
grundläggande viktiga möjliggörande 
tekniker och integrationen av dessa i 
avancerade produkter och innovativa 
smarta system, inklusive utrustning, 
verktyg, stödjande tjänster, renrum och 
tillgång till tillverkningsanläggningar för 
prototyper.

I dessa sju stora åtgärdspaket ingår även 
infrastruktur för IKT-specifik forskning, 
bland annat levande laboratorier för 
storskaliga försök och infrastruktur för 
grundläggande viktiga möjliggörande 
tekniker och integrationen av dessa i 
avancerade produkter och innovativa 
smarta system, inklusive utrustning, 
verktyg, stödjande tjänster, renrum och 
tillgång till tillverkningsanläggningar för 
prototyper. EU-finansiering främjar 
gemensamma resurser och infrastruktur 
som är tillgänglig för ett flertal aktörer, 
inte minst små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 487
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.6 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Människans grundläggande fri- och 
rättigheter, och i synnerhet rätten till 
integritet, hör till EU:s hörnstenar. 
Horisont 2020 ska främja forskning om 
och utveckling av system som gör att 
unionsmedborgarna kan utöva full 
kontroll över sin kommunikation.
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Or. en

Ändringsförslag 488
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.6a. Framtidens utmaningar inom 
lagstiftning och ekonomi:
Syftet är att undersöka hur och när det 
kan finnas ett behov av nya regelverk som 
beaktar att medborgarnas relation till sina 
samhällen har förändrats, vilket även 
gäller marknader och konsumenter. Hit 
hör även tvärvetenskaplig forskning som 
analyserar såväl rättsliga aspekter som 
ekonomiska, kulturella och samhälleliga 
effekter av tekniska förändringar.

Or. en

Ändringsförslag 489
Angelika Niebler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2. Nanoteknik 1.2. Nanoteknik och kvantoptik

Or. en
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Ändringsförslag 490
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utveckling och integrering av kunskap 
inom tvärvetenskapliga områden, med 
målet att ta fram fundamentalt nya 
produkter som möjliggör hållbara lösningar 
inom ett stort antal områden.

Utveckling och integrering av kunskap 
inom tvärvetenskapliga områden, med 
målet att ta fram fundamentalt nya 
produkter som möjliggör hållbara lösningar 
inom ett stort antal områden, med 
beaktande av försiktighetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 491
Angelika Niebler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.2. Garantera en säker utveckling och 
tillämpning av nanoteknik

1.2.2. Garantera en säker utveckling och 
tillämpning av nanoteknik och kvantoptik

Or. en

Ändringsförslag 492
Angelika Niebler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Öka den vetenskapligt grundade kunskapen 
om den möjliga inverkan på hälsa eller 
miljö för att åstadkomma en proaktiv, 
vetenskapligt baserad styrning av 
nanotekniken, och erbjuda validerade 

Öka den vetenskapligt grundade kunskapen 
om den möjliga inverkan på hälsa eller 
miljö för att åstadkomma en proaktiv, 
vetenskapligt baserad styrning av 
nanotekniken och kvantoptiken, och 
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vetenskapliga verktyg och plattformar för 
analys och hantering av faror, exponering 
och risk under hela livscykeln för 
nanomaterial och nanosystem.

erbjuda validerade vetenskapliga verktyg 
och plattformar för analys och hantering av 
faror, exponering och risk under hela 
livscykeln för nanomaterial och 
nanosystem.

Or. en

Ändringsförslag 493
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Öka den vetenskapligt grundade kunskapen 
om den möjliga inverkan på hälsa eller 
miljö för att åstadkomma en proaktiv, 
vetenskapligt baserad styrning av 
nanotekniken, och erbjuda validerade 
vetenskapliga verktyg och plattformar för 
analys och hantering av faror, exponering 
och risk under hela livscykeln för 
nanomaterial och nanosystem.

Öka den vetenskapligt grundade kunskapen 
om den möjliga inverkan på hälsa eller 
miljö för att åstadkomma en proaktiv, 
vetenskapligt baserad styrning av 
nanotekniken, och erbjuda validerade, 
ändamålsenliga och ej djurbaserade
vetenskapliga verktyg och plattformar för 
analys och hantering av faror, exponering 
och risk under hela livscykeln för 
nanomaterial och nanosystem.

Or. en

Ändringsförslag 494
Angelika Niebler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.3. Utveckla nanoteknikens 
samhällsdimension

1.2.3. Utveckla nanoteknikens och 
kvantoptikens samhällsdimension 

Or. en



AM\907981SV.doc 77/133 PE492.815v01-00

SV

Ändringsförslag 495
Marisa Matias

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undersöka inverkan på människorna och 
på den fysiska infrastrukturen från 
spridningen av nanoteknik, och styra 
utvecklingen av nanoteknik så att den ger 
en samhällsnytta.

Undersöka inverkan på människorna och 
på den fysiska infrastrukturen från 
spridningen av nanoteknik, och styra 
utvecklingen av nanoteknik så att den ger 
en samhällsnytta. Undersöka den 
samhälleliga acceptansen för specifika 
nanoteknologiska tillämpningar samt 
göra riskbedömningar.

Or. en

Ändringsförslag 496
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undersöka inverkan på människorna och 
på den fysiska infrastrukturen från 
spridningen av nanoteknik, och styra 
utvecklingen av nanoteknik så att den ger 
en samhällsnytta.

Undersöka inverkan på människorna och 
på den fysiska infrastrukturen från 
spridningen av nanoteknik, och styra 
utvecklingen av nanoteknik så att den ger 
en samhällsnytta, samt fokusera på 
allmänhetens inställning till nanoteknik 
och därmed förknippade produkter.

Or. en
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Ändringsförslag 497
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undersöka inverkan på människorna och 
på den fysiska infrastrukturen från 
spridningen av nanoteknik, och styra 
utvecklingen av nanoteknik så att den ger 
en samhällsnytta.

Undersöka inverkan på människorna och 
på den fysiska infrastrukturen från 
spridningen av nanoteknik, och styra 
utvecklingen av nanoteknik så att den ger 
en samhällsnytta samt fokusera på den 
samhälleliga acceptansen för specifika 
nanoteknologiska tillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 498
Angelika Niebler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undersöka inverkan på människorna och 
på den fysiska infrastrukturen från 
spridningen av nanoteknik, och styra 
utvecklingen av nanoteknik så att den ger 
en samhällsnytta.

Undersöka inverkan på människorna och 
på den fysiska infrastrukturen från 
spridningen av nanoteknik och kvantoptik, 
och styra utvecklingen av nanoteknik och 
kvantoptik så att den ger en samhällsnytta.

Or. en

Ändringsförslag 499
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokusera på nya flexibla, anpassningsbara 
och upprepningsbara enhetsoperationer, 
smarta integrering av nya och befintliga 
processer såväl som anpassning för att 
uppnå masstillverkning av produkter samt 
kombinationsanläggningar som 
säkerställer effektiv överföring av 
kunskap till industriell innovation.

Fokusera på nya flexibla, anpassningsbara 
och upprepningsbara enhetsoperationer, 
smart integrering av nya och befintliga 
processer såväl som anpassning för att 
uppnå masstillverkning av produkter.

Or. en

Ändringsförslag 500
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning om funktionella material, 
multifunktionella material såsom 
självreparerande eller biokompatibla 
material och strukturella material, för 
innovationer inom alla industriella 
områden, särskilt för mervärdesmarknader.

Forskning om funktionella material, 
teknologiska material, knappa råvaror 
och sällsynta jordartsmetaller, 
multifunktionella material såsom 
självreparerande eller biokompatibla 
material och strukturella material, för 
innovationer inom alla industriella 
områden, särskilt för mervärdesmarknader.

Or. en

Ändringsförslag 501
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forsknings- och utvecklingsaktiviteter 
avsedda att säkerställa effektiv och hållbar 

Forsknings- och utvecklingsaktiviteter 
avsedda att säkerställa resurseffektiv och 
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omställning till industriell skala för 
tillverkning av framtida produkter, till 
exempel inom metall- och kemiindustrin.

hållbar omställning till industriell skala för 
tillverkning av framtida produkter, till 
exempel inom metall- och kemiindustrin.

Or. en

Ändringsförslag 502
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utveckling av nya produkter, tillämpningar 
och kundbeteenden som minskar 
energibehovet och underlättar 
koldioxidsnål produktion, såväl som 
intensifiering av processer, återanvändning, 
rening och material med högt mervärde 
från avfall och återvinning.

Utveckling av nya produkter, tillämpningar 
och kundbeteenden som minskar 
energibehovet och underlättar utsläppssnål
produktion, såväl som intensifiering av 
processer, återanvändning, rening och 
material med högt mervärde från avfall och 
återvinning.

Or. en

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

Motivering

Begreppet utsläppssnål hänför sig till alla förorenande ämnen i luften, från olika sektorer, 
inte bara koldioxid eller metan. Eftersom det verkliga syftet med den åtgärd som föreslås i 
dokumentet är att minska alla dessa ämnen är det fullt motiverat att byta ut ordet 
koldioxidsnål mot utsläppssnål. Forskningen bör ha som mål att eliminera alla växthusgaser 
och andra föroreningar. 

Ändringsförslag 503
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utveckling av nya produkter, tillämpningar 
och kundbeteenden som minskar 
energibehovet och underlättar 
koldioxidsnål produktion, såväl som 
intensifiering av processer, återanvändning, 
rening och material med högt mervärde 
från avfall och återvinning.

Utveckling av nya produkter, tillämpningar 
och kundbeteenden som minskar 
energibehovet och underlättar 
koldioxidsnål produktion, såväl som 
intensifiering av processer, återanvändning 
och utvinning av råvaror från kommunalt 
avfall, rening och material med högt 
mervärde från avfall och återvinning.

Or. en

Ändringsförslag 504
Patrizia Toia

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Använda design och utvecklingen av 
konvergerande tekniker för att skapa nya 
affärsmöjligheter, vilket även omfattar att 
bevara europeiskt material med historiskt 
eller kulturellt värde.

Använda design och utvecklingen av 
konvergerande tekniker för att skapa nya 
affärsmöjligheter, vilket även omfattar att 
bevara europeiskt material med historiskt 
eller kulturellt värde. Skydda kulturarvet: 
utvärdering, övervakning och diagnos av 
material och insatsmateriel, miljö och 
energiförvaltning, utnyttjande och 
underhåll, integrering i samtida och 
historiska stadsmiljöer, liksom i 
arkeologiska och kulturella landskap.

Or. it

Ändringsförslag 505
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.5 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Använda design och utvecklingen av 
konvergerande tekniker för att skapa nya 
affärsmöjligheter, vilket även omfattar att 
bevara europeiskt material med historiskt 
eller kulturellt värde.

Använda design och utvecklingen av 
konvergerande tekniker för att skapa nya 
affärsmöjligheter, vilket även omfattar att 
bevara europeiskt kulturarv och material 
med historiskt eller kulturellt värde.

Or. en

Ändringsförslag 506
Amalia Sartori

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3.5a. Nya råmaterial till kemiindustrin
Utveckla en alternativ råvarubas för 
kemiindustrin, med kol, biomassa och 
avfallsmaterial för att ersätta den fossila 
energikällan petroleum med miljövänliga 
alternativ på medellång och lång sikt. Ny 
syntesgasteknik (tredje generationens 
förgasningsteknik) måste utnyttjas för att 
utforska ett stort antal potentiella råvaror.

Or. en

Ändringsförslag 507
Amalia Sartori

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och utveckling för att undersöka 
alternativ till användning av material och 
innovativa synsätt på affärsmodeller.

Forskning och utveckling för att undersöka 
alternativ till användning av material, 
däribland råvaror av avgörande betydelse,
och innovativa synsätt på affärsmodeller.
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Or. en

Motivering

Många råvaror är inte sällsynta geologiskt sett men har stor betydelse av olika skäl (till 
exempel importberoende eller svårigheter att återvinna eller ersätta dem). Det är bättre att 
tala om ”råvaror av avgörande betydelse” (ett begrepp som definieras i EU:s förteckning
över 14 råvaror av avgörande betydelse).

Ändringsförslag 508
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4.1. Stärka ledande bioteknikföretag så 
att de kan fungera som drivfaktorer för 
framtida innovation.

1.4.1. Stärka hållbara bioteknikföretag så 
att de kan fungera som drivfaktorer för 
framtida innovation.

Or. en

Ändringsförslag 509
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att lägga grunden för europeisk 
industri så att de kan hålla sig kvar i 
teknikutvecklingens frontlinje, även på 
medellång och lång sikt. Det innebär att 
man utvecklar nya redskap såsom 
syntesbiologi, bioinformatik, systembiologi 
och drar fördel av konvergensen med 
annan möjliggörande teknik, såsom 
nanoteknik (till exempel bionanoteknik) 
och IKT (till exempel bioelektronik). 
Dessa och andra spjutspetsdiscipliner bör 
omfattas av lämpliga åtgärder i form av 

Målet är att lägga grunden för europeisk 
industri så att de kan hålla sig kvar i 
teknikutvecklingens frontlinje, även på 
medellång och lång sikt. Det innebär att 
man utvecklar nya redskap såsom 
syntesbiologi, bioinformatik, systembiologi 
och drar fördel av konvergensen med 
annan möjliggörande teknik, såsom 
nanoteknik (till exempel bionanoteknik) 
och IKT (till exempel bioelektronik). 
Dessa och andra spjutspetsdiscipliner bör 
omfattas av lämpliga åtgärder i form av 
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forskning och utveckling för att möjliggöra 
överföring och realisering av nya 
tillämpningar (system för 
läkemedelstillförsel, biosensorer, biochip 
osv.) på ett effektivt sätt.

forskning och utveckling för att möjliggöra 
överföring och realisering av nya 
tillämpningar (system för 
läkemedelstillförsel, biosensorer, biochip 
osv.) på ett effektivt sätt utan att göra 
ingrepp i den naturliga miljön och med 
hänsyn tagen till försiktighetsprincipen 
och etiska principer.

Or. en

Ändringsförslag 510
Vicky Ford

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att lägga grunden för europeisk 
industri så att de kan hålla sig kvar i 
teknikutvecklingens frontlinje, även på 
medellång och lång sikt. Det innebär att 
man utvecklar nya redskap såsom 
syntesbiologi, bioinformatik, systembiologi 
och drar fördel av konvergensen med 
annan möjliggörande teknik, såsom 
nanoteknik (till exempel bionanoteknik) 
och IKT (till exempel bioelektronik). 
Dessa och andra spjutspetsdiscipliner bör 
omfattas av lämpliga åtgärder i form av 
forskning och utveckling för att möjliggöra 
överföring och realisering av nya 
tillämpningar (system för 
läkemedelstillförsel, biosensorer, biochip 
osv.) på ett effektivt sätt.

Målet är att lägga grunden för europeisk 
industri så att de kan hålla sig kvar i 
teknikutvecklingens frontlinje, även på 
medellång och lång sikt. Det innebär att 
man utvecklar nya redskap såsom 
systembiologi, bioinformatik och 
syntesbiologi och drar fördel av 
konvergensen med annan möjliggörande 
teknik, såsom nanoteknik (till exempel 
bionanoteknik) och IKT (till exempel 
bioelektronik) samt växtbioteknik och 
bioteknik inom jordbruket. Dessa och 
andra spjutspetsdiscipliner bör omfattas av 
lämpliga åtgärder i form av forskning och 
utveckling för att möjliggöra överföring 
och realisering av nya tillämpningar 
(system för läkemedelstillförsel, 
biosensorer, biochip, växtbaserad 
genteknik osv.) på ett effektivt sätt.

Or. en

Motivering

Systembiologi är det vidaste begreppet och bör därför stå först.
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Ändringsförslag 511
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4.2. Bioteknikbaserade industriprocesser 1.4.2. Bioteknikbaserade produkter och 
processer

Or. en

Ändringsförslag 512
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målsättningen är dubbel: Dels att hjälpa 
europeiska industriföretag (till exempel 
inom områdena kemi, hälso- och sjukvård, 
gruvdrift, energi, pappersmassa och 
papper, textil, stärkelse och livsmedel) att 
utveckla nya produkter och processer som 
uppfyller industrins och samhällets krav, 
samt konkurrenskraftiga och förbättrade 
bioteknikbaserade alternativ som ersätter 
vedertagna lösningar, dels att utnyttja 
bioteknikens potential att upptäcka, 
övervaka, förebygga och undanröja
miljöförstöring. Den senare målsättningen 
omfattar forsknings- och 
innovationsprojekt om enzymatiska och 
metabola reaktionsvägar, utformning av 
bioprocesser, avancerad fermentering och 
upp- och nedströmsbearbetning som ger 
kännedom om mikrobiella samhällens 
dynamik. Den kommer också att omfatta 
utvecklingen av prototyper med vars hjälp 
man bedömer de utvecklade produkternas 
och processernas teknisk-ekonomiska 
genomförbarhet.

Målsättningen är dubbel: Först och främst
att hjälpa europeiska industriföretag (till 
exempel inom områdena kemi, hälso- och 
sjukvård, gruvdrift, energi, pappersmassa 
och papper, textil, stärkelse, odling av 
grödor och livsmedel) att utveckla nya 
produkter och processer som uppfyller 
jordbrukets, vattenbrukets, industrins och 
samhällets krav, samt konkurrenskraftiga 
och förbättrade bioteknikbaserade 
alternativ som ersätter vedertagna 
lösningar, och dessutom att utnyttja 
bioteknikens potential att upptäcka, 
övervaka, förebygga och undanröja 
miljöförstöring. Den senare målsättningen 
omfattar forsknings- och 
innovationsprojekt om enzymatiska och 
metabola reaktionsvägar, utformning av 
bioprocesser, avancerad fermentering och 
upp- och nedströmsbearbetning som ger 
kännedom om mikrobiella samhällens 
dynamik. Den kommer också att omfatta 
utvecklingen av prototyper med vars hjälp 
man bedömer de utvecklade produkternas 
och processernas teknisk-ekonomiska 
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genomförbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 513
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att utveckla plattformsteknik (till 
exempel genomik, meta-genomik, 
proteomik och molekylära verktyg) för att 
uppnå ledande positioner och 
konkurrensfördelar inom flera olika 
ekonomiska branscher. Däri ingår aspekter 
såsom att stödja utvecklingen av 
bioresurser med optimerade egenskaper 
och tillämpningar som går utöver 
vedertagna lösningar, möjliggöra en hållbar 
utforskning, förståelse och exploatering av 
landbaserad och marin biologisk mångfald 
för nya tillämpningar, samt stödja 
utvecklingen av hälso- och 
sjukvårdslösningar baserade på bioteknik 
(till exempel diagnostik, biologiska 
produkter och bio-medicinteknisk 
utrustning).

Målet är att utveckla plattformsteknik (till 
exempel systembiologi, genomik, meta-
genomik, proteomik, fenomik och 
molekylära verktyg) för att uppnå ledande 
positioner och konkurrensfördelar inom 
flera olika ekonomiska branscher. Däri 
ingår aspekter såsom att stödja 
utvecklingen av bioresurser med 
optimerade egenskaper och tillämpningar 
som går utöver vedertagna lösningar, 
möjliggöra en hållbar utforskning, 
förståelse och exploatering av landbaserad 
och marin biologisk mångfald för nya 
tillämpningar, samt stödja utvecklingen av 
hälso- och sjukvårdslösningar baserade på 
bioteknik (till exempel 
läkemedelsdiagnostik, biologiska 
produkter och bio-medicinteknisk 
utrustning och friskare växter och djur för 
en hälsosam kost)

Or. en

Ändringsförslag 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målsättningen är dubbel: Dels att hjälpa Målsättningen är dubbel: Dels att hjälpa 
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europeiska industriföretag (till exempel 
inom områdena kemi, hälso- och sjukvård, 
gruvdrift, energi, pappersmassa och 
papper, textil, stärkelse och livsmedel) att 
utveckla nya produkter och processer som 
uppfyller industrins och samhällets krav, 
samt konkurrenskraftiga och förbättrade 
bioteknikbaserade alternativ som ersätter 
vedertagna lösningar, dels att utnyttja 
bioteknikens potential att upptäcka, 
övervaka, förebygga och undanröja 
miljöförstöring. Den senare målsättningen 
omfattar forsknings- och 
innovationsprojekt om enzymatiska och 
metabola reaktionsvägar, utformning av 
bioprocesser, avancerad fermentering och 
upp- och nedströmsbearbetning som ger 
kännedom om mikrobiella samhällens 
dynamik. Den kommer också att omfatta 
utvecklingen av prototyper med vars hjälp 
man bedömer de utvecklade produkternas 
och processernas teknisk-ekonomiska 
genomförbarhet.

europeiska industriföretag (till exempel 
inom områdena kemi, hälso- och sjukvård, 
gruvdrift, energi, pappersmassa och 
papper, textil, stärkelse, odling av grödor 
och livsmedel) att utveckla nya produkter 
och processer som uppfyller jordbrukets, 
fiskets, industrins och samhällets krav, 
samt konkurrenskraftiga och förbättrade 
bioteknikbaserade alternativ som ersätter 
vedertagna lösningar, och dessutom att 
utnyttja bioteknikens potential att 
upptäcka, övervaka, förebygga och 
undanröja miljöförstöring. Den senare 
målsättningen omfattar forsknings- och 
innovationsprojekt om enzymatiska och 
metabola reaktionsvägar, utformning av 
bioprocesser, avancerad fermentering och 
upp- och nedströmsbearbetning som ger 
kännedom om mikrobiella samhällens 
dynamik. Den kommer också att omfatta 
utvecklingen av prototyper med vars hjälp 
man bedömer de utvecklade produkternas 
och processernas teknisk-ekonomiska 
genomförbarhet.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att lägga till bioteknik för odling av grödor, samt i jord- och vattenbruk.

Ändringsförslag 515
Vicky Ford

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målsättningen är dubbel: Dels att hjälpa 
europeiska industriföretag (till exempel 
inom områdena kemi, hälso- och sjukvård, 
gruvdrift, energi, pappersmassa och 
papper, textil, stärkelse och livsmedel) att 
utveckla nya produkter och processer som 
uppfyller industrins och samhällets krav, 
samt konkurrenskraftiga och förbättrade 

Målsättningen är dubbel: Dels att hjälpa 
europeiska industriföretag (till exempel 
inom områdena kemi, hälso- och sjukvård, 
växtbaserad genteknik, gruvdrift, energi, 
pappersmassa och papper, textil, stärkelse 
och livsmedel) att utveckla nya produkter 
och processer som uppfyller industrins och 
samhällets krav, samt konkurrenskraftiga 
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bioteknikbaserade alternativ som ersätter 
vedertagna lösningar, dels att utnyttja 
bioteknikens potential att upptäcka, 
övervaka, förebygga och undanröja 
miljöförstöring. Den senare målsättningen 
omfattar forsknings- och 
innovationsprojekt om enzymatiska och 
metabola reaktionsvägar, utformning av 
bioprocesser, avancerad fermentering och 
upp- och nedströmsbearbetning som ger 
kännedom om mikrobiella samhällens 
dynamik. Den kommer också att omfatta 
utvecklingen av prototyper med vars hjälp 
man bedömer de utvecklade produkternas 
och processernas teknisk-ekonomiska 
genomförbarhet.

och förbättrade bioteknikbaserade 
alternativ som ersätter vedertagna 
lösningar, dels att utnyttja bioteknikens 
potential att upptäcka, övervaka, förebygga 
och undanröja miljöförstöring. Den senare 
målsättningen omfattar forsknings- och 
innovationsprojekt om enzymatiska och 
metabola reaktionsvägar, utformning av 
bioprocesser, avancerad fermentering och 
upp- och nedströmsbearbetning som ger 
kännedom om mikrobiella samhällens 
dynamik. Den kommer också att omfatta 
utvecklingen av prototyper med vars hjälp 
man bedömer de utvecklade produkternas 
och processernas teknisk-ekonomiska 
genomförbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 516
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, 
Christian Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att utveckla plattformsteknik (till 
exempel genomik, meta-genomik, 
proteomik och molekylära verktyg) för att 
uppnå ledande positioner och 
konkurrensfördelar inom flera olika 
ekonomiska branscher. Däri ingår aspekter 
såsom att stödja utvecklingen av 
bioresurser med optimerade egenskaper 
och tillämpningar som går utöver 
vedertagna lösningar, möjliggöra en hållbar 
utforskning, förståelse och exploatering av 
landbaserad och marin biologisk mångfald 
för nya tillämpningar, samt stödja 
utvecklingen av hälso- och 
sjukvårdslösningar baserade på bioteknik 
(till exempel diagnostik, biologiska 
produkter och bio-medicinteknisk 

Målet är att utveckla plattformsteknik (till 
exempel genomik, meta-genomik, 
proteomik och molekylära verktyg) för att 
uppnå ledande positioner och 
konkurrensfördelar inom flera olika 
ekonomiska branscher. Däri ingår aspekter 
såsom att stödja utvecklingen av 
bioresurser med optimerade egenskaper 
och tillämpningar som går utöver 
vedertagna lösningar, möjliggöra en hållbar 
utforskning, förståelse och exploatering av 
landbaserad och marin biologisk mångfald 
för nya tillämpningar, samt stödja 
utvecklingen av hälso- och 
sjukvårdslösningar baserade på bioteknik 
(till exempel diagnostik, biologiska 
produkter och bio-medicinteknisk 
utrustning). Nya diagnosmetoder stöds i 
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utrustning). första hand om det redan existerar 
förebyggande behandling eller diagnostik 
för drabbade personer, eller om detta 
sannolikt kommer att utvecklas.

Or. de

Ändringsförslag 517
András Gyürk

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att utveckla plattformsteknik (till 
exempel genomik, meta-genomik, 
proteomik och molekylära verktyg) för att 
uppnå ledande positioner och 
konkurrensfördelar inom flera olika 
ekonomiska branscher. Däri ingår aspekter 
såsom att stödja utvecklingen av 
bioresurser med optimerade egenskaper 
och tillämpningar som går utöver 
vedertagna lösningar, möjliggöra en hållbar 
utforskning, förståelse och exploatering av 
landbaserad och marin biologisk mångfald 
för nya tillämpningar, samt stödja 
utvecklingen av hälso- och 
sjukvårdslösningar baserade på bioteknik 
(till exempel diagnostik, biologiska 
produkter och bio-medicinteknisk 
utrustning).

Målet är att utveckla plattformsteknik (till 
exempel genomik, meta-genomik, 
proteomik, molekylära verktyg, 
metabolomik, expressionssystem, kemiska 
bibliotek och nätverksanalys) för att uppnå 
ledande positioner och konkurrensfördelar 
inom flera olika ekonomiska branscher. 
Däri ingår aspekter såsom att stödja 
utvecklingen av bioresurser med 
optimerade egenskaper och tillämpningar 
som går utöver vedertagna lösningar,
möjliggöra en hållbar utforskning, 
förståelse och exploatering av landbaserad 
och marin biologisk mångfald för nya 
tillämpningar, samt stödja utvecklingen av 
hälso- och sjukvårdslösningar baserade på 
bioteknik (till exempel diagnostik, 
biologiska produkter och bio-
medicinteknisk utrustning).

Or. en

Ändringsförslag 518
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att utveckla plattformsteknik (till 
exempel genomik, meta-genomik, 
proteomik och molekylära verktyg) för att 
uppnå ledande positioner och 
konkurrensfördelar inom flera olika 
ekonomiska branscher. Däri ingår aspekter 
såsom att stödja utvecklingen av 
bioresurser med optimerade egenskaper 
och tillämpningar som går utöver 
vedertagna lösningar, möjliggöra en hållbar 
utforskning, förståelse och exploatering av 
landbaserad och marin biologisk mångfald 
för nya tillämpningar, samt stödja 
utvecklingen av hälso- och 
sjukvårdslösningar baserade på bioteknik 
(till exempel diagnostik, biologiska 
produkter och bio-medicinteknisk 
utrustning).

Målet är att utveckla plattformsteknik (till 
exempel systembiologi, genomik, meta-
genomik, proteomik, fenomik och 
molekylära verktyg) för att uppnå ledande 
positioner och konkurrensfördelar inom 
flera olika ekonomiska branscher. Däri 
ingår aspekter såsom att stödja 
utvecklingen av bioresurser med 
optimerade egenskaper och tillämpningar 
som går utöver vedertagna lösningar, 
möjliggöra en hållbar utforskning, 
förståelse och exploatering av landbaserad 
och marin biologisk mångfald för nya 
tillämpningar, samt stödja utvecklingen av 
hälso- och sjukvårdslösningar baserade på 
bioteknik (till exempel 
läkemedelsdiagnostik, biologiska 
produkter och bio-medicinteknisk 
utrustning och friskare växter och djur för 
en hälsosam kost)

Or. en

Ändringsförslag 519
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Främja individanpassade läkemedel vid 
allvarliga sjukdomar
Individanpassade läkemedel måste 
utvecklas som grund för nya 
förebyggande strategier och 
behandlingsstrategier som kan anpassas 
till patienternas behov, i syfte att bättre 
förebygga sjukdomar och upptäcka dem 
tidigt. De faktorer som påverkar 
beslutsfattandet om behandlingar måste 
identifieras, klargöras ytterligare och 
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utvecklas genom forskning.

Or. en

Ändringsförslag 520
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4.3a. Miljömässiga, sociala och etiska 
frågor
Målet är att ta hänsyn till miljömässiga, 
sociala och etiska aspekter av vissa typer 
av teknik genom att utveckla 
bedömningsprocesser som inkluderar ett 
brett samråd med intressenter.

Or. en

Ändringsförslag 521
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.5 – punkt 1.5.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Främja hållbar, industriell tillväxt genom 
att hjälpa europeiska företag att byta 
strategi från kostnadsbaserad tillverkning 
till en verksamhet som grundar sig på att 
skapa ett högt mervärde. Det kräver att 
man inriktar sig på utmaningen att 
producera mer, samtidigt som man 
förbrukar mindre material, använder 
mindre energi och skapar mindre avfall och 
miljöförstöring. Fokus kommer att ligga på 
att utveckla och införliva framtidens 
anpassningsbara produktionssystem, med 

Främja hållbar, industriell tillväxt genom 
att hjälpa europeiska företag att byta 
strategi från kostnadsbaserad tillverkning 
till en verksamhet som grundar sig på att 
skapa ett högt mervärde. Det kräver att 
man inriktar sig på utmaningen att 
producera kvalitetsprodukter samtidigt 
som man förbrukar mindre material, 
använder mindre energi och skapar mindre 
avfall och miljöförstöring. Fokus kommer 
att ligga på att utveckla och införliva 
framtidens anpassningsbara 
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särskild tonvikt på de europeiska små och 
medelstora företagens behov, för att uppnå 
avancerade och hållbara 
tillverkningssystem och -förfaranden.

produktionssystem, med särskild tonvikt på 
de europeiska små och medelstora 
företagens behov, för att uppnå avancerade 
och hållbara tillverkningssystem och -
förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 522
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.5 – punkt 1.5.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minska energiförbrukning och
koldioxidutsläpp genom att utveckla och 
utnyttja hållbar byggnadsteknik, 
genomföra och reproducera åtgärder för att 
öka spridningen av energisnåla system och 
material till nya hus och hus som renoveras 
eller nyutrustas. Livscykelbedömningar 
och den ökade betydelsen av begrepp som 
bygg-förvalta-avyttra kommer att vara 
centrala när det gäller att lösa problemet 
med en övergång till nära 
nollenergibyggnader i Europa senast 2020 
och att realisera energisnåla distrikt genom 
engagemang med alla berörda aktörer.

Effektivisera energiutnyttjandet och
minska koldioxidutsläppen genom att 
utveckla och utnyttja hållbar 
byggnadsteknik, genomföra och 
reproducera åtgärder för att öka 
spridningen av energisnåla system och 
material till nya hus och hus som renoveras 
eller nyutrustas. Livscykelbedömningar 
och den ökade betydelsen av begrepp som 
bygg-förvalta-avyttra kommer att vara 
centrala när det gäller att lösa problemet 
med en övergång till nära 
nollenergibyggnader i Europa senast 2020 
och att realisera energisnåla distrikt genom 
engagemang med alla berörda aktörer.

Or. it

Ändringsförslag 523
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.5 – punkt 1.5.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Öka konkurrenskraften hos 
processindustrier inom områdena kemi, 

Öka konkurrenskraften hos 
processindustrier inom områdena kemi, 
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pappersmassa och papper, glas, icke-
järnmetall och stål genom att drastiskt öka 
resurs- och energieffektiviteten och minska 
sådana industriverksamheters 
miljöpåverkan. Fokus kommer att ligga på 
att utveckla och utvärdera möjliggörande 
teknik för innovativa ämnen, material och 
tekniska lösningar för koldioxidsnåla 
produkter och mindre energikrävande 
processer och tjänster längs värdekedjan, 
liksom att använda ytterst koldioxidsnåla 
produktionstekniker och tekniker för att 
uppnå särskilda reduktioner av 
växthusgasutsläppsintensiteten.

pappersmassa och papper, glas, icke-
järnmetall och stål genom att till rimliga 
kostnader drastiskt öka resurs- och 
energieffektiviteten och minska sådana 
industriverksamheters miljöpåverkan. 
Fokus kommer att ligga på att utveckla och 
utvärdera möjliggörande teknik för 
innovativa ämnen, material och tekniska 
lösningar för koldioxidsnåla produkter och 
mindre energikrävande processer och 
tjänster längs värdekedjan, liksom att 
använda ytterst koldioxidsnåla 
produktionstekniker och tekniker för att 
uppnå särskilda reduktioner av 
växthusgasutsläppsintensiteten.

Or. it

Ändringsförslag 524
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.5 – punkt 1.5.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sektorsövergripande samarbeten när det 
gäller begrepp och metoder för 
”kunskapsbaserad”, specialiserad 
produktion kan stärka kreativitet och 
innovation med inriktning på 
skräddarsydda affärsmodeller som kan 
anpassas till kraven på globaliserade 
värdekedjor och nätverk, föränderliga 
marknader samt nya och framtida 
industrier.

Sektorsövergripande samarbeten när det 
gäller begrepp och metoder för 
”kunskapsbaserad”, specialiserad 
produktion kan stärka kreativitet och 
innovation med inriktning på 
skräddarsydda affärsmodeller som kan 
anpassas till kraven på globaliserade 
värdekedjor och nätverk, föränderliga 
marknader samt nya och framtida 
industrier. Stöd kommer särskilt att ges till 
utveckling av nya miljöinnovativa 
affärsmodeller och alternativa 
resursproduktiva tillvägagångssätt. 

Or. en
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Ändringsförslag 525
Amalia Sartori

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att bibehålla en global ledande 
roll inom rymdtekniken genom att 
säkerställa och utveckla en 
konkurrenskraftig rymdindustri och 
rymdforskningsorganisation och genom att 
främja rymdbaserad innovation.

Målet är att bibehålla en ledande roll på 
global nivå inom rymdtekniken genom att 
säkerställa och utveckla en 
konkurrenskraftig rymdindustri och 
rymdforskningsorganisation och genom att 
främja rymdbaserad innovation.

Or. en

Ändringsförslag 526
Vladimír Remek

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.1 – punkt 1.6.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vissa utmaningar inom rymdtekniken har 
paralleller med landrelaterade frågor, till 
exempel inom områdena energi, 
telekommunikation, exploatering av 
naturresurser, robotteknik, säkerhet samt 
hälso- och sjukvård. Dessa likheter ger 
möjligheter, framför allt för små och 
medelstora företag, till tidig samordning av 
teknikutveckling som berör organisationer 
både inom och utanför rymdtekniken, 
vilket gör att banbrytande innovationer kan 
åstadkommas snabbare än när de 
framkommer som sidoeffekter i en senare 
fas. Exploatering av befintlig europeisk 
rymdinfrastruktur bör stimuleras genom att 
utveckling av innovativa produkter och 
tjänster baserade på fjärranalys och 
positionsbestämning främjas. Dessutom 
bör Europa genom noga riktade åtgärder 
förstärka den begynnande utvecklingen av 
en entreprenörssektor inom rymdtekniken.

Vissa utmaningar inom rymdtekniken har 
paralleller med landrelaterade frågor, till 
exempel inom områdena energi, 
telekommunikation, exploatering av 
naturresurser, robotteknik, säkerhet samt 
hälso- och sjukvård. Dessa likheter ger 
möjligheter, framför allt för små och 
medelstora företag, till tidig samordning av 
teknikutveckling som berör organisationer 
både inom och utanför rymdtekniken, 
vilket gör att banbrytande innovationer kan 
åstadkommas snabbare än när de 
framkommer som sidoeffekter i en senare 
fas. Exploatering av befintlig europeisk 
rymdinfrastruktur bör stimuleras genom att 
utveckling av innovativa produkter och 
tjänster baserade på fjärranalys och 
positionsbestämning samt rymdbaserad 
kommunikation främjas. Att det är viktigt 
att främja nyskapande produkter och 
tjänster och att därför stödja forsknings-, 
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utvecklings- och innovationsinitiativ 
ekonomiskt är särskilt uppenbart när det 
gäller GNSS-programmen, som öppnar 
möjligheter till nya tillämpningar på 
många verksamhetsområden, i synnerhet 
tack vare att atomuret ger så exakta data. 
Behovet av detta är också särskilt akut 
eftersom Egnos redan är operativt och 
Galileo också kommer att bli det relativt 
snart. Ett mål på 15–20 % av det 
finansieringspaket som har föreslagits för 
rymddelen av Horisont 2020-programmet 
anses lämpligt med tanke på de 
investeringar som krävs för att ta till vara 
potentialen att tillhandahålla nya 
produkter och tjänster, och därigenom 
erhålla alla de betydande 
socioekonomiska fördelar som dessa 
kommer att ge. Dessutom bör Europa 
genom noga riktade åtgärder förstärka den 
begynnande utvecklingen av en 
entreprenörssektor inom rymdtekniken.

Or. en

Ändringsförslag 527
Amalia Sartori

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.1 – punkt 1.6.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vissa utmaningar inom rymdtekniken har 
paralleller med landrelaterade frågor, till 
exempel inom områdena energi, 
telekommunikation, exploatering av 
naturresurser, robotteknik, säkerhet samt 
hälso- och sjukvård. Dessa likheter ger 
möjligheter, framför allt för små och 
medelstora företag, till tidig samordning av 
teknikutveckling som berör organisationer 
både inom och utanför rymdtekniken, 
vilket gör att banbrytande innovationer kan 
åstadkommas snabbare än när de 
framkommer som sidoeffekter i en senare 

Vissa utmaningar inom rymdtekniken har 
paralleller med landrelaterade frågor, till 
exempel inom områdena rörlighet, 
jordbruk, energi, telekommunikation, 
exploatering av naturresurser, robotteknik, 
säkerhet samt hälso- och sjukvård. Dessa 
likheter ger möjligheter, framför allt för 
små och medelstora företag, till tidig 
samordning av teknikutveckling som berör 
organisationer både inom och utanför 
rymdtekniken, vilket gör att banbrytande 
innovationer kan åstadkommas snabbare än 
när de framkommer som sidoeffekter i en 



PE492.815v01-00 96/133 AM\907981SV.doc

SV

fas. Exploatering av befintlig europeisk 
rymdinfrastruktur bör stimuleras genom att 
utveckling av innovativa produkter och 
tjänster baserade på fjärranalys och 
positionsbestämning främjas. Dessutom 
bör Europa genom noga riktade åtgärder 
förstärka den begynnande utvecklingen av 
en entreprenörssektor inom rymdtekniken.

senare fas. Exploatering av befintlig 
europeisk rymdinfrastruktur bör stimuleras 
genom att utveckling av innovativa 
produkter och tjänster baserade på 
fjärranalys och positionsbestämning samt 
rymdbaserad kommunikation främjas. 
Dessutom bör Europa genom noga riktade 
åtgärder förstärka den begynnande 
utvecklingen av en entreprenörssektor 
inom rymdtekniken.

Or. en

Motivering

Den sista delen av ändringsförslag 76 handlar om integrerade nedströmstjänster som redan 
diskuteras tidigare i samma stycke. ”Förstärkningen av entreprenörssektorn inom 
rymdtekniken” syftar till att stödja framväxande trender, till exempel nya initiativ för att ge 
kostnadseffektiv tillgång till flygningar i låg bana runt jorden eller suborbitala flygningar.

Ändringsförslag 528
Norbert Glante

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.1 – punkt 1.6.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vissa utmaningar inom rymdtekniken har 
paralleller med landrelaterade frågor, till 
exempel inom områdena energi, 
telekommunikation, exploatering av 
naturresurser, robotteknik, säkerhet samt 
hälso- och sjukvård. Dessa likheter ger 
möjligheter, framför allt för små och 
medelstora företag, till tidig samordning av 
teknikutveckling som berör organisationer 
både inom och utanför rymdtekniken, 
vilket gör att banbrytande innovationer kan 
åstadkommas snabbare än när de 
framkommer som sidoeffekter i en senare 
fas. Exploatering av befintlig europeisk 
rymdinfrastruktur bör stimuleras genom att 
utveckling av innovativa produkter och 
tjänster baserade på fjärranalys och 
positionsbestämning främjas. Dessutom 
bör Europa genom noga riktade åtgärder 

Vissa utmaningar inom rymdtekniken har 
paralleller med landrelaterade frågor, till 
exempel inom områdena energi, 
telekommunikation, exploatering av 
naturresurser, robotteknik, säkerhet samt 
hälso- och sjukvård. Dessa likheter ger 
möjligheter, framför allt för små och 
medelstora företag, till tidig samordning av 
teknikutveckling som berör organisationer 
både inom och utanför rymdtekniken, 
vilket gör att banbrytande innovationer kan 
åstadkommas snabbare än när de 
framkommer som sidoeffekter i en senare 
fas. Exploatering av den europeiska
rymdinfrastruktur som redan finns eller 
som byggs upp bör stimuleras och 
förberedas genom att utveckling av 
innovativa produkter och tjänster baserade 
på fjärranalys och positionsbestämning 
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förstärka den begynnande utvecklingen av 
en entreprenörssektor inom rymdtekniken. 

främjas. Dessutom bör Europa genom noga 
riktade åtgärder förstärka den begynnande 
utvecklingen av en entreprenörssektor 
inom rymdtekniken.

Or. de

Motivering

På så vis inkluderas exempelvis Galileo, som driftsätts 2014.

Ändringsförslag 529
Vladimír Remek

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.1 – punkt 1.6.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vissa utmaningar inom rymdtekniken har 
paralleller med landrelaterade frågor, till 
exempel inom områdena energi, 
telekommunikation, exploatering av 
naturresurser, robotteknik, säkerhet samt 
hälso- och sjukvård. Dessa likheter ger 
möjligheter, framför allt för små och 
medelstora företag, till tidig samordning av 
teknikutveckling som berör organisationer 
både inom och utanför rymdtekniken, 
vilket gör att banbrytande innovationer kan 
åstadkommas snabbare än när de 
framkommer som sidoeffekter i en senare 
fas. Exploatering av befintlig europeisk 
rymdinfrastruktur bör stimuleras genom att 
utveckling av innovativa produkter och 
tjänster baserade på fjärranalys och 
positionsbestämning främjas. Dessutom 
bör Europa genom noga riktade åtgärder 
förstärka den begynnande utvecklingen av 
en entreprenörssektor inom rymdtekniken.

Vissa utmaningar inom rymdtekniken har 
paralleller med landrelaterade frågor, till 
exempel inom områdena energi, 
telekommunikation, exploatering av 
naturresurser, robotteknik, säkerhet samt 
hälso- och sjukvård. Dessa likheter ger 
möjligheter, framför allt för små och 
medelstora företag, till tidig samordning av 
teknikutveckling som berör organisationer 
både inom och utanför rymdtekniken, 
vilket gör att banbrytande innovationer kan 
åstadkommas snabbare än när de 
framkommer som sidoeffekter i en senare 
fas. Exploatering av befintlig europeisk 
rymdinfrastruktur bör stimuleras genom att 
utveckling av innovativa produkter och 
tjänster baserade på fjärranalys och 
positionsbestämning främjas. Dessutom 
bör Europa genom noga riktade åtgärder
förstärka den begynnande utvecklingen av 
en entreprenörssektor inom rymdtekniken, 
i synnerhet marknadsföring av 
rymdaktiviteter riktad till den stora 
allmänheten.

Or. en
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Motivering

Medvetenheten om fördelarna med rymdaktiviteter är för liten i samhället för att man ska 
förvänta sig en innovativ utveckling som kännetecknas av dynamik mellan rymdsektorn och 
andra sektorer. Det krävs medvetenhetshöjande åtgärder, dialog och ökad kunskap hos olika 
företag och näringslivsorganisationer för att potentiella aktörer ska inse potentialen i att 
utnyttja rymden. Kommunikation om detta och åtgärder för att göra allmänheten och de 
yngre generationerna medvetna om frågan kommer att få positiva konsekvenser för 
framtidens högutbildade arbetskraft.

Ändringsförslag 530
Amalia Sartori

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.2 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) uppdragets sammanhang, till exempel 
analys av rymdmiljön, markstationer, 
skydd av rymdsystem mot kollision med 
främmande föremål och mot följder av 
soleruption (Space Situational Awareness, 
SSA), främjande av infrastruktur för 
lagring av data och stickprov.

(d) uppdragets sammanhang, till exempel 
analys av rymdmiljön, dataöverföring, 
markstationer, skydd av rymdsystem mot 
kollision med främmande föremål och mot 
följder av soleruption (Space Situational 
Awareness, SSA), främjande av 
infrastruktur för lagring av data och 
stickprov.

Or. en

Motivering

”Datainsamling” har inte med uppdragets sammanhang att göra, utan tillhör snarare 
uppdragets kärnverksamhet. Därför bör i ställer ”dataöverföring” nämnas här. 

Ändringsförslag 531
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödet till forskning om och utveckling av 
rymdrelaterade tillämpningar kommer i 
synnerhet att vara inriktat på att klara 
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samhälleliga utmaningar som 
klimatförändringar, miljö, hållbara 
transportsystem och jordbruk. Målen om 
kunskapsutbyte och driftskompatibel 
utveckling ska underbygga stödet på dessa 
områden.

Or. en

Ändringsförslag 532
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rymdsystemen ger information som ofta 
inte kan erhållas på något annat sätt. Trots 
att de europeiska uppdragen håller 
världsklass visar publiceringssiffror att 
data från europeiska uppdrag inte används 
lika ofta som data från amerikanska 
uppdrag. En gemensam ansträngning att 
koordinera och organisera bearbetning, 
validering och standardisering av rymddata 
från europeiska uppdrag skulle i hög grad 
kunna öka utnyttjandet av dessa data. 
Innovationer avseende insamling och 
bearbetning av data, datafusion och 
dataöverföring, även med hjälp av IKT-
baserade samarbetsformer, kan säkerställa 
en högre avkastning på investeringar i 
rymdinfrastruktur. Kalibrering och 
validering av rymddata (för individuella 
instrument, mellan instrument och uppdrag 
samt med avseende på objekt in situ) är 
viktiga för att rymddata ska kunna 
användas på ett effektivt sätt inom alla 
områden, men har försvårats av bristen på 
organisationer och institutioner på 
unionsnivå som har mandat att säkerställa 
standardisering av data insamlade från 
rymden samt referensramar för dessa. 
Tillgång till och utnyttjande av data från 

Rymdsystemen ger information som ofta 
inte kan erhållas på något annat sätt. Trots 
att de europeiska uppdragen håller 
världsklass visar publiceringssiffror att 
data från europeiska uppdrag inte används 
lika ofta som data från amerikanska 
uppdrag. En gemensam ansträngning att 
koordinera och organisera bearbetning, 
validering och standardisering av rymddata 
från europeiska uppdrag skulle i hög grad 
kunna öka utnyttjandet av dessa data. 
Innovationer avseende insamling och 
bearbetning av data, datafusion och 
dataöverföring, även med hjälp av IKT-
baserade samarbetsformer, kan säkerställa 
en högre avkastning på investeringar i 
rymdinfrastruktur. Kalibrering och 
validering av rymddata (för individuella 
instrument, mellan instrument och uppdrag 
samt med avseende på objekt in situ) är 
viktiga för att rymddata ska kunna 
användas på ett effektivt sätt inom alla 
områden, men har försvårats av bristen på 
organisationer och institutioner på 
unionsnivå som har mandat att säkerställa 
standardisering av data insamlade från 
rymden samt referensramar för dessa. 
Tillgång till och utnyttjande av data från 
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rymduppdrag är en fråga som kräver global 
samordning. För data från 
jordobservationer finns delvis 
harmoniserade strategier och en bästa 
praxis som uppnåtts genom samordning 
med den mellanstatliga arbetsgruppen för 
jordobservation, med mål att stötta GEOSS 
(Global Earth Observation System of 
Systems), i vilken unionen deltar.

rymduppdrag är en fråga som kräver global 
samordning. Innovationer i fråga om 
hantering och spridning av data och 
driftskompatibilitet, i synnerhet 
främjandet av fri tillgång till och utbyte av 
geovetenskapliga data och metadata, kan 
också leda till högre avkastning på 
investeringar i rymdinfrastruktur och 
bidra till att klara samhälleliga 
utmaningar, i synnerhet om de samordnas 
på global nivå. För data från 
jordobservationer finns delvis 
harmoniserade strategier och en bästa 
praxis som uppnåtts genom samordning 
med den mellanstatliga arbetsgruppen för 
jordobservation, med mål att stötta GEOSS 
(Global Earth Observation System of 
Systems), i vilken unionen deltar.

Or. en

Ändringsförslag 533
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rymdsystemen ger information som ofta 
inte kan erhållas på något annat sätt. Trots 
att de europeiska uppdragen håller 
världsklass visar publiceringssiffror att 
data från europeiska uppdrag inte används 
lika ofta som data från amerikanska 
uppdrag. En gemensam ansträngning att 
koordinera och organisera bearbetning, 
validering och standardisering av rymddata 
från europeiska uppdrag skulle i hög grad 
kunna öka utnyttjandet av dessa data. 
Innovationer avseende insamling och 
bearbetning av data, datafusion och 
dataöverföring, även med hjälp av 
IKT-baserade samarbetsformer, kan 
säkerställa en högre avkastning på 
investeringar i rymdinfrastruktur. 

Rymdsystemen ger information som ofta 
inte kan erhållas på något annat sätt. Trots 
att de europeiska uppdragen håller 
världsklass visar publiceringssiffror att 
data från europeiska uppdrag inte används 
lika ofta som data från amerikanska 
uppdrag. En gemensam ansträngning att 
koordinera och organisera bearbetning, 
validering och standardisering av rymddata 
från europeiska uppdrag skulle i hög grad 
kunna öka utnyttjandet av dessa data. 
Innovationer avseende insamling och 
bearbetning av data, datafusion och 
dataöverföring, dataanalys och 
datasökning, även med hjälp av 
IKT-baserade samarbetsformer, kan 
säkerställa en högre avkastning på 
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Kalibrering och validering av rymddata 
(för individuella instrument, mellan 
instrument och uppdrag samt med 
avseende på objekt in situ) är viktiga för att 
rymddata ska kunna användas på ett 
effektivt sätt inom alla områden, men har 
försvårats av bristen på organisationer och 
institutioner på unionsnivå som har mandat 
att säkerställa standardisering av data 
insamlade från rymden samt referensramar 
för dessa. Tillgång till och utnyttjande av 
data från rymduppdrag är en fråga som 
kräver global samordning. För data från 
jordobservationer finns delvis 
harmoniserade strategier och en bästa 
praxis som uppnåtts genom samordning 
med den mellanstatliga arbetsgruppen för 
jordobservation, med mål att stötta GEOSS 
(Global Earth Observation System of 
Systems), i vilken unionen deltar.

investeringar i rymdinfrastruktur. 
Kalibrering och validering av rymddata 
(för individuella instrument, mellan 
instrument och uppdrag samt med 
avseende på objekt in situ) är viktiga för att 
rymddata ska kunna användas på ett 
effektivt sätt inom alla områden, men har 
försvårats av bristen på organisationer och 
institutioner på unionsnivå som har mandat 
att säkerställa standardisering av data 
insamlade från rymden samt referensramar 
för dessa. Tillgång till och utnyttjande av 
data från rymduppdrag är en fråga som 
kräver global samordning. För data från 
jordobservationer finns delvis 
harmoniserade strategier och en bästa 
praxis som uppnåtts genom samordning 
med den mellanstatliga arbetsgruppen för 
jordobservation, med mål att stötta GEOSS 
(Global Earth Observation System of 
Systems), i vilken unionen deltar.

Or. en

Ändringsförslag 534
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvecklingen av ett heltäckande och 
hållbart globalt system för 
miljöobservation och miljöinformation 
kommer att stödjas, bland annat genom 
att bidra till samarbete mellan dem som 
skapar klimatmodeller, gör 
miljöobservationer och hanterar data. 
Eftersom det ofta är nationella 
myndigheter som äger informationen är 
det viktigt att medlemsstaterna deltar i 
detta samarbete.

Or. en
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Ändringsförslag 535
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6.4a. Utveckla tillämpningar på 
GNSS-området för att skapa positiv 
avkastning på investeringar i europeiska 
system för satellitnavigering
När Egnos är fullt operativt och Galileo 
har genomgått validering i omloppsbana 
är det viktigt att de europeiska företagen 
inför den nya tekniken och är beredda på 
att Galileo når sin fulla kapacitet för att 
kunna få del av den socioekonomiska 
nyttan, som beräknas uppgå till 
90 miljarder euro. 
Forskningsfinansiering med 18 % av 
rymdanslaget ska driva på utvecklingen 
av Egnos och Galileo inom kritiska 
områden som luftfart och vägtransporter 
samt resultera i många yrkesmässiga 
tillämpningar, såsom precisionsjordbruk, 
timing och geodesi, genom att nya 
signaler används i befintliga och framtida 
tillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 536
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioriteringarna vid genomförandet av 
rymdrelaterad forskning och innovation i 
samband med Horisont 2020 följer 

Prioriteringarna vid genomförandet av 
rymdrelaterad forskning och innovation i 
samband med Horisont 2020 följer 
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riktlinjerna för Unionens rymdpolitiska 
prioriteringar som de definieras av 
rymdrådet och meddelandet En 
rymdstrategi för Europeiska unionen i 
allmänhetens tjänst23. Genomförandet 
utformas i samråd med berörda parter från 
den europeiska rymdindustrin, små och 
medelstora företag, den akademiska 
världen och tekniska institut, 
representerade av den rådgivande gruppen i 
rymdfrågor och viktiga partners som den 
Europeiska rymdorganisationen och 
nationella rymdorganisationer. Vad gäller 
deltagandet i internationell verksamhet 
kommer agendan för forskning och 
innovation att bestämmas i samarbete med 
internationella partners (exempelvis 
NASA, ROSCOSMOS och JAXA).

riktlinjerna för Unionens rymdpolitiska 
prioriteringar som de definieras av 
rymdrådet och meddelandet En 
rymdstrategi för Europeiska unionen i 
allmänhetens tjänst23. Genomförandet 
utformas i samråd med berörda parter från 
den europeiska rymdindustrin, små och 
medelstora företag, den akademiska 
världen och tekniska institut, 
representerade av den rådgivande gruppen i 
rymdfrågor och viktiga partners som den 
Europeiska rymdorganisationen och 
nationella rymdorganisationer. EU, ESA 
och medlemsstaterna ska utveckla och 
genomföra aktiviteter som kompletterar 
varandra. Vad gäller deltagandet i 
internationell verksamhet kommer agendan 
för forskning och innovation att bestämmas 
i samarbete med internationella partners 
(exempelvis NASA, ROSCOSMOS och 
JAXA).

Or. en

Ändringsförslag 537
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 kommer att leda till att 
två instrument inrättas 
(egetkapitalinstrumentet och 
låneinstrumentet), med en rad olika 
avdelningar. Egetkapitalinstrumentet och 
låneinstrumentets avdelning för små och 
medelstora företag ska ingå i två av EU:s 
finansiella instrument som tillhandahåller 
kapital och lån för att främja forskning och 
innovation samt tillväxt hos små och 
medelstora företag.

Horisont 2020 kommer att leda till att två 
instrument inrättas (egetkapitalinstrumentet 
och låneinstrumentet), med en rad olika 
avdelningar. Egetkapitalinstrumentet och 
låneinstrumentets avdelning för små och 
medelstora företag ska ingå i två av EU:s 
finansiella instrument (vilka hanteras av 
Europeiska investeringsbanken och 
Europeiska investeringsfonden) som 
tillhandahåller kapital och lån för att främja 
forskning och innovation samt tillväxt hos 
små och medelstora företag. För att tillse 
att en kritisk massa uppnås och följa en 
strategi som tar hänsyn till hela 
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innovationskedjan ska de båda 
instrumenten helst inrikta sig på 
aktiviteter som är resultat av andra 
åtgärder som finansieras genom Horisont 
2020, däribland det nya särskilda 
instrumentet för små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 538
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Istället för att erbjuda lån, säkerheter eller 
kapitalandelar osv. direkt till de slutliga 
mottagarna kommer kommissionen att 
lämna över ansvaret till finansinstituten att 
ge stöd i synnerhet via riskdelning, 
garantisystem och kapitalinvesteringar och 
kvasiformer av kapitalinvesteringar.

Istället för att erbjuda lån, säkerheter eller 
kapitalandelar osv. direkt till de slutliga 
mottagarna kommer kommissionen att 
lämna över ansvaret till finansinstituten 
eller andra lämpliga institutioner att ge 
stöd i synnerhet via riskdelning, 
garantisystem och kapitalinvesteringar och 
kvasiformer av kapitalinvesteringar.

Or. en

Ändringsförslag 539
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Låneinstrumentet ska ge lån till enskilda 
stödmottagare för investering i forskning 
och innovation, garantier till 
finansieringsinstitut som beviljar lån till 
stödmottagare, kombinationer av lån och 
garantier samt garantier eller motgarantier 
för nationella och regionala 

Låneinstrumentet ska ge lån till enskilda 
stödmottagare för investering i forskning 
och innovation, garantier till 
finansieringsinstitut som beviljar lån till 
stödmottagare, kombinationer av lån och 
garantier samt garantier eller motgarantier 
för nationella och regionala 
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lånefinansieringssystem. Låneinstrumentet 
kommer att stå för verksamhet som 
förlänger förfallodagen och det kommer att 
stödja det särskilda instrumentet för små 
och medelstora företag (se del II, avsnitt 3, 
Innovation i små och medelstora företag i 
denna bilaga). Reserveringar från 
låneinstrumentet kan kombineras, med 
eventuellt tillägg av anslag (även 
klumpsummor), med reserveringar från 
kapitalfinansieringsinstrumentet i ett eller 
flera integrerade system Det är också 
möjligt att använda mjuka lån och 
konvertibler.

lånefinansieringssystem. Låneinstrumentet 
kommer att stå för verksamhet som 
förlänger förfallodagen och det kommer att 
stödja det särskilda instrumentet för små 
och medelstora företag (se del II, avsnitt 3, 
Innovation i små och medelstora företag i 
denna bilaga). Framställningar från små 
och medelstora företag och andra organ 
som är lokaliserade i mindre utvecklade 
regioner ska uppmärksammas särskilt.
Reserveringar från låneinstrumentet kan 
kombineras, med eventuellt tillägg av 
anslag (även klumpsummor), med 
reserveringar från 
kapitalfinansieringsinstrumentet i ett eller 
flera integrerade system Det är också 
möjligt att använda mjuka lån och 
konvertibler.

Or. en

Ändringsförslag 540
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Låneinstrumentet ska ge lån till enskilda 
stödmottagare för investering i forskning 
och innovation, garantier till 
finansieringsinstitut som beviljar lån till 
stödmottagare, kombinationer av lån och 
garantier samt garantier eller motgarantier 
för nationella och regionala 
lånefinansieringssystem. Låneinstrumentet 
kommer att stå för verksamhet som 
förlänger förfallodagen och det kommer att 
stödja det särskilda instrumentet för små 
och medelstora företag (se del II, avsnitt 3, 
Innovation i små och medelstora företag i 
denna bilaga). Reserveringar från 
låneinstrumentet kan kombineras, med 
eventuellt tillägg av anslag (även 
klumpsummor), med reserveringar från 

(Berör inte den svenska versionen.)
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kapitalfinansieringsinstrumentet i ett eller 
flera integrerade system Det är också 
möjligt att använda mjuka lån och 
konvertibler

Or. it 

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.).

Ändringsförslag 541
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) andra delar av Horisont 2020, i 
synnerhet del III, ”samhälleliga 
utmaningar”,

(a) andra delar av Horisont 2020, i 
synnerhet del III, ”samhälleliga 
utmaningar” eller del II ”industriellt 
ledarskap”,

Or. en

Ändringsförslag 542
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) andra ramverk, program och 
budgetposter i unionens budget,

(b) andra ramverk, program och 
budgetposter i unionens budget (såsom den 
gemensamma jordbrukspolitiken, 
fiskeripolitiken och programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag),

Or. en
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Ändringsförslag 543
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riskdelning och andra faktorer kan variera 
med politik eller sektoravdelningar, 
förutsatt att deras värden eller tillstånd är 
förenliga med skuldinstrumentets allmänna 
regler. Vidare kan avdelningarna ha 
särskilda kommunikationsstrategier inom 
låneinstrumentets övergripande 
säljfrämjande kampanj. Dessutom kan 
specialiserade finansinstitut på nationell 
nivå användas om det behövs särskild 
sakkunskap för att bedöma framtida lån 
inom en särskild avdelningsdomän.

Riskdelning och andra faktorer kan variera 
med politik eller sektoravdelningar, 
förutsatt att deras värden eller tillstånd är 
förenliga med skuldinstrumentets allmänna 
regler. Vidare kan avdelningarna ha 
särskilda kommunikationsstrategier inom 
låneinstrumentets övergripande
säljfrämjande kampanj. Dessutom kan 
specialiserade finansinstitut på nationell 
nivå användas om det behövs särskild 
sakkunskap för att bedöma framtida lån 
inom en särskild avdelningsdomän.

Europeiska investeringsbanken, som 
hanterar skuldinstrumentet för 
kommissionens räkning, kan ha 
begränsade befogenheter att genomföra 
projekt som medför höga tekniska risker 
och inte bara erbjuda lån till lägre ränta 
än marknadsräntan till projekt med små 
tekniska risker. Dessa befogenheter kan 
emellertid vara förknippade med strikta 
kriterier för hantering av portfölj- och 
projektrisker samt lämpliga kriterier för 
avvägning mellan risk och förtjänst samt 
tillsyn. 

Or. en

Motivering

Bygger på ändringsförslag 80 till Carvalhobetänkandet.

Ändringsförslag 544
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Delen för små och medelstora företag i 
låneinstrumentet ska vara inriktat på 
forsknings- och innovationsdrivna små och 
medelstora företag och ge lån över 
150 000 euro som komplettering av 
finansieringen till sådana företag inom 
ramen för lånegaranti-instrumentet i 
programmet för företagens konkurrenskraft 
och små och medelstora företag.

Delen för små och medelstora företag i 
låneinstrumentet ska vara inriktat på 
forsknings- och innovationsdrivna små och 
medelstora företag som komplettering av 
finansieringen till sådana företag inom 
ramen för lånegaranti-instrumentet i 
programmet för företagens konkurrenskraft 
och små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 545
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2 – punkt 2.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Delen för små och medelstora företag i 
låneinstrumentet ska vara inriktat på 
forsknings- och innovationsdrivna små och 
medelstora företag och ge lån över 
150 000 euro som komplettering av 
finansieringen till sådana företag inom 
ramen för lånegaranti-instrumentet i 
programmet för företagens konkurrenskraft 
och små och medelstora företag.

Delen för små och medelstora företag i 
låneinstrumentet ska vara inriktat på 
forsknings- och innovationsdrivna små och 
medelstora företag och ge lån över 
100 000 euro som komplettering av 
finansieringen till sådana företag inom 
ramen för lånegaranti-instrumentet i 
programmet för företagens konkurrenskraft 
och små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 546
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2 – punkt 2.2 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2. Egetkapitalinstrumentet (Berör inte den svenska versionen.)

Or. it 

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 547
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2 – punkt 2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Egetkapitalinstrumentet kommer att 
inriktas på riskkapitalfonder för nystartade 
företag som tillhandahåller riskkapital 
och/eller mezzaninkapital till portföljbolag. 
Dessa företag kommer dessutom att söka 
skuldfinansiering från finansinstitut som 
realiserar låneinstrumentet.

Egetkapitalinstrumentet kommer att 
inriktas på riskkapitalfonder för nystartade 
företag som tillhandahåller riskkapital 
och/eller mezzaninkapital till portföljbolag. 
Företag som är lokaliserade i mindre 
utvecklade regioner ska uppmärksammas 
särskilt. Dessa företag kommer dessutom 
att söka skuldfinansiering från 
finansinstitut som realiserar 
låneinstrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 548
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2 – punkt 2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Egetkapitalinstrumentet kommer att 
inriktas på riskkapitalfonder för nystartade 
företag som tillhandahåller riskkapital 
och/eller mezzaninkapital till portföljbolag. 

Egetkapitalinstrumentet kommer att 
inriktas på riskkapitalfonder som 
tillhandahåller riskkapital och/eller 
mezzaninkapital till nystartade
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Dessa företag kommer dessutom att söka 
skuldfinansiering från finansinstitut som 
realiserar låneinstrumentet.

portföljbolag. Dessa företag kommer 
dessutom att söka skuldfinansiering från 
finansinstitut som realiserar 
låneinstrumentet.

Or. en

(Se bilaga 1 – del 2 – punkt 2.3 – led b – stycke 3 i den allmänna förordningen)

Motivering

Större riskkapitalfonder gör betydande investeringar i nystartade företag. Fokus bör ligga på 
företagen, inte på fonderna. Detta kompletterar programmet för företagens konkurrenskraft 
och små och medelstora företag, där riskkapitalfonder investerar i företag som befinner sig 
på expansions- och tillväxtstadierna. Investeringar i såväl nystartade företag som företag som 
befinner sig på expansions- och tillväxtstadierna kan komma från samma fond.

Ändringsförslag 549
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2 – punkt 2.2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Egetkapitalinstrumentet kommer också att 
stödja processer för överföring av 
kunskap och teknik i de skeden som 
föregår den industriella 
tillämpningsfasen, i syfte att kontrollera 
och när så är lämpligt öka överföringens 
påverkan på innovationsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 550
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2 – punkt 2.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentet ska också kunna investera i Instrumentet ska också kunna investera i 
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utvidgnings- och tillväxtstadiet 
tillsammans med egetkapitalinstrumentet
för tillväxt inom ramen för programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag (hit hör även 
investeringar i fondandelsfonder med en 
bred investeringsgrund och inbegripa såväl 
privata institutioner och strategiska 
investerare som nationella offentliga och 
halvoffentliga finansinstitut).

utvidgnings- och tillväxtstadiet 
tillsammans med egetkapitalinstrumentet 
för tillväxt inom ramen för programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag (hit hör även 
investeringar i offentliga och privata 
fondandelsfonder med en bred 
investeringsgrund och inbegripa såväl 
privata institutioner och strategiska 
investerare som nationella offentliga och 
halvoffentliga finansinstitut).

Or. en

(Se bilaga 1 – del 2 – punkt 2.3 – led b – stycke 7 i den allmänna förordningen)

Motivering

Liksom när det gäller programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora 
företag är det viktigt att klargöra att egetkapitalinstrumentet i Horisont 2020 också ska stödja 
privata fondandelsfonder, vilket kommer att leda till att nytt kapital från den privata sektorn 
tillförs riskkapitalfonder.

Ändringsförslag 551
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2 – punkt 2.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I det senare fallet ska investeringarna från 
egetkapitalinstrumentet i Horisont 2020 
inte överstiga 20 % av de sammanlagda 
EU-investeringarna utom vid 
flerstegsfonder där finansieringen från 
EGF och egetkapitalinstrumentet för 
forskning, utveckling och innovation 
tillhandahålls proportionellt, utgående från 
fondernas investeringspolitik. Liksom EGF 
ska egetkapitalinstrumentet undvika kapital 
avsett för förvärv eller ersättning för 
nedläggning av uppköpta företag. 
Kommissionen kan besluta att ändra
20 %-tröskeln i ljuset av förändrade 
marknadsomständigheter.

I det senare fallet ska investeringarna från 
egetkapitalinstrumentet i Horisont 2020 
inte överstiga 30 % av de sammanlagda 
EU-investeringarna utom vid 
flerstegsfonder där finansieringen från 
EGF och egetkapitalinstrumentet för 
forskning, utveckling och innovation 
tillhandahålls proportionellt, utgående från 
fondernas investeringspolitik. Liksom EGF 
ska egetkapitalinstrumentet undvika kapital 
avsett för förvärv eller ersättning för 
nedläggning av uppköpta företag. 
Kommissionen kan besluta att ändra 30 %-
tröskeln i ljuset av förändrade 
marknadsomständigheter.
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Or. it

Ändringsförslag 552
Jürgen Creutzmann

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2 – punkt 2.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I det senare fallet ska investeringarna från 
egetkapitalinstrumentet i Horisont 2020 
inte överstiga 20 % av de sammanlagda 
EU-investeringarna utom vid 
flerstegsfonder där finansieringen från
EGF och egetkapitalinstrumentet för 
forskning, utveckling och innovation 
tillhandahålls proportionellt, utgående från 
fonernas investeringspolitik. Liksom EGF 
ska egetkapitalinstrumentet undvika kapital 
avsett för förvärv eller ersättning för 
nedläggning av uppköpta företag. 
Kommissionen kan besluta att ändra 20 %-
tröskeln i ljuset av förändrade 
marknadsomständigheter.

I det senare fallet ska investeringarna från 
egetkapitalinstrumentet i Horisont 2020 
inte överstiga 30 % av de sammanlagda 
EU-investeringarna utom vid 
flerstegsfonder där finansieringen från 
EGF och egetkapitalinstrumentet för 
forskning, utveckling och innovation 
tillhandahålls proportionellt, utgående från 
fonernas investeringspolitik. Liksom EGF 
ska egetkapitalinstrumentet undvika kapital 
avsett för förvärv eller ersättning för 
nedläggning av uppköpta företag. 
Kommissionen kan besluta att ändra 30 %-
tröskeln i ljuset av förändrade 
marknadsomständigheter.

Or. en

Motivering

Användningen av egetkapitalinstrumentet i Horisont 2020 för att stödja företag som befinner 
sig på tillväxtstadiet i samband med egetkapitalinstrumentet för tillväxt inom ramen för 
programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag bör vara mer 
flexibel, i synnerhet när det gäller den betydligt mindre budgeten för finansiella instrument i 
det sistnämnda programmet.

Ändringsförslag 553
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2 – punkt 2.2 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I det senare fallet ska investeringarna från 
egetkapitalinstrumentet i Horisont 2020 
inte överstiga 20 % av de sammanlagda 
EU-investeringarna utom vid 
flerstegsfonder där finansieringen från 
EGF och egetkapitalinstrumentet för 
forskning, utveckling och innovation 
tillhandahålls proportionellt, utgående från 
fonernas investeringspolitik. Liksom EGF 
ska egetkapitalinstrumentet undvika kapital 
avsett för förvärv eller ersättning för 
nedläggning av uppköpta företag. 
Kommissionen kan besluta att ändra 20 %-
tröskeln i ljuset av förändrade 
marknadsomständigheter.

I det senare fallet ska investeringarna från 
egetkapitalinstrumentet i Horisont 2020 
inte överstiga 20 % av de sammanlagda 
EU-investeringarna utom vid 
flerstegsfonder där finansieringen från 
EGF och egetkapitalinstrumentet för 
forskning, utveckling och innovation 
tillhandahålls proportionellt, utgående från 
fonernas investeringspolitik. Liksom EGF 
ska egetkapitalinstrumentet undvika kapital 
avsett för förvärv eller ersättning för 
nedläggning av uppköpta företag. 
Kommissionen kan besluta att sänka 20 %-
tröskeln i ljuset av förändrade 
marknadsomständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 554
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2 – punkt 2.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I det senare fallet ska investeringarna från 
egetkapitalinstrumentet i Horisont 2020 
inte överstiga 20 % av de sammanlagda 
EU-investeringarna utom vid 
flerstegsfonder där finansieringen från 
EGF och egetkapitalinstrumentet för 
forskning, utveckling och innovation 
tillhandahålls proportionellt, utgående från 
fonernas investeringspolitik. Liksom EGF 
ska egetkapitalinstrumentet undvika kapital 
avsett för förvärv eller ersättning för 
nedläggning av uppköpta företag. 
Kommissionen kan besluta att ändra 20 %-
tröskeln i ljuset av förändrade 
marknadsomständigheter.

I det senare fallet ska investeringarna från 
egetkapitalinstrumentet i Horisont 2020 
inte överstiga 30 % av de sammanlagda 
EU-investeringarna utom vid 
flerstegsfonder där finansieringen från 
EGF och egetkapitalinstrumentet för 
forskning, utveckling och innovation 
tillhandahålls proportionellt, utgående från 
fonernas investeringspolitik. Liksom EGF
ska egetkapitalinstrumentet undvika kapital 
avsett för förvärv eller ersättning för 
nedläggning av uppköpta företag. 
Kommissionen kan besluta att ändra 20 %-
tröskeln i ljuset av förändrade 
marknadsomständigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 555
Jürgen Creutzmann

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2 – punkt 2.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandet av de två instrumenten 
kommer att delegeras till den Europeiska 
investeringsbanksgruppen (EIB, EIF) 
och/eller finansinstitut som kan få i 
uppdrag att genomföra finansinstrument i 
enlighet med budgetförordningen. 
Finansieringsinstrumentens uppbyggnad 
och genomförande kommer att 
överensstämma med 
finansieringsinstruments allmänna 
bestämmelser som anges i 
budgetförordningen och med de mer 
specifika verksamhetskrav som anges i 
kommissionens vägledning.

Egetkapitalinstrumentet i Horisont 2020 
ska genomföras som en del av ett 
gemensamt EU-instrument för 
finansiering med eget kapital som stöder 
tillväxt och forskning och utveckling i 
unionens företag från ett tidigt stadium 
(också på idéstadiet) till tillväxtstadiet, 
och som får finansiellt stöd från Horisont 
2020 och programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag.

Egetkapitalinstrumentet i Horisont 2020 
ska använda samma 
distributionsmekanism som det 
egetkapitalinstrument för tillväxt som ska 
inrättas inom ramen för programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag.
Stödet från egetkapitalinstrumentet i 
Horisont 2020 ska utgå i form av någon 
av följande investeringar:
(a) direkt från Europeiska 
investeringsfonden (EIF) eller något 
annat organ som kommissionen har 
anförtrott genomförandet åt eller
(b) via offentliga eller privata 
fondandelsfonder eller 
investeringsinstrument inrättade av EIF 
eller andra organ som kommissionen har 
anförtrott genomförandet åt och som gör 
gränsöverskridande investeringar 
tillsammans med privata investerare 
och/eller offentliga finansiella 
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institutioner.

Or. en

(Se bilaga II till Cosme-förordningen)

Motivering

Detaljbestämmelserna för genomförandet av de finansiella instrumenten som en del av ett 
enda instrument i samband med programmet för företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag bör utarbetas och anpassas till formuleringarna i förordningen (den 
ändrade lydelsen av bilaga II).

Ändringsförslag 556
Jürgen Creutzmann

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2 – punkt 2.3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Garantiinstrumentet i Horisont 2020 ska 
hanteras av EIF eller något annat organ 
som kommissionen har anförtrott 
genomförandet åt. Instrumentet ska 
tillhandahålla
(a) motgarantier och andra arrangemang 
för riskfördelning för garantisystem,
(b) direkta garantier och andra 
arrangemang för riskfördelning för andra 
finansiella mellanhänder som uppfyller 
kriterierna för att kunna komma i fråga.
Garantiinstrumentet i Horisont 2020 ska 
genomföras som en del av ett gemensamt 
EU-instrument för finansiering med eget 
kapital som stöder tillväxt och forskning 
och utveckling i unionens företag med 
hjälp av samma distributionsmekanism 
som lånegarantiinstrumentet i 
programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag. Garantiinstrumentet ska vara 
öppet för nationella mellanhänder som 
tillhandahåller lån direkt eller indirekt.
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Garantiinstrumentet ska bestå av
(a) lånefinansiering via lånegarantier, 
däribland förlagslån och vinstandelslån, 
eller leasing,
(b) värdepapperisering av 
lånefinansieringsportföljer med lämpliga 
arrangemang för riskfördelning med 
berörda institutioner.

Or. en

(Se bilaga II till Cosme-förordningen)

Motivering

Detaljbestämmelserna för genomförandet av de finansiella instrumenten som en del av ett 
enda instrument i samband med programmet för företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag bör utarbetas och anpassas till formuleringarna i förordningen (den 
ändrade lydelsen av bilaga II).

Ändringsförslag 557
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2 – punkt 2.3 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst en tredjedel av budgeten för EU:s 
finansiella instrument i Horisont 2020 ska 
användas för små och medelstora företag, 
via egetkapitalinstrumentet och den del av 
låneinstrumentet som är avsedd för små 
och medelstora företag. 

Or. en

Ändringsförslag 558
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 2 – punkt 2.3 – stycke 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst en tredjedel av budgeten för EU:s 
finansiella instrument i Horisont 2020 ska 
öronmärkas för förnybar energi och 
projekt för ökad energieffektivitet hos 
slutanvändarna. 

Or. en

Ändringsförslag 559
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1. Integrering av stöd till små och 
medelstora företag

3.1. Integrering av stöd till små och 
medelstora företag genom ett särskilt 
instrument

Or. en

Ändringsförslag 560
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Små och medelstora företag kommer att 
erhålla stöd under hela Horisont 2020. 
För det ändamålet kommer ett särskilt 
instrument för små och medelstora företag
att riktas mot alla typer av innovativa små 
och medelstora företag som visar en stark 
vilja att utvecklas, växa och

För att tillgodose små och medelstora 
företags behov av forskning och 
innovation ska ett särskilt instrument för 
små och medelstora företag inrättas. Detta 
ska tillhandahålla stegvist stöd och 
därmed förknippade tjänster, finansieras 
med minst 10 % av budgeten för Horisont 
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internationaliseras. Det kommer att ges till 
alla typer av innovation, även innovationer 
som rör icke-teknik och tjänster. Målet är 
att hjälpa till att åtgärda bristen på 
finansiering i det tidiga forsknings- och 
innovationsstadiet som innebär hög risk, 
stimulera genombrottsinnovationer och öka 
den privata sektorns kommersialisering av 
forskningsresultat.

2020 och hanteras inom en gemensam 
ram, med liten administration och en 
enda kontaktpunkt. Det ska riktas mot alla 
typer av innovativa små och medelstora 
företag som visar en stark vilja att 
utvecklas, växa och/eller 
internationaliseras. Det kommer att ges till 
alla typer av innovation, även innovationer 
som rör icke-teknik och tjänster. Målet är 
att hjälpa till att åtgärda bristen på 
finansiering i det tidiga forsknings- och 
innovationsstadiet som innebär hög risk, 
stimulera genombrottsinnovationer och öka 
den privata sektorns kommersialisering av 
forskningsresultat.

Or. en

Ändringsförslag 561
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Små och medelstora företag kommer att 
erhålla stöd under hela Horisont 2020. För 
det ändamålet kommer ett särskilt 
instrument för små och medelstora företag 
att riktas mot alla typer av innovativa små 
och medelstora företag som visar en stark 
vilja att utvecklas, växa och 
internationaliseras. Det kommer att ges till 
alla typer av innovation, även innovationer 
som rör icke-teknik och tjänster. Målet är 
att hjälpa till att åtgärda bristen på 
finansiering i det tidiga forsknings- och 
innovationsstadiet som innebär hög risk, 
stimulera genombrottsinnovationer och öka 
den privata sektorns kommersialisering av
forskningsresultat.

Små och medelstora företag kommer att 
erhålla stöd under hela Horisont 2020. För 
det ändamålet kommer ett särskilt 
instrument för små och medelstora företag 
att riktas mot alla typer av innovativa små 
och medelstora företag som visar en stark 
vilja att utvecklas, växa och 
internationaliseras. Det kommer att ges till 
alla typer av innovation, även innovationer 
som rör icke-teknik och tjänster. Målet är 
att hjälpa till att åtgärda bristen på 
finansiering i det tidiga forsknings- och 
innovationsstadiet som innebär hög risk, 
stimulera genombrottsinnovationer och öka 
den privata sektorns kommersialisering av 
forskningsresultat.

Ett framgångsrikt deltagande i 
instrumentet för små och medelstora 
företag bör utgöra en kvalitetsstämpel för 



AM\907981SV.doc 119/133 PE492.815v01-00

SV

de deltagande företagen, och underlätta 
tillgången till offentliga upphandlingar.

Or. en

Ändringsförslag 562
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Små och medelstora företag kommer att 
erhålla stöd under hela Horisont 2020. För 
det ändamålet kommer ett särskilt 
instrument för små och medelstora företag 
att riktas mot alla typer av innovativa små 
och medelstora företag som visar en stark 
vilja att utvecklas, växa och 
internationaliseras. Det kommer att ges till 
alla typer av innovation, även innovationer 
som rör icke-teknik och tjänster. Målet är 
att hjälpa till att åtgärda bristen på 
finansiering i det tidiga forsknings- och 
innovationsstadiet som innebär hög risk, 
stimulera genombrottsinnovationer och öka 
den privata sektorns kommersialisering av 
forskningresultat.

Små och medelstora företag kommer att 
erhålla stöd under hela Horisont 2020. För 
det ändamålet kommer ett särskilt 
instrument för små och medelstora företag 
att riktas mot alla typer av innovation i
små och medelstora företag som visar en 
stark vilja att utvecklas, växa och 
internationaliseras. Det kommer att ges till 
alla typer av innovation, även innovationer 
som rör icke-teknik och tjänster. Målet är 
att hjälpa till att åtgärda bristen på 
finansiering i det tidiga forsknings- och 
innovationsstadiet som innebär hög risk, 
stimulera genombrottsinnovationer och öka 
den privata sektorns kommersialisering av 
forskningsresultat.

Or. en

Motivering

Det kan vara svårt att definiera ”innovativa små och medelstora företag”.

Ändringsförslag 563
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentet för små och medelstora 
företag bör administreras centralt för att 
se till att reglerna tillämpas konsekvent 
och instrumentet blir synligt, så att de små 
och medelstora företagens deltagande 
underlättas.

Or. en

Ändringsförslag 564
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla samhällsproblem och möjliggörande 
och industriella tekniker ska tillämpa det 
särskilda instrumentet för små och 
medelstora företag och överföra medel till 
det.

Instrumentet för små och medelstora 
företag ska genomföras på de områden 
som anges i samband med det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
och industriell teknik” i del II, punkt 1 
och alla de särskilda målen under det 
prioriterade området ”Samhälleliga 
utmaningar” i del III, punkterna 1–6. 

Or. en

Ändringsförslag 565
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla samhällsproblem och möjliggörande 
och industriella tekniker ska tillämpa det 
särskilda instrumentet för små och 
medelstora företag och överföra medel till 

Instrumentet för små och medelstora 
företag ska tematiskt sammanhänga med 
det särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande och industriell teknik” och 
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det. alla de särskilda målen under det 
prioriterade området ”Samhälleliga 
utmaningar”. 

Or. en

Ändringsförslag 566
Angelika Niebler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla samhällsproblem och möjliggörande 
och industriella tekniker ska tillämpa det 
särskilda instrumentet för små och 
medelstora företag och överföra medel till 
det.

Alla samhällsproblem och möjliggörande 
och industriella tekniker ska tillämpa det 
särskilda instrumentet för små och 
medelstora företag och överföra cirka 
10 % till det.

Or. en

Ändringsförslag 567
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentet för små och medelstora 
företag bör administreras centralt för att 
se till att reglerna tillämpas konsekvent, 
att instrumentet blir synligt och att det får 
en enda kontaktpunkt, så att de små och 
medelstora företagens deltagande 
underlättas.

Or. en

Ändringsförslag 568
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det kommer bara att vara möjligt för små 
och medelstora företag att ansöka om 
anslag och stöd. De kan utforma 
samarbeten enligt sina behov, och även 
lägga ut forsknings- och utvecklingsarbete 
på underleverantörer. Projekten måste vara 
av ett uppenbart intresse och möjlig fördel 
för små och medelstora företag och ha en 
uttrycklig europeisk dimension.

Det kommer bara att vara möjligt för små 
och medelstora företag att ansöka om 
anslag och stöd. De kan utforma 
samarbeten med lokala eller europeiska 
forsknings- och utvecklingsföretag enligt 
sina behov, och även lägga ut forsknings-
och utvecklingsarbete på 
underleverantörer. Projekten måste vara av 
ett uppenbart intresse och möjlig fördel för 
små och medelstora företag och ha en 
uttrycklig europeisk dimension.

Or. en

Ändringsförslag 569
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentet för små och medelstora 
företag kommer att täcka in alla discipliner 
inom vetenskap, teknik och innovation 
enligt bottom-up-strategin inom en 
bestämd samhällelig utmaning eller 
möjliggörande teknik för att ge tillräckligt 
utrymme för alla sorters lovande idéer, 
särskilt sektorsövergripande och 
tvärvetenskapliga projekt, att erhålla 
finansiering.

Instrumentet för små och medelstora 
företag kommer att täcka in alla discipliner 
inom vetenskap, teknik och innovation 
enligt bottom-up-strategin med öppna 
förfaranden (inga i förväg fastställda 
ämnen) inom en bestämd samhällelig 
utmaning eller möjliggörande teknik för att 
ge tillräckligt utrymme för alla sorters 
lovande idéer, särskilt sektorsövergripande 
och tvärvetenskapliga projekt, att erhålla 
finansiering.

Or. en
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Ändringsförslag 570
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentet för små och medelstora 
företag kan också fungera som ett 
instrument för förkommersiell 
upphandling eller upphandling av 
innovativa lösningar som tillgodoser 
särskilda gemensamma behov fastställda 
av offentliga upphandlare i EU enligt 
top-down-strategin.

Or. en

Ändringsförslag 571
Amalia Sartori

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 5 – strecksats 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och utveckling kommer att 
stödjas med en särskild inriktning på 
demonstrationsverksamhet (provning, 
prototyp, utvidgningsstudier, konstruktion, 
nyskapande försöksverksamhet, produkter 
och tjänster, resultatkontroll osv.) samt 
marknadsintroduktion.

All verksamhet som har med forskning, 
utveckling och innovation att göra
kommer att stödjas med en särskild 
inriktning på demonstrationsverksamhet 
(provning, prototyp, utvidgningsstudier, 
konstruktion, nyskapande 
försöksverksamhet, produkter och tjänster, 
resultatkontroll osv.) samt 
marknadsintroduktion.

Or. en

Motivering

Att tala om ”innovationscheck” för alla faser är vilseledande och bör undvikas. Denna 
tekniska term syftar på ett särskilt tilldelnings- och betalningsförfarande som används för 
vissa tjänster som främjar innovation. Instrumentets första fas kan betraktas som en 
”innovationscheck” (stöd med ett schablonbelopp), men inte den andra fasen.
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Ändringsförslag 572
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 5 – strecksats 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna fas kommer inte att erbjuda någon 
annan direktfinansiering än 
stödverksamhet, men har som målsättning 
att underlätta tillgången på privat kapital 
och nyskapande miljöer. Länkar till 
finansieringsinstrument (se del II, avsnitt 2 
”Tillgång till riskkapital” i denna bilaga) 
planeras, till exempel genom att prioritera 
små och medelstora företag som 
framgångsrikt har slutfört fas 1 och/eller 2 
inom en öronmärkt volym av 
finansieringsresurserna. Små och 
medelstora företag kommer också att dra 
nytta av nätverksbildning, utbildning, 
coachning och rådgivning. Dessutom 
kommer denna del att ansluta till åtgärder 
som främjar förkommersiell upphandling 
och upphandling av innovativa lösningar.

Denna fas kommer inte att erbjuda någon 
annan direktfinansiering än 
stödverksamhet, men har som målsättning 
att underlätta tillgången på privat kapital 
och nyskapande miljöer. Länkar till 
finansieringsinstrument (se del II, avsnitt 2 
”Tillgång till riskkapital” i denna bilaga) 
planeras, till exempel genom att prioritera 
små och medelstora företag som 
framgångsrikt har slutfört fas 1 och/eller 2 
inom en öronmärkt volym av 
finansieringsresurserna som tillhandahålls 
av Europeiska investeringsbanken och 
Europeiska investeringsfonden. Små och 
medelstora företag kommer också att dra 
nytta av nätverksbildning, utbildning, 
coachning och rådgivning. Dessutom 
kommer denna del att ansluta till åtgärder 
som främjar förkommersiell upphandling 
och upphandling av innovativa lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 573
Patrizia Toia

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 5 – strecksats 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentet för små och medelstora 
företag kan även finansiera mikroföretag 
och små och medelstora företag som inte 
har de mänskliga och finansiella 
resurserna för att möta de tekniska 
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riskerna med en tillämpad forskning, 
genom europeiska institutioner för 
tillämpad forskning för att de ska 
samarbeta och möta kostnader och risker 
i samband med tillämpad forskning, i 
projekt som överenskommits med enskilda 
företag enligt ett bindande åtagande att 
industriellt tillämpa de uppnådda 
resultaten. I så fall utarbetas ett 
påföljdssystem för de företag som inte 
uppfyller åtagandet att industriellt 
utnyttja resultaten och eventuellt ett 
system med royalty till de företag som 
innehar rätten till industriellt utnyttjande.

Or. it

Ändringsförslag 574
Amalia Sartori

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enhetlig marknadsföring, realisering och 
kontroll av instrumentet för små och 
medelstora företag via Horisont 2020 
kommer att säkerställa enkel tillgång för 
små och medelstora företag. Genom att lita 
på befintliga stödnätverk för små och 
medelstora företag ska ett mentorsystem 
för de små och medelstora företag som 
mottager stöd upprättas för att påskynda 
inverkan från det stöd som erhålls.

Enhetlig marknadsföring, realisering och 
kontroll av instrumentet för små och 
medelstora företag via Horisont 2020 
kommer att säkerställa enkel tillgång för 
små och medelstora företag. För att skapa 
en enda kontaktpunkt för små och 
medelstora företag ska instrumentet 
genomföras av ett enda organ, till 
exempel ett särskilt genomförandeorgan.
Genom att lita på befintliga stödnätverk för 
små och medelstora företag ska ett 
mentorsystem för de små och medelstora 
företag som mottager stöd upprättas för att 
påskynda inverkan från det stöd som 
erhålls.

Or. en

Motivering

De olika samhälleliga utmaningarna och teknikområdena kommer att ha olika styrorgan. Om 
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ett enda organ genomför instrumentet för små och medelstora företag för olika samhälleliga 
utmaningar skapas konsekvens och en enda kontaktpunkt för små och medelstora företag. Ett 
gemensamt organ har till exempel bättre förutsättningar att samordna tidsfrister för 
upphandlingar som har med instrumentet för små och medelstora företag att göra i olika 
delar av Horisont 2020 och undvika överbelastning i administrationen som leder till 
förseningar med att utfärda bidragsavtal för små och medelstora företag.

Ändringsförslag 575
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enhetlig marknadsföring, realisering och 
kontroll av instrumentet för små och 
medelstora företag via Horisont 2020 
kommer att säkerställa enkel tillgång för 
små och medelstora företag. Genom att lita 
på befintliga stödnätverk för små och 
medelstora företag ska ett mentorsystem 
för de små och medelstora företag som 
mottager stöd upprättas för att påskynda 
inverkan från det stöd som erhålls.

Enhetlig marknadsföring, realisering och 
kontroll av instrumentet för små och 
medelstora företag via Horisont 2020 
genom en gemensam administrativ 
struktur kommer att säkerställa enkel 
tillgång för små och medelstora företag. 
Genom att lita på befintliga stödnätverk för 
små och medelstora företag och andra som 
tillhandahåller innovativa tjänster ska ett 
mentorsystem för de små och medelstora 
företag som mottager stöd upprättas för att 
påskynda inverkan från det stöd som 
erhålls.

Or. en

Ändringsförslag 576
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enhetlig marknadsföring, realisering och 
kontroll av instrumentet för små och 
medelstora företag via Horisont 2020 
kommer att säkerställa enkel tillgång för 

Enhetlig marknadsföring, realisering och 
kontroll av instrumentet för små och 
medelstora företag via Horisont 2020 
kommer att säkerställa enkel tillgång för 
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små och medelstora företag. Genom att lita 
på befintliga stödnätverk för små och 
medelstora företag ska ett mentorsystem 
för de små och medelstora företag som 
mottager stöd upprättas för att påskynda 
inverkan från det stöd som erhålls.

små och medelstora företag. Genom att lita 
på befintliga stödnätverk för små och 
medelstora företag såsom Enterprise 
Europe Network ska ett mentorsystem för 
de små och medelstora företag som 
mottager stöd upprättas för att påskynda 
inverkan från det stöd som erhålls.

Or. en

Ändringsförslag 577
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En regional decentraliserad stödstruktur 
kommer att införas för att hantera 
Eurostars gemensamma 
programplanering.

Or. en

Ändringsförslag 578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamhet som stöder genomförande och 
komplettering av de åtgärder som är 
specifika för små och medelstora företag 
under hela Horisont 2020 kommer att få 
stöd, särskilt för att öka små och 
medelstora företags innovationsförmåga. 
Verksamheterna kan omfatta 
medvetandehöjning, information och 
spridning, åtgärder för utbildning och 
rörlighet, nätverksskapande och utbyte av 
bästa praxis, utveckling av stödmekanismer 

Verksamhet som stöder genomförande och 
komplettering av de åtgärder som är 
specifika för små och medelstora företag 
under hela Horisont 2020 kommer att få 
stöd, särskilt för att öka små och 
medelstora företags innovationsförmåga. 
Verksamheterna kan omfatta 
medvetandehöjning, information och 
spridning, åtgärder för utbildning och 
rörlighet, nätverksskapande och utbyte av 
bästa praxis, utveckling av stödmekanismer 
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och tjänster för högkvalitativ innovation 
med kraftigt mervärde för små och 
medelstora företag inom unionen (till 
exempel immateriella rättigheter och 
innovationshantering, kunskapsöverföring, 
innovativ användning av informations- och 
kommunikationsteknik samt digitala 
färdigheter hos små och medelstora 
företag), såväl som att hjälpa små och 
medelstora företag att få kontakt med 
forsknings- och 
innovationssamarbetspartners i hela 
unionen, möjliggöra spin-in-teknik och låta 
dem utveckla sin innovationsförmåga. 
Branschorganisationer som representerar 
grupper av innovativa små och medelstora 
företag ska inbjudas till att leda 
sektorsövergripande och 
regionövergripande innovationsverksamhet 
med små och medelstora företag som har 
ömsesidiga förstärkande kompetenser i 
syfte att utveckla nya industriella 
förädlingskedjor.

och tjänster för högkvalitativ innovation 
med kraftigt mervärde för små och 
medelstora företag inom unionen (till 
exempel immateriella rättigheter och 
innovationshantering, kunskapsöverföring, 
innovativ användning av informations- och 
kommunikationsteknik samt digitala 
färdigheter hos små och medelstora 
företag), såväl som att hjälpa små och 
medelstora företag att få kontakt med 
forsknings- och 
innovationssamarbetspartners i hela 
unionen, möjliggöra spin-in-teknik och låta 
dem utveckla sin innovationsförmåga. 
Branschorganisationer som representerar 
grupper av innovativa små och medelstora 
företag eller regionala stödorgan för små 
och medelstora företag ska inbjudas till att 
leda sektorsövergripande och 
regionövergripande innovationsverksamhet 
med små och medelstora företag som har 
ömsesidiga förstärkande kompetenser i 
syfte att utveckla nya industriella 
förädlingskedjor.

Or. en

Ändringsförslag 579
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamhet som stöder genomförande och 
komplettering av de åtgärder som är 
specifika för små och medelstora företag 
under hela Horisont 2020 kommer att få 
stöd, särskilt för att öka små och 
medelstora företags innovationsförmåga. 
Verksamheterna kan omfatta 
medvetandehöjning, information och 
spridning, åtgärder för utbildning och 
rörlighet, nätverksskapande och utbyte av 
bästa praxis, utveckling av stödmekanismer 

Verksamhet som stöder genomförande och 
komplettering av de åtgärder som är 
specifika för små och medelstora företag 
under hela Horisont 2020 kommer att få 
stöd, särskilt för att öka små och 
medelstora företags innovationsförmåga. 
Verksamheterna kan omfatta 
medvetandehöjning, information och 
spridning, åtgärder för utbildning och 
rörlighet, nätverksskapande och utbyte av 
bästa praxis, tillgång till 
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och tjänster för högkvalitativ innovation 
med kraftigt mervärde för små och 
medelstora företag inom unionen (till 
exempel immateriella rättigheter och 
innovationshantering, kunskapsöverföring, 
innovativ användning av informations- och 
kommunikationsteknik samt digitala 
färdigheter hos små och medelstora 
företag), såväl som att hjälpa små och 
medelstora företag att få kontakt med 
forsknings- och 
innovationssamarbetspartners i hela 
unionen, möjliggöra spin-in-teknik och låta 
dem utveckla sin innovationsförmåga. 
Branschorganisationer som representerar 
grupper av innovativa små och medelstora 
företag ska inbjudas till att leda 
sektorsövergripande och 
regionövergripande innovationsverksamhet 
med små och medelstora företag som har 
ömsesidiga förstärkande kompetenser i 
syfte att utveckla nya industriella 
förädlingskedjor.

forskningsresultat, utveckling av 
stödmekanismer och tjänster för 
högkvalitativ innovation med kraftigt 
mervärde för små och medelstora företag 
inom unionen (till exempel immateriella 
rättigheter och innovationshantering, 
kunskapsöverföring, innovativ användning 
av informations- och 
kommunikationsteknik samt digitala 
färdigheter hos små och medelstora 
företag), såväl som att hjälpa små och 
medelstora företag att få kontakt med 
forsknings- och 
innovationssamarbetspartners i hela 
unionen, möjliggöra spin-in-teknik och låta 
dem utveckla sin innovationsförmåga och 
sin förmåga att ta till sig innovationer och 
omvandla forskningsresultat till 
innovativa produkter, processer och 
tjänster. Branschorganisationer som 
representerar grupper av innovativa små 
och medelstora företag ska inbjudas till att 
leda sektorsövergripande och 
regionövergripande innovationsverksamhet 
med små och medelstora företag som har 
ömsesidiga förstärkande kompetenser i 
syfte att utveckla nya industriella 
förädlingskedjor.

Or. en

Ändringsförslag 580
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska små och medelstora 
företags deltagande i styrningen av 
programmet främjas, i synnerhet 
delaktigheten i fastställandet av 
forskningsplaner och genomförandet av 
offentlig-privata partnerskap, under hela 



PE492.815v01-00 130/133 AM\907981SV.doc

SV

Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 581
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nya verktyg för information och insyn i 
den immateriella äganderätten behöver 
utarbetas för att små och medelstora 
företag (men även offentliga aktörer inom 
forskningen) ska få det underlag som 
krävs för att på ett informerat sätt 
engagera sig i forskning och utnyttjande 
av inventioner, förvärv av immateriella 
rättigheter och främjande av forskning. 
Större insyn i immaterialrättsliga innehav 
och priser, utveckling av metoder för 
kvalitetsbedömning av intellektuella 
äganderätter på EU-nivå samt 
utarbetande av gemensamma 
referensramar för att underlätta 
transaktioner som avser patent är några 
av de åtgärder som bör vidtas för att öka 
små och medelstora företags 
innovationsförmåga och göra det möjligt 
för dem att vara fullt delaktiga i 
forskningen.

Or. fr

Ändringsförslag 582
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Synergier med unionens 
sammanhållningspolitik kommer att 
eftersträvas i samband med nationella och 
regionala innovationsstrategier för smart 
specialisering.

Synergier med unionens 
sammanhållningspolitik kommer att 
eftersträvas i samband med nationella och 
regionala innovationsstrategier för smart 
specialisering. Dessa synergier kan också 
bygga på de nationella och regionala 
erfarenheterna av Eureka och Eurostars 
ute på fältet, när det gäller stöd till 
innovation och forskning i små och 
medelstora företag, som kan stödjas med 
sammanhållningsfinansiering genom att 
finansieringen av lokala partner i 
Eureka-projekt prioriteras av 
förvaltningsmyndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kommer att stödja marknadsstyrd 
innovation med avseende på att höja 
företags innovationsförmåga genom att 
såväl förbättra ramvillkoren för innovation 
som att ta itu med de särskilda barriärer 
som hindrar tillväxten av innovativa 
företag, i synnerhet små och medelstora 
företag med potential för snabb tillväxt. 
Särskilda innovationsstöd (till exempel när 
det gäller att utnyttja intellektuella 
tillgångar, upphandlingsnätverk, stöd till 
tekniköverföringsorgan, strategisk 
utformning) och granskningar av allmänna 
föreskrifter med avseende på innovationer 
ska stödjas.

Detta kommer att stödja marknadsstyrd 
innovation med avseende på att höja 
företags innovationsförmåga genom att 
såväl förbättra ramvillkoren för innovation 
som att ta itu med de särskilda barriärer 
som hindrar tillväxten av innovativa 
företag, i synnerhet små och medelstora 
företag med potential för snabb tillväxt. 
Särskilda innovationsstöd (till exempel när 
det gäller att utnyttja intellektuella 
tillgångar, upphandlingsnätverk, tjänster 
för internationell tekniköverföring, stöd 
till tekniköverföringsorgan, strategisk 
utformning och klusterutveckling) och 
granskningar av allmänna föreskrifter med 
avseende på innovationer ska stödjas.

Or. en
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Ändringsförslag 584
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kommer att stödja marknadsstyrd 
innovation med avseende på att höja 
företags innovationsförmåga genom att 
såväl förbättra ramvillkoren för innovation 
som att ta itu med de särskilda barriärer 
som hindrar tillväxten av innovativa 
företag, i synnerhet små och medelstora 
företag med potential för snabb tillväxt. 
Särskilda innovationsstöd (till exempel när 
det gäller att utnyttja intellektuella 
tillgångar, upphandlingsnätverk, stöd till 
tekniköverföringsorgan, strategisk 
utformning) och granskningar av allmänna 
föreskrifter med avseende på innovationer 
ska stödjas.

Detta kommer att stödja marknadsstyrd 
innovation med avseende på att höja 
företags innovationsförmåga genom att 
såväl förbättra ramvillkoren för innovation 
som att ta itu med de särskilda barriärer 
som hindrar tillväxten av innovativa 
företag, i synnerhet små och medelstora 
företag med potential för snabb tillväxt. 
Särskilda innovationsstöd (till exempel när 
det gäller stöd till registrering och 
utnyttjande av intellektuella tillgångar, 
upphandlingsnätverk, stöd till 
tekniköverföringsorgan, strategisk 
utformning) och granskningar av allmänna 
föreskrifter med avseende på innovationer 
ska stödjas.

Or. en

Ändringsförslag 585
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.3a. (da) Stödja kunskaps- och 
tekniköverföring mellan offentlig 
forskning och marknaden.
Målet är att stödja överföringsprocesser 
mellan den offentliga forskningssfären 
och innovativa små och medelstora 
företag, som en effektiv mekanism för 
överföring av forskningsresultat och 
uppfinningar som genereras av 
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universitet och forskningscentrum till 
marknaden.

Or. en


