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Ändringsförslag 159
Gaston Franco

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Ett utökat samarbete bör uppmuntras 
för att potentialen i EU:s samlade 
kompetens ska kunna utnyttjas och 
forskningens ekonomiska och sociala 
inverkan optimeras, vilket skulle kunna 
bidra till att man med hjälp av sådana 
aktörer som vetenskapscenter och museer 
kan engagera en stor publik och flera 
olika målgrupper bland medborgarna för 
att överbrygga forsknings- och 
innovationsklyftan i EU.

Or. en

Ändringsförslag 160
Alyn Smith

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Horisont 2020 har tre prioriteringar, 
nämligen att skapa spetskompetens
(”Spetskompetens”) och industriellt 
ledarskap (”Industriellt ledarskap”) samt 
angripa samhällsproblem (”Samhälleliga 
utmaningar”). Dessa prioriteringar bör 
genomföras genom ett särskilt program 
som består av tre delar om indirekta 
åtgärder och en del om direkta åtgärder 
från det gemensamma forskningscentrumet
(JRC).

(2) Horisont 2020 baseras på kompetens 
och har tre prioriteringar, nämligen att 
skapa spetskompetens (”Spetskompetens”) 
och industriellt ledarskap (”Industriellt 
ledarskap”) samt angripa samhällsproblem
(”Samhälleliga utmaningar”). Dessa 
prioriteringar bör genomföras genom ett 
särskilt program som består av tre delar om 
indirekta åtgärder och en del om direkta 
åtgärder från det gemensamma 
forskningscentrumet (JRC).

Or. en
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Ändringsförslag 161
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Horisont 2020 har tre prioriteringar, 
nämligen att skapa spetskompetens 
(”Spetskompetens”) och industriellt 
ledarskap (”Industriellt ledarskap”) samt 
angripa samhällsproblem (”Samhälleliga 
utmaningar”). Dessa prioriteringar bör 
genomföras genom ett särskilt program 
som består av tre delar om indirekta 
åtgärder och en del om direkta åtgärder 
från det gemensamma forskningscentrumet 
(JRC).

(2) Horisont 2020 har tre prioriteringar, 
nämligen att skapa spetskompetens 
(”Spetskompetens”) och industriellt 
ledarskap och ledarskap i tjänstesektorn
(”Industriellt ledarskap och ledarskap i 
tjänstesektorn”) samt angripa 
samhällsproblem (”Samhälleliga 
utmaningar”). Dessa prioriteringar bör 
genomföras genom ett särskilt program 
som består av tre delar om indirekta 
åtgärder och en del om direkta åtgärder 
från det gemensamma forskningscentrumet 
(JRC). 

Or. ro

Ändringsförslag 162
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Varje del bör komplettera de andra 
delarna av det särskilda programmet och 
genomföras på ett sätt som 
överensstämmer med dessa.

(4) Varje del bör komplettera de andra 
delarna av det särskilda programmet och 
genomföras på ett sätt som 
överensstämmer med dessa. Den 
strategiska samordningen av forskning 
och innovation inom de tre 
huvudprioriteringarna för varje 
temaområde (till exempel hälsa) bör bidra 
till att motverka splittring och förbättra 
användningen och förvaltningen av 
tekniska resurser och infrastruktur, vilket 
även omfattar datautbyte i syfte att 
snabbare nå resultat.
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Or. en

(Se ändringsförslag 3, PE489.688v01-00.)

Ändringsförslag 163
Marian-Jean Marinescu

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det finns ett kritiskt behov av att 
förstärka och utöka kompetensen inom 
EU:s vetenskapliga bas och garantera 
tillgången till världsledande forskning och 
talanger för att säkra Europas långsiktiga 
konkurrenskraft och välfärd. Inom avsnitt 
I, ”Spetskompetens”, bör man stödja det 
europeiska forskningsrådets verksamhet 
inom spetsforskning, framtida och 
framväxande teknik, Marie Curie-åtgärder 
och europeisk forskningsinfrastruktur. 
Denna verksamhet bör syfta till att bygga 
upp kompetens på lång sikt, med tydligt 
fokus på nästa generations vetenskap, 
system och forskare, och stödja nya 
talanger från hela EU och associerade 
länder. Unionens verksamhet till stöd för 
spetskompetens bör bidra till att 
konsolidera det europeiska 
forskningsområdet och göra EU:s 
vetenskapliga system mer 
konkurrenskraftigt och attraktivt på 
internationell nivå.

(5) Det finns ett kritiskt behov av att 
förstärka och utöka kompetensen inom 
EU:s vetenskapliga bas och garantera 
tillgången till världsledande forskning och 
talanger för att säkra Europas långsiktiga 
konkurrenskraft och välfärd. Inom avsnitt 
I, ”Spetskompetens”, bör man stödja det 
europeiska forskningsrådets verksamhet 
inom spetsforskning, framtida och 
framväxande teknik, Marie Curie-åtgärder 
och europeisk forskningsinfrastruktur samt 
ett europeiskt kompetensnätverk. Denna 
verksamhet bör syfta till att bygga upp 
kompetens på lång sikt, med tydligt fokus 
på nästa generations vetenskap, system och 
forskare, och stödja nya talanger från hela 
EU och associerade länder. Unionens 
verksamhet till stöd för spetskompetens bör 
bidra till att konsolidera det europeiska 
forskningsområdet och göra EU:s 
vetenskapliga system mer 
konkurrenskraftigt och attraktivt på 
internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 164
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till beslut
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det finns ett kritiskt behov av att 
förstärka och utöka kompetensen inom 
EU:s vetenskapliga bas och garantera 
tillgången till världsledande forskning och 
talanger för att säkra Europas långsiktiga 
konkurrenskraft och välfärd. Inom
avsnitt I, ”Spetskompetens”, bör man 
stödja det europeiska forskningsrådets 
verksamhet inom spetsforskning, framtida 
och framväxande teknik, Marie Curie-
åtgärder och europeisk 
forskningsinfrastruktur. Denna verksamhet 
bör syfta till att bygga upp kompetens på 
lång sikt, med tydligt fokus på nästa 
generations vetenskap, system och 
forskare, och stödja nya talanger från hela 
EU och associerade länder. Unionens 
verksamhet till stöd för spetskompetens bör 
bidra till att konsolidera det europeiska 
forskningsområdet och göra EU:s 
vetenskapliga system mer 
konkurrenskraftigt och attraktivt på 
internationell nivå.

(5) Det finns ett kritiskt behov av att 
förstärka och utöka kompetensen inom 
EU:s vetenskapliga bas och garantera 
tillgången till världsledande forskning och 
talanger för att säkra Europas långsiktiga 
konkurrenskraft och välfärd. Inom avsnitt 
I, ”Spetskompetens”, bör man stödja det 
europeiska forskningsrådets verksamhet 
inom spetsforskning, framtida och 
framväxande teknik, Marie Skłodowska-
Curie-åtgärder och europeisk 
forskningsinfrastruktur. Denna verksamhet 
bör syfta till att bygga upp kompetens på 
lång sikt, med tydligt fokus på nästa 
generations vetenskap, system och 
forskare, och stödja nya talanger från hela 
EU och associerade länder. Unionens 
verksamhet till stöd för spetskompetens bör 
bidra till att konsolidera det europeiska 
forskningsområdet och göra EU:s 
vetenskapliga system mer 
konkurrenskraftigt och attraktivt på 
internationell nivå.

Or. en

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

Ändringsförslag 165
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Horisont 2020 bör kunna ge 
synergieffekter med övrig EU- och 
medlemsstatspolitik, i synnerhet på 
utbildningsområdet, så att forskar- och 
innovatöryrkena kan bli attraktiva 
högstatusalternativ för begåvade 
europeiska ungdomar och så att de bästa 
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tredjelandsbegåvningarna kan lockas till 
Europa. För att få fram den nya 
generationen forskare måste man främja 
utbildningen inom naturvetenskap och 
matematik (science, technology, 
engineering and mathematics – Stem), 
och den könsobalans som råder inom 
forsknings- och innovationsområdet 
måste åtgärdas om man vill försäkra sig 
om att EU ska ha tillgång till det 
humankapital som krävs för att de 
uppsatta forsknings- och 
innovationsmålen ska kunna nås.

Or. en

Ändringsförslag 166
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Forskning som genomförs inom ramen 
för avsnitt I, ”Spetskompetens”, bör 
fastställas enligt vetenskapens behov och 
möjligheter, utan förutbestämda tematiska 
prioriteringar. Forskningsagendan bör 
fastställas i nära samarbete med 
forskarsamfundet. Forskningen bör 
finansieras på grundval av kompetens.

(6) Forskning som genomförs inom ramen 
för avsnitt I, ”Spetskompetens”, bör 
fastställas enligt vetenskapens behov och 
möjligheter, utan förutbestämda tematiska 
prioriteringar. Forskningsagendan bör 
fastställas i nära samarbete med 
forskarsamfundet. Forskningen bör 
finansieras på grundval av kompetens.
Hänsyn kan även tas till andra faktorer, 
som exempelvis delaktighet, 
kostnadseffektivitet och en jämnare 
fördelning mellan medlemsstaterna i 
EU-15 och EU-12 av sådan 
forskningsinfrastruktur som krävs för att 
nå spetskompetens.

Or. en

Ändringsförslag 167
Christian Ehler, Kent Johansson
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Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att upprätthålla och öka EU:s 
industriella ledarskap finns det ett akut 
behov av att stimulera den privata 
sektorns investeringar i forskning, 
utveckling och innovation, främja 
forskning och innovation med en 
affärsdriven dagordning och påskynda 
utvecklingen av ny teknik som kommer att 
ligga till grund för framtida verksamhet 
och ekonomisk tillväxt. Näringslivets 
medverkan i Horisont 2020 måste därför 
uppmuntras starkt, särskilt när det gäller 
avsnitt II, ”Industriellt ledarskap”, och 
avsnitt III, ”Samhälleliga utmaningar”.

Or. en

Ändringsförslag 168
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att upprätthålla och öka EU:s 
industriella ledarskap finns det ett akut 
behov av att stimulera den privata sektorns 
investeringar i forskning, utveckling och 
innovation, främja forskning och 
innovation med en affärsdriven dagordning 
och påskynda utvecklingen av ny teknik 
som kommer att ligga till grund för 
framtida verksamhet och ekonomisk 
tillväxt. Inom avsnitt II, ”Industriellt 
ledarskap”, bör man stödja investeringar i 
spetsforskning och innovation inom viktig 
möjliggörande teknik och annan industriell 
teknik, underlätta tillgången till 

(8) För att upprätthålla och öka EU:s 
industriella ledarskap finns det ett akut 
behov av att stimulera den privata sektorns 
investeringar i forskning, utveckling och 
innovation, främja forskning och 
innovation med en affärsdriven dagordning 
och påskynda utvecklingen av ny teknik 
som kommer att ligga till grund för 
framtida verksamhet och ekonomisk 
tillväxt. Inom avsnitt II, ”Industriellt 
ledarskap”, bör man stödja investeringar i 
spetsforskning och innovation inom viktig 
möjliggörande teknik och annan industriell 
teknik, underlätta tillgången till 
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riskfinansiering för innovativa företag och 
projekt och ge unionen ett brett stöd för 
innovation i små och medelstora företag.

riskfinansiering för innovativa företag och 
projekt och ge unionen ett brett stöd för 
innovation i små och medelstora företag, 
framför allt på basis av en sänkt 
inträdeströskel för små och medelstora 
företag.

Or. sl

Ändringsförslag 169
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) För att främja innovation inom de 
små och medelstora företagen bör en 
uppsättning instrument och 
finansieringsmöjligheter tas fram som 
innebär att forskning och innovation kan 
stödjas inom innovationscykelns olika 
faser och som beaktar skillnader i storlek 
och typ för denna företagskategori. I 
budgeten för Horisont 2020 bör minst 
20 procent avsättas för små och 
medelstora företag under programmets 
hela genomförande. Minst 10 procent av 
budgeten för Horisont 2020 bör anslås 
med hjälp av ett särskilt instrument för 
små och medelstora företag, ett 
instrument som bör förvaltas och 
genomföras av en särskild administrativ 
struktur.

Or. en

Ändringsförslag 170
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Rymdforskning och rymdinnovation, 
som utgör en delad befogenhet för unionen, 
bör ingå som en sammanhängande del i 
avsnitt II, ”Industriellt ledarskap”, i syfte 
att maximera de vetenskapliga, 
ekonomiska och samhälleliga effekterna 
samt garantera ett effektivt och 
kostnadseffektivt genomförande.

(9) Rymdforskning och rymdinnovation,
inbegripet satellitobservation, 
satellitnavigering och 
satellitkommunikation, infrastruktur 
(mark- och rymdinfrastruktur), tjänster 
och tillämpningar, som utgör en delad 
befogenhet för unionen, bör ingå som en 
sammanhängande del i avsnitt II,
”Industriellt ledarskap”, i syfte att 
maximera de vetenskapliga, ekonomiska 
och samhälleliga effekterna samt garantera 
ett effektivt och kostnadseffektivt 
genomförande. En samordning mellan 
olika pelare är en förutsättning om man 
vill utveckla rymdsektorn. Enligt 
slutsatserna från samrådsprocessen för 
Horisont 2020 – ”Rymden handlar inte 
bara om teknik” (”Space goes beyond 
technology”) – ska rymden ses som en 
självständig sektor som ger viktiga bidrag 
när det gäller såväl samhälleliga 
utmaningar som forskning, samtidigt som 
denna sektor är starkt beroende av 
forskningen för sin tekniska utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 171
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Rymdforskning och rymdinnovation, 
som utgör en delad befogenhet för unionen, 
bör ingå som en sammanhängande del i 
avsnitt II, ”Industriellt ledarskap”, i syfte 
att maximera de vetenskapliga, 
ekonomiska och samhälleliga effekterna 
samt garantera ett effektivt och 

(9) Rymdforskning och rymdinnovation, 
som utgör en delad befogenhet för unionen, 
bör ingå som en sammanhängande del i 
avsnitt II, ”Industriellt ledarskap”, i syfte 
att maximera de vetenskapliga, 
ekonomiska och samhälleliga effekterna 
samt garantera ett effektivt och 
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kostnadseffektivt genomförande. kostnadseffektivt genomförande.
Insatserna bör samordnas med 
medlemsstaterna och med Europeiska 
rymdorganisationen. 

Or. en

Ändringsförslag 172
Norbert Glante

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Rymdforskning och rymdinnovation, 
som utgör en delad befogenhet för unionen, 
bör ingå som en sammanhängande del i 
avsnitt II, ”Industriellt ledarskap”, i syfte 
att maximera de vetenskapliga, 
ekonomiska och samhälleliga effekterna 
samt garantera ett effektivt och 
kostnadseffektivt genomförande.

(9) Rymdforskning, rymdinnovation samt 
tillämpningen av detta, som utgör en delad 
befogenhet för unionen, bör ingå som en 
sammanhängande del i avsnitt II, 
”Industriellt ledarskap”, i syfte att 
maximera de vetenskapliga, ekonomiska 
och samhälleliga effekterna samt garantera 
ett effektivt och kostnadseffektivt 
genomförande.

Or. de

Motivering

Det bör inte endast bedrivas forskning om teknik och infrastruktur, utan också om tjänster 
och tillämpningar, så att en direkt samhällsnytta uppstår.

Ändringsförslag 173
Amalia Sartori

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Rymdforskning och rymdinnovation, 
som utgör en delad befogenhet för unionen, 
bör ingå som en sammanhängande del i 
avsnitt II, ”Industriellt ledarskap”, i syfte 

(9) Rymdforskning och rymdinnovation, 
som utgör en delad befogenhet för
Europeiska unionen, bör ingå som en 
sammanhängande del i avsnitt II,
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att maximera de vetenskapliga, 
ekonomiska och samhälleliga effekterna 
samt garantera ett effektivt och 
kostnadseffektivt genomförande.

”Industriellt ledarskap”, i syfte att 
maximera de vetenskapliga, ekonomiska 
och samhälleliga effekterna samt garantera 
ett effektivt och kostnadseffektivt 
genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 174
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att man ska kunna ta itu med de 
stora samhälleliga utmaningar som 
identifierats i Europa 2020-strategin krävs 
stora investeringar i forskning och 
innovation för att utveckla och distribuera 
nya och banbrytande lösningar av 
tillräcklig storlek och omfattning. Dessa 
utmaningar innebär också stora 
ekonomiska möjligheter för innovativa 
företag och bidrar därmed till EU:s 
konkurrenskraft och sysselsättning.

(10) För att man ska kunna ta itu med de 
stora samhälleliga utmaningar som 
identifierats i Europa 2020-strateginkrävs 
stora investeringar i forskning och 
innovation för att utveckla och distribuera 
nya och banbrytande lösningar av 
tillräcklig storlek och omfattning, så som 
införande av nya verktyg för 
forskningsfinansiering, till exempel 
innovationspris om marknaden 
misslyckas. Dessa utmaningar innebär 
också stora ekonomiska möjligheter för 
innovativa företag och bidrar därmed till 
EU:s konkurrenskraft och sysselsättning.

Or. fr

Ändringsförslag 175
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Avsnitt III, ”Samhälleliga (11) Avsnitt III, ”Samhälleliga 
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utmaningar” syftar till att skapa effektivare 
forskning och innovation för att klara av 
viktiga samhälleliga utmaningar genom att 
stödja excellent forsknings- och 
innovationsverksamhet. Denna verksamhet 
bör genomföras med hjälp av ett 
utmaningsbaserat förhållningssätt där man 
samlar resurser och kunskap från olika 
områden, teknologier och discipliner. 
Samhällsvetenskaplig och humanistisk 
forskning utgör en viktig del när det gäller 
att bemöta alla typer av utmaningar. 
Verksamheten bör omfatta hela skalan av 
forskning och innovation med fokus på 
innovativ verksamhet såsom pilotprojekt, 
demonstration, provbänkar och stöd för 
offentlig upphandling, 
standardförberedande forskning och 
normgivning, samt upptagningen på 
marknaden av innovationer. Verksamheten 
bör direkt stödja motsvarande 
sektorspolitiska befogenheter på 
unionsnivå. Alla utmaningar bör bidra till 
det övergripande målet att uppnå hållbar 
utveckling.

utmaningar” syftar till att skapa effektivare 
forskning och innovation för att klara av 
viktiga samhälleliga utmaningar genom att 
stödja excellent forsknings- och 
innovationsverksamhet. Denna verksamhet 
bör genomföras med hjälp av ett 
utmaningsbaserat förhållningssätt där man 
samlar resurser och kunskap från olika 
områden, teknologier och discipliner. 
Samhällsvetenskaplig och humanistisk 
forskning utgör en viktig del när det gäller 
att bemöta alla typer av utmaningar. 
Verksamheten bör omfatta hela skalan av 
forskning och innovation med fokus på 
innovativ verksamhet såsom
grundforskning, tillämpad forskning, 
utveckling, pilotprojekt, demonstration, 
provbänkar och stöd för offentlig 
upphandling, standardförberedande 
forskning och normgivning, samt 
upptagningen på marknaden av 
innovationer. Verksamheten bör direkt 
stödja motsvarande sektorspolitiska 
befogenheter på unionsnivå. Alla 
utmaningar bör bidra till det övergripande 
målet att uppnå hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 176
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Avsnitt III, ”Samhälleliga 
utmaningar” syftar till att skapa effektivare 
forskning och innovation för att klara av 
viktiga samhälleliga utmaningar genom att 
stödja excellent forsknings- och 
innovationsverksamhet. Denna verksamhet 
bör genomföras med hjälp av ett 
utmaningsbaserat förhållningssätt där man 
samlar resurser och kunskap från olika 

(11) Avsnitt III, ”Samhälleliga 
utmaningar” syftar till att skapa effektivare 
forskning och innovation för att klara av 
viktiga samhälleliga utmaningar genom att 
stödja excellent forsknings- och 
innovationsverksamhet. Denna verksamhet 
bör genomföras med hjälp av ett 
utmaningsbaserat förhållningssätt där man 
samlar resurser och kunskap från olika 
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områden, teknologier och discipliner. 
Samhällsvetenskaplig och humanistisk 
forskning utgör en viktig del när det gäller 
att bemöta alla typer av utmaningar. 
Verksamheten bör omfatta hela skalan av 
forskning och innovation med fokus på 
innovativ verksamhet såsom pilotprojekt, 
demonstration, provbänkar och stöd för 
offentlig upphandling, 
standardförberedande forskning och 
normgivning, samt upptagningen på 
marknaden av innovationer. Verksamheten 
bör direkt stödja motsvarande 
sektorspolitiska befogenheter på 
unionsnivå. Alla utmaningar bör bidra till 
det övergripande målet att uppnå hållbar 
utveckling.

områden, teknologier och discipliner. 
Samhällsvetenskaplig och humanistisk 
forskning utgör en viktig del när det gäller 
att bemöta alla typer av utmaningar. 
Verksamheten bör omfatta hela skalan av 
forskning och innovation med fokus på 
innovativ verksamhet såsom pilotprojekt, 
demonstration, provbänkar och stöd för 
offentlig upphandling, 
standardförberedande forskning och 
normgivning, samt upptagningen på 
marknaden av innovationer. Verksamheten 
bör direkt stödja motsvarande 
sektorspolitiska befogenheter på 
unionsnivå och EU:s industriella 
konkurrenskraft på global nivå. Alla 
utmaningar bör bidra till det övergripande 
målet att uppnå hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 177
Marian-Jean Marinescu

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Avsnitt III, ”Samhälleliga 
utmaningar” syftar till att skapa effektivare 
forskning och innovation för att klara av 
viktiga samhälleliga utmaningar genom att 
stödja excellent forsknings- och 
innovationsverksamhet. Denna verksamhet 
bör genomföras med hjälp av ett 
utmaningsbaserat förhållningssätt där man 
samlar resurser och kunskap från olika 
områden, teknologier och discipliner. 
Samhällsvetenskaplig och humanistisk 
forskning utgör en viktig del när det gäller 
att bemöta alla typer av utmaningar. 
Verksamheten bör omfatta hela skalan av 
forskning och innovation med fokus på 
innovativ verksamhet såsom pilotprojekt, 
demonstration, provbänkar och stöd för 

(11) Avsnitt III, ”Samhälleliga 
utmaningar” syftar till att skapa effektivare 
forskning och innovation för att klara av 
viktiga samhälleliga utmaningar genom att 
stödja excellent forsknings- och 
innovationsverksamhet. Denna verksamhet 
bör genomföras med hjälp av ett 
utmaningsbaserat förhållningssätt där man 
samlar resurser och kunskap från olika 
områden, teknologier och discipliner. 
Samhällsvetenskaplig och humanistisk 
forskning utgör en viktig del när det gäller 
att bemöta alla typer av utmaningar. 
Verksamheten bör omfatta hela skalan av 
forskning och innovation med fokus på 
innovativ verksamhet såsom pilotprojekt, 
demonstration, provbänkar och stöd för 



AM\907982SV.doc 15/130 PE492.816v01-00

SV

offentlig upphandling, 
standardförberedande forskning och 
normgivning, samt upptagningen på 
marknaden av innovationer. Verksamheten 
bör direkt stödja motsvarande 
sektorspolitiska befogenheter på 
unionsnivå. Alla utmaningar bör bidra till 
det övergripande målet att uppnå hållbar 
utveckling.

offentlig upphandling, 
standardförberedande forskning och 
normgivning, samt upptagningen på 
marknaden av innovationer. Verksamheten 
bör direkt stödja motsvarande 
sektorspolitiska befogenheter på 
unionsnivå. Alla utmaningar bör bidra till 
det övergripande målet att uppnå hållbar 
utveckling och till full medverkan från 
forskare och ingenjörer inom hela EU.

Or. en

Ändringsförslag 178
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Det internationella samarbetet är 
avgörande för att uppnå målen i varje del 
av det särskilda programmet och åtgärder 
för internationellt samarbete riktade mot 
länder eller grupper av länder rörande 
såväl prioriterade områden som områden 
av övergripande karaktär bör genomföras 
inom var och en av dessa delar.

Or. fr

Motivering

Åtgärderna för internationellt samarbete rör, med förbehåll för säkerhetsövervägande, 
samtliga delar av det särskilda programmet. De kan inte begränsas till övergripande 
åtgärder inom området för de ”samhälleliga utmaningarna”: hälsa, demografiska 
förändringar och välbefinnande.

Ändringsförslag 179
Henri Weber

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Det internationella samarbetet är 
avgörande för att uppnå målen i varje del 
av det särskilda programmet och åtgärder 
för internationellt samarbete riktade mot 
länder eller grupper av länder rörande 
såväl prioriterade områden som områden 
av övergripande karaktär bör genomföras 
inom var och en av dessa delar.

Or. fr

Ändringsförslag 180
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Det internationella samarbetet är 
avgörande för att uppnå målen i varje del 
av det särskilda programmet och åtgärder 
för internationellt samarbete riktade mot 
länder eller grupper av länder rörande 
såväl prioriterade områden som områden 
av övergripande karaktär bör genomföras 
inom var och en av dessa delar.

Or. fr

Motivering

Åtgärderna för internationellt samarbete rör, med förbehåll för säkerhetsövervägande, 
samtliga delar av det särskilda programmet. De kan inte begränsas till övergripande 
åtgärder inom området för de ”samhälleliga utmaningarna”: hälsa, demografiska 
förändringar och välbefinnande.

Ändringsförslag 181
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Som ett viktigt komplement till 
teknikinriktade innovationsinsatser ska 
Horisont 2020 även främja 
tvärvetenskapliga innovationsstrategier 
som bland annat ska omfatta icke-
tekniska lösningar, organisationsmetoder, 
nya företagsmodeller, systeminnovation 
och innovationer inom den offentliga 
sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 182
Nuno Teixeira

Förslag till beslut 
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det särskilda programmet bör 
komplettera de verksamheter som 
genomförs i medlemsstaterna och andra 
unionsåtgärder som krävs för den 
övergripande strategiska insatsen för 
genomförandet av Europa 2020-strategin, 
framför allt med åtgärder inom områdena 
sammanhållning, jordbruk och 
landsbygdsutveckling, yrkesutbildning, 
industri, folkhälsa, konsumentskydd, 
sysselsättning och socialpolitik, energi, 
transport, miljö, klimatåtgärder, säkerhet, 
fiske- och havsfrågor, 
utvecklingssamarbete samt utvidgning och 
grannskapspolitik.

(15) Det särskilda programmet bör 
komplettera de verksamheter som 
genomförs i medlemsstaterna och andra 
unionsåtgärder som krävs för den 
övergripande strategiska insatsen för 
genomförandet av Europa 2020-strategin, 
framför allt med åtgärder inom områdena 
sammanhållning, jordbruk och 
landsbygdsutveckling, yrkesutbildning, 
industri, folkhälsa, konsumentskydd, 
sysselsättning och socialpolitik, energi, 
transport, miljö, klimatåtgärder, säkerhet, 
fiske- och havsfrågor, 
utvecklingssamarbete samt utvidgning och 
grannskapspolitik. En adekvat samordning 
med sammanhållningspolitikens fonder 
skulle bidra till att minska klyftorna inom 
forskning och innovation i Europa med 
hjälp av samordnade åtgärder som tar 
hänsyn till de regionala särdrag som 
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behandlas i artiklarna 174, 349 och 355.1 
i EUF-fördraget.

Or. pt

Motivering

Regionalpolitikens fonder och Sammanhållningsfonden behöver samordnas med 
finansieringen av Horisont 2020-programmet, då regionernas särdrag som nämns i 
artiklarna 174, 349 och 355.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt inte får 
glömmas bort.

Ändringsförslag 183
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Alla ansökningsomgångar på 
säkerhetsforskningens område bör först 
underkastas en föregående etisk och 
samhällelig konsekvensanalys där full 
hänsyn tas till de potentiella samhälleliga 
konsekvenserna av den bakomliggande 
FoU-agendan. Eventuella viktiga etiska 
frågor och/eller samhälleliga 
konsekvenser som framkommer vid en 
sådan konsekvensanalys bör sedan helt 
införlivas i ansökningsomgången, både 
som en integrerad del av FoU-agendan 
och genom särskilda anslag för forskning 
och analys som behandlar specifika 
problem. Dessutom bör en etisk 
granskning göras för varje projekt, före 
och under dess genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 184
Alyn Smith
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Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Spetskompetens bör vara den 
huvudsakliga drivkraften för 
Horisont 2020 som helhet. Detta 
förutsätter att spetskompetens definieras 
oberoende av eventuella geografiska eller 
andra förhandsvillkor. I betänkandet 
förespråkas en breddning av deltagandet 
för att å ena sidan stimulera 
spetskompetens över hela Europa och för 
att å andra sidan bredda den nedifrån och 
upp-orienterade vetenskapliga 
spetskompetensen generellt inom 
Horisont 2020:s tre pelare.

Or. en

Ändringsförslag 185
Silvia-Adriana Ţicău
Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Del II ”Industriellt ledarskap”. b) Del II ”Industriellt ledarskap och 
ledarskap i tjänstesektorn”;

Or. ro

Ändringsförslag 186
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Salvatore 
Tatarella

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 2 – led c – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Salvatore 
Tatarella

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 2 – led c – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 188
Gaston Franco

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Stärka kompetens, utbildning och 
karriärutveckling genom 
Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna
(”Marie Curie-åtgärderna”).

c) Stärka kompetens, utbildning och 
karriärutveckling genom 
Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna.
Vetenskapliga centrum och museer har 
bevisat sin sakkunskap i att utbilda unga 
forskare i vetenskaplig kommunikation, i 
nära samarbete med vetenskapliga 
forskningsinstitutioner och universitet. 

Or. en
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Ändringsförslag 189
Britta Thomsen

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Stärka kompetens, utbildning och 
karriärutveckling genom 
Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna
(”Marie Curie-åtgärderna”).

c) Stärka kompetens, utbildning och 
karriärutveckling och garantera att 
kvinnor främjas genom Marie 
Skłodowska-Curie-åtgärderna.

Or. en

Ändringsförslag 190
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Sprida spetskompetens och bredda 
deltagandet.

Or. en

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

Ändringsförslag 191
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Uppnå vetenskap för och med 
samhället och främja ansvarsfull 
forskning och innovation.

Or. en
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Ändringsförslag 192
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras, Salvatore Tatarella

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Stärka kunskapsöverföringen från 
forskning och innovation till alla 
utbildningsnivåer.

Or. en

Ändringsförslag 193
Marisa Matias

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Stärka forskningen i behov som har 
uttryckts av organisationer i det civila 
samhället.

Or. en

Ändringsförslag 194
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Ansvarsfull forskning och innovation.

Or. en

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

Ändringsförslag 195
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Del II om industriellt ledarskap syftar till 
att stärka det industriella ledarskapet och 
konkurrenskraften i enlighet med 
prioriteringen ”Industriellt ledarskap” som 
fastställs i artikel 5.2 b i förordning (EU) 
nr XX/2012 (Horisont 2020) genom att 
sträva mot följande särskilda mål:

2. Del II om industriellt ledarskap och 
ledarskap i tjänstesektorn syftar till att 
stärka det industriella ledarskapet och 
ledarskapet i tjänstesektorn och 
konkurrenskraften i enlighet med 
prioriteringen ”Industriellt ledarskap och 
ledarskap i tjänstesektorn” som fastställs i 
artikel 5.2 b i förordning (EU) nr XX/2012 
(Horisont 2020) genom att sträva mot 
följande särskilda mål: 

Or. ro

Ändringsförslag 196
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stärka Europas industriella ledarskap 
genom forskning, teknisk utveckling, 
demonstration och innovation inom 
följande möjliggörande och industriella 
teknikområden

a) Stärka Europas industriella ledarskap 
och ledarskapet i tjänstesektorn genom 
forskning, teknisk utveckling, 
demonstration och innovation inom 
följande möjliggörande och industriella 
teknikområden:

Or. ro

Ändringsförslag 197
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) vattenteknik,

Or. en

Ändringsförslag 198
Alyn Smith

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led a – led via (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

via) lantbruksvetenskap och djurhälsa,

Or. en

Ändringsförslag 199
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Öka tillgången till riskfinansiering för 
att investera i forskning och innovation.

b) Öka tillgången till riskfinansiering för 
att investera i forskning och innovation och 
för att utnyttja forskningsresultat.

Or. en

Ändringsförslag 200
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Öka innovationen i små och medelstora 
företag.

c) Öka innovationen i små och medelstora 
företag och förbättra deras möjligheter att 
få tillgång till och utnyttja 
forskningsresultat och att omvandla dessa 
till innovativa produkter och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 201
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Öka innovationen i små och medelstora 
företag.

c) Stödja innovationen i små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 202
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Del III om samhälleliga utmaningar 
syftar till att bidra till prioriteringen 
”Samhälleliga utmaningar” som fastställs i 
artikel 5.2 c i förordning (EU) nr XX/2012 
(Horisont 2020) genom verksamhet inom 
forskning, teknisk utveckling, 
demonstration och innovation som bidrar 
till följande särskilda mål:

3. Del III om samhälleliga utmaningar 
syftar till att bidra till prioriteringen 
”Samhälleliga utmaningar” som fastställs i 
artikel 5.2 c i förordning (EU) nr XX/2012 
(Horisont 2020) genom verksamhet inom 
forskning, teknisk utveckling, 
demonstration och innovation samt 
relaterade socioekonomiska frågor som 
bidrar till följande särskilda mål:
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Or. en

Ändringsförslag 203
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Alejo 
Vidal-Quadras

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Förbättra den livslånga hälsan och 
välbefinnandet.

a) Förbättra den livslånga hälsan och 
välbefinnandet samt förbättra lösningar 
för den åldrande befolkningens 
självständighet.

Or. en

Ändringsförslag 204
Britta Thomsen

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Förbättra den livslånga hälsan och 
välbefinnandet.

a) Förbättra den livslånga hälsan och 
välbefinnandet, samtidigt som 
funktionshinder beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 205
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) att kartlägga forskningsbehov och 
prioriteringar som är viktiga ur social 
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synvinkel genom skapandet av 
plattformar för dialog mellan det civila 
samhället och forskare samt säkerställa 
att det civila samhället är delaktigt i 
arbetet med att definiera, genomföra och 
utveckla forskningsprogram inom 
området för sociala utmaningar;

Or. fr

Ändringsförslag 206
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Säkerställa tillräcklig försörjning av 
säkra och högkvalitativa livsmedel och 
andra biobaserade produkter, genom 
utveckling av produktiva och 
resurseffektiva system för 
primärproduktion, främjande av besläktade 
ekosystemtjänster, samt konkurrenskraftiga 
och koldioxidsnåla försörjningskedjor.

b) Säkerställa tillräcklig försörjning av 
säkra och högkvalitativa livsmedel och 
andra biobaserade produkter, genom 
utveckling av långsiktiga produktiva och 
resurseffektiva system för 
primärproduktion, främjande av besläktade 
ekosystemtjänster, förstärkning och 
understödjande av resursbasen, samt 
konkurrenskraftiga och koldioxidsnåla 
försörjningskedjor.

Or. en

Ändringsförslag 207
Nuno Teixeira

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Säkerställa tillräcklig försörjning av 
säkra och högkvalitativa livsmedel och 
andra biobaserade produkter, genom 
utveckling av produktiva och 

b) Säkerställa tillräcklig försörjning av 
säkra livsmedel, ett högkvalitativt jordbruk
och andra biobaserade produkter, genom 
utveckling av produktiva och 
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resurseffektiva system för 
primärproduktion, främjande av besläktade 
ekosystemtjänster, samt konkurrenskraftiga 
och koldioxidsnåla försörjningskedjor.

resurseffektiva system för 
primärproduktion, främjande av besläktade 
ekosystemtjänster, samt konkurrenskraftiga 
och koldioxidsnåla försörjningskedjor.

Or. pt

Motivering

Då det talas om tillräcklig försörjning av säkra livsmedel i samband med dagens 
samhälleliga utmaningar får vi inte glömma att ett högkvalitativt jordbruk är en av 
grundförutsättningarna.

Ändringsförslag 208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Säkerställa tillräcklig försörjning av 
säkra och högkvalitativa livsmedel och 
andra biobaserade produkter, genom 
utveckling av produktiva och 
resurseffektiva system för 
primärproduktion, främjande av besläktade 
ekosystemtjänster, samt konkurrenskraftiga 
och koldioxidsnåla försörjningskedjor.

b) Säkerställa tillräcklig försörjning av 
säkra och högkvalitativa livsmedel och 
andra biobaserade produkter, genom 
utveckling av produktiva och 
resurseffektiva system för 
primärproduktion, främjande av besläktade 
ekosystemtjänster, samt konkurrenskraftiga 
och hållbara försörjningskedjor.

Or. en

Ändringsförslag 209
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Säkerställa tillräcklig försörjning av 
säkra och högkvalitativa livsmedel och 
andra biobaserade produkter, genom 

b) Säkerställa tillräcklig försörjning av 
säkra och högkvalitativa livsmedel och 
andra biobaserade produkter, genom 
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utveckling av produktiva och 
resurseffektiva system för 
primärproduktion, främjande av besläktade 
ekosystemtjänster, samt konkurrenskraftiga 
och koldioxidsnåla försörjningskedjor.

utveckling av produktiva, hållbara och 
resurseffektiva system för 
primärproduktion, främjande av besläktade 
ekosystemtjänster, samt konkurrenskraftiga 
och koldioxidsnåla försörjningskedjor.

Or. en

Ändringsförslag 210
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Övergå till ett pålitligt, hållbart och 
konkurrenskraftigt energisystem, med 
tanke på tilltagande resursknapphet, 
ökande energibehov och 
klimatförändringar.

c) Övergå till ett högeffektivt, hållbart, 
säkert och konkurrenskraftigt energisystem
som baserar sig på förnybar energi, med 
tanke på tilltagande resursknapphet, 
ökande energibehov och 
klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 211
Nuno Teixeira

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Klara övergången till ett tillförlitligt, 
hållbart och konkurrenskraftigt 
energisystem, trots allt knappare resurser, 
ökande energibehov och 
klimatförändringar.

c) Klara övergången till ett tillförlitligt, 
hållbart och konkurrenskraftigt 
energisystem, med fler satsningar på 
förnybar energi, trots allt knappare 
resurser, ökande energibehov och 
klimatförändringar.

Or. pt
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Motivering

Mer satsningar på förnybar energi är en nödvändig följd av övergången till ett hållbarare 
energisystem, dessa satsningar måste därför ingå i de specifika målen.

Ändringsförslag 212
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Övergå till ett pålitligt, hållbart och 
konkurrenskraftigt energisystem, med 
tanke på tilltagande resursknapphet, 
ökande energibehov och 
klimatförändringar;

c) Öka energieffektiviteten och övergå till 
ett pålitligt, hållbart och konkurrenskraftigt 
energisystem, med tanke på tilltagande 
resursknapphet, ökande energibehov och 
klimatförändringar;

Or. ro

Ändringsförslag 213
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Skapa ett europeiskt transportsystem 
som är resurseffektivt, miljövänligt, säkert 
och smidigt till gagn för medborgarna, 
ekonomin och samhället;

d) Skapa ett europeiskt transportsystem 
som ska omfatta alla medlemsstaterna
samt bli resurseffektivt, miljövänligt, 
säkert och smidigt till gagn för de 
europeiska medborgarna, ekonomin och 
samhället;

Or. ro

Ändringsförslag 214
Ioannis A. Tsoukalas
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Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Skapa ett europeiskt transportsystem 
som är resurseffektivt, miljövänligt, säkert 
och smidigt till gagn för medborgarna, 
ekonomin och samhället.

d) Skapa ett europeiskt transportsystem
som är resurseffektivt, miljövänligt, säkert, 
tillförlitligt och smidigt till gagn för 
medborgarna, ekonomin och samhället.

Or. en

Ändringsförslag 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Skapa en resurseffektiv och klimattålig 
ekonomi och en hållbar försörjning av 
råvaror för att tillgodose behoven hos en 
växande global befolkning inom de 
hållbara begränsningarna för jordens 
naturresurser.

e) Skapa en resurseffektiv och klimattålig 
ekonomi, klimatförändringarnas 
påverkan i övergången av ekosystemets 
struktur och en hållbar försörjning av 
råvaror för att tillgodose behoven hos en 
växande global befolkning inom de 
hållbara begränsningarna för jordens 
naturresurser.

Or. en

Ändringsförslag 216
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Skapa en resurseffektiv och klimattålig 
ekonomi och en hållbar försörjning av 
råvaror för att tillgodose behoven hos en 
växande global befolkning inom de 

e) Skapa en resurseffektiv och klimattålig 
ekonomi och en hållbar användning, 
förvaltning och försörjning av råvaror för 
att tillgodose behoven hos en växande 
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hållbara begränsningarna för jordens 
naturresurser.

global befolkning inom de hållbara 
begränsningarna för jordens naturresurser.

Or. en

Ändringsförslag 217
Marisa Matias

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Skapa en resurseffektiv och klimattålig 
ekonomi och en hållbar försörjning av 
råvaror för att tillgodose behoven hos en 
växande global befolkning inom de 
hållbara begränsningarna för jordens 
naturresurser.

e) Skapa en resurseffektiv, 
resursbevarande, klimattålig och rättvis
ekonomi och en hållbar försörjning av 
råvaror för att tillgodose behoven hos en 
växande global befolkning inom de 
hållbara begränsningarna för jordens 
naturresurser.

Or. en

Ändringsförslag 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Anpassa sig till de utmaningar som 
klimatförändringarnas negativa effekter 
medför när det gäller vattencykeln, en 
minskad biologisk mångfald och 
förvaltningen av naturtillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 219
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Främja innovativa och säkra europeiska 
samhällen som är öppna för alla inom 
ramen för aldrig tidigare skådade 
förändringar och växande globala 
ömsesidiga beroenden.

f) Främja innovativa och säkra europeiska 
samhällen som är öppna för alla inom 
ramen för aldrig tidigare skådade 
förändringar och växande globala 
ömsesidiga beroenden samt sprida 
spetskompetens och bredda deltagandet.

Or. en

Motivering

Det finns skillnader i deltagandet inte bara mellan medlemsstater, utan även mellan och inom 
regioner. Kunskapsnivåerna inom vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik kan 
också variera stort även inom regioner. Att sprida spetskompetens och bredda deltagandet 
bör därför betraktas som en samhällelig utmaning.

Ändringsförslag 220
Britta Thomsen

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Främja innovativa och säkra europeiska 
samhällen som är öppna för alla inom 
ramen för aldrig tidigare skådade 
förändringar och växande globala 
ömsesidiga beroenden.

f) Främja jämlika, innovativa och
reflekterande europeiska samhällen som är 
öppna för alla inom ramen för aldrig 
tidigare skådade förändringar, fortsatt 
bristande jämställdhet och växande 
globala ömsesidiga beroenden.

Or. en

Ändringsförslag 221
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led fa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) tillvarata mångfalden av kunskap 
inom samhället och bidra till social 
innovation genom deltagande 
forskningsformer.

Or. fr

Ändringsförslag 222
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Främja en sammanhängande 
förbindelse mellan stads- och 
landsbygdsområden för att förbättra 
miljöhållbarheten.

Or. en

Ändringsförslag 223
Marisa Matias

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Stärka det sociala ledarskapet för en 
rättvis ekonomi genom deltagande och 
tvärvetenskaplig forskning och social 
innovation.

Or. en

Ändringsförslag 224
Marian-Jean Marinescu
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Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Skapa nätverk för spetskompetens.

Or. en

Ändringsförslag 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) Främja samhällets och 
institutionernas anpassning till 
forskningsresultat och innovation, 
demografiska förändringar och 
klimatförändringar samt andra 
samhälleliga problem.

Or. en

Ändringsförslag 226
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det särskilda programmet ska bedömas 
beroende på hur resultat och effekter 
överensstämmer med resultatindikatorer, i 
förekommande fall bland annat 
publikationer i viktiga tidskrifter, forskares 
rörlighet, tillgång till 
forskningsinfrastruktur, investeringar 
mobiliserade via lånefinansiering och 
riskkapitalinvesteringar, små och 

5. Det särskilda programmet ska bedömas 
beroende på hur resultat och effekter 
överensstämmer med resultatindikatorer, i 
förekommande fall bland annat 
publikationer i viktiga tidskrifter, skapande 
av patent och immateriella rättigheter,
forskares rörlighet, tillgång till 
forskningsinfrastruktur, investeringar 
mobiliserade via lånefinansiering och 
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medelstora företag som introducerar 
innovationer som är nya för företaget eller 
för marknaden, hänvisningar till relevanta 
forskningsinsatser i strategidokument samt 
förekomsten av specifika effekter på den 
politiska beslutsprocessen.

riskkapitalinvesteringar, nyetableringar av 
företag samt avknoppningar, små och 
medelstora företag som introducerar 
innovationer som är nya för företaget eller 
för marknaden, hänvisningar till relevanta 
forskningsinsatser i strategidokument samt 
förekomsten av specifika effekter på den 
politiska beslutsprocessen.

För alla program inom Horisont 2020 ska 
dessa resultatindikatorer offentliggöras 
minst en gång per år och ständigt vara 
tillgängliga för EU:s medborgare via en 
offentlig webbplats. Detaljerade 
jämförelser av den forskning och 
innovation som produceras inom ramen 
för Horisont 2020 i förhållande till 
unionens viktigaste globala konkurrenter 
ska offentliggöras med jämna mellanrum.

Or. en

Ändringsförslag 227
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med artikel 6.1 i förordning
(EU) nr XX/2012 (Horisont 2020) ska 
finansieringsramen för genomförandet av 
det särskilda programmet uppgå till 
86 198 miljoner euro.

1. Finansieringsramen för genomförandet 
av det särskilda programmet 
överensstämmer med artikel 6.1 i 
förordning (EU) nr XX/2012 (Horisont 
2020).

Or. it

Ändringsförslag 228
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Högst 6 procent av de belopp som avses 
i artikel 6.2 i förordning (EU) nr XX/2012 
(Horisont 2020) för delarna I, II och III i 
det särskilda programmet får avsättas till 
kommissionens administrativa utgifter

utgår

Or. en

Ändringsförslag 229
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Högst 6 procent av de belopp som avses 
i artikel 6.2 i förordning (EU) nr XX/2012
(Horisont 2020) för delarna I, II och III i 
det särskilda programmet får avsättas till 
kommissionens administrativa utgifter

3. Högst 3 procent av de belopp som avses 
i artikel 6.2 i förordning (EU) nr XX/2012
(Horisont 2020) för delarna I, II och III i 
det särskilda programmet får avsättas till 
kommissionens administrativa utgifter.

Or. it

Motivering

Minskning av de administrativa kostnaderna till förmån för en större andel resurser till 
uppnåendet av de mål som specificeras i ramprogrammet.

Ändringsförslag 230
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska anta gemensamma 
eller separata arbetsprogram för 
genomförandet av delarna I, II och III i 
detta särskilda program som avses i 

2. Kommissionen ska anta gemensamma 
eller separata arbetsprogram för 
genomförandet av delarna I, II och III i 
detta särskilda program som avses i 
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punkterna a, b och c i artikel 2.2, utom för 
genomförandet av åtgärder inom det 
särskilda målet ”Att stärka Europas 
forskningsbas inom spetsforskningen”.
Dessa genomförandeåtgärder ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 9.2.

punkterna a, b och c i artikel 2.2, utom för 
genomförandet av åtgärder inom det 
särskilda målet ”Att stärka Europas 
forskningsbas inom spetsforskningen”. 
Dessa genomförandeåtgärder ska antas
senast den 30 juni 2013 i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 9.2.

Or. en

Motivering

Ramprogrammet ska genomföras från och med den 1 januari 2014. Det måste finnas tid för 
tekniska förberedelser, såsom uppladdning av program samt övriga dokument och formulär.

Ändringsförslag 231
Konrad Szymański

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Det granskningsförfarande som avses 
i artikel 9.2 ska tillämpas för 
godkännande av finansiering av 
verksamhet där mänskliga embryon eller 
stamceller från sådana används.

Or. en

Motivering

I sin resolution av den 11 november 2010 har Europaparlamentet uttryckt invändningar mot 
att ta bort ett juridiskt krav som, inom ramen för sjunde ramprogrammet, avsåg etiskt sett 
särskilt betydelsefulla eller kontroversiella fall av finansiering. Kravet i fråga hänger även 
samman med EU:s princip om respekt för medlemsstaternas kulturella mångfald och etiska 
val, som måste beaktas vid fördelning av tillämplig finansiering.

Ändringsförslag 232
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I arbetsprogrammen ska hänsyn tas till 
läget för vetenskap, teknik och innovation 
på EU-nivå samt på nationell och 
internationell nivå, liksom till relevant 
utveckling inom politik, marknad och 
samhälle. De ska innehålla uppgifter om 
samverkan med forsknings- och 
innovationsverksamhet som genomförs av 
medlemsstaterna, bland annat i områden 
där det finns gemensamma initiativ för 
programplanering. De ska uppdateras vid 
behov.

5. I arbetsprogrammen ska hänsyn tas till 
läget för vetenskap, teknik och innovation 
på EU-nivå samt på nationell och 
internationell nivå, liksom till relevant 
utveckling inom politik, marknad och 
samhälle. De ska innehålla uppgifter om 
samverkan med forsknings- och 
innovationsverksamhet som genomförs av 
medlemsstaterna (inklusive deras 
regioner), bland annat i områden där det 
finns gemensamma initiativ för 
programplanering. De ska uppdateras vid 
behov.

Or. en

Ändringsförslag 233
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Vid fastställandet av 
arbetsprogrammen ska kommissionen 
samråda med berörda aktörer från den 
akademiska världen, näringslivet, 
slutanvändarna och det civila samhället 
med högsta renommé och lämplig 
sakkunskap vilka representerar alla 
berörda sektorer och forskningsområden, 
i syfte att säkerställa att pågående och 
planerade åtgärder är lämpliga och 
tillräckliga och för att bli medveten om 
förbisedda ämnen och dubbelarbete. Vid 
genomförandet av Horisont 2020 ska 
kommissionen, när så är möjligt, försöka 
använda befintliga instrument för detta 
ändamål, såsom europeiska 
innovationspartnerskap, europeiska 
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teknikplattformar och gemensamma 
initiativ för programplanering.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget utgår från ändringsförslag 18 i Carvalho-betänkandet, med uppslag 
hämtade även från ändringsförslag 25.

Ändringsförslag 234
Kent Johansson, Fiona Hall

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I arbetsprogrammen för genomförandet 
av delarna I, II och III som avses i 
punkterna a, b och c i artikel 2.2 ska man 
ange de eftersträvade målen, de förväntade 
resultaten, metoden för genomförande och 
deras totala belopp, i förekommande fall 
inbegripet preliminära uppgifter om 
beloppen för klimatrelaterade utgifter. De 
ska också innehålla en beskrivning av de 
åtgärder som ska finansieras, en uppgift om 
de belopp som anslagits för varje åtgärd, en 
vägledande tidsplan samt en flerårig 
strategi och strategiska riktlinjer för de 
efterföljande åren av genomförande. För 
bidragen ska de innehålla prioriteringar, 
väsentliga utvärderingskriterier och 
maximal medfinansieringsgrad. De ska 
möjliggöra bottom-up-strategier som syftar 
till att uppfylla målen på innovativa sätt.

6. I arbetsprogrammen för genomförandet 
av delarna I, II och III som avses i 
punkterna a, b och c i artikel 2.2 ska man 
ange de eftersträvade målen, de förväntade 
resultaten, metoden för genomförande och 
deras totala belopp, i förekommande fall 
inbegripet preliminära uppgifter om 
beloppen för klimatrelaterade utgifter. De 
ska också innehålla en beskrivning av de 
åtgärder som ska finansieras, en uppgift om 
de belopp som anslagits för varje åtgärd, 
en indikator på åtgärdens tekniska 
mognadsgrad enligt TRL-skalan, en 
vägledande tidsplan samt en flerårig 
strategi och strategiska riktlinjer för de 
efterföljande åren av genomförande. För 
bidragen ska de innehålla prioriteringar, 
väsentliga utvärderingskriterier och 
maximal medfinansieringsgrad. De ska 
möjliggöra bottom-up-strategier som syftar 
till att uppfylla målen på innovativa sätt.

Or. en

Motivering

De åtgärder som kommissionen efterlyser i sina arbetsprogram bör inbegripa en indikator på 
den tekniska mognadsgraden enligt TRL-skalan (Technology Readiness Level), som 
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utvecklades av Nasa men som används allmänt inom statliga FoU-avdelningar runtom i
världen.

Ändringsförslag 235
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvatore Tatarella

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumenten för att skapa samband 
mellan forskning, innovation och 
strukturfonderna ska genomföras genom 
programmen ”Kunskapsregioner” och 
”Smart specialisering”. Båda instrument 
bör finnas inom det europeiska 
forskningsområdet för att skapa objektiva 
indikatorer för spetsforskningstrappan.

Or. en

Ändringsförslag 236
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetsprogrammen ska också omfatta ett 
balanserat antal småskaliga (fokuserade), 
medelstora och storskaliga (integrerade) 
projekt. Småskaliga projekt kan vara ett 
effektivt sätt att främja små och 
medelstora företags deltagande, men bör 
inte vara uteslutande för små och 
medelstora företag.

Or. en
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Ändringsförslag 237
Britta Thomsen

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom ska arbetsprogrammen innehålla 
ett avsnitt där man identifierar de 
övergripande åtgärder som avses i artikel 
13 i förordning (EU) nr XX/2012 (Horisont 
2020), som berör två eller flera särskilda 
mål både inom samma prioritet och inom 
två eller flera prioriteringar. Dessa åtgärder 
ska genomföras på ett integrerat sätt.

Dessutom ska arbetsprogrammen innehålla 
ett avsnitt där man identifierar de 
övergripande åtgärder som avses i 
artikel 13 i förordning (EU) nr XX/2012
(Horisont 2020), som berör två eller flera 
särskilda mål både inom samma prioritet 
och inom två eller flera prioriteringar. 
Dessa åtgärder ska genomföras på ett 
integrerat sätt. Jämställdhet är en 
grundläggande rättighet i unionen, och 
åtgärder för jämställdhet ska genomföras 
systematiskt.

Or. en

Ändringsförslag 238
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Arbetsprogrammen för 
genomförandet av den del av 
Horisont 2020 som avses i punkt f i 
artikel 3.3 i detta särskilda program 
liksom eventuella ansökningsomgångar 
som utlyses till följd av sådana program 
ska, innan de utlyses underkastas en 
föregående etisk och samhällelig 
konsekvensanalys där full hänsyn tas till 
de potentiella samhälleliga 
konsekvenserna av den bakomliggande 
FoU-agendan.

Or. en



AM\907982SV.doc 43/130 PE492.816v01-00

SV

Ändringsförslag 239
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt inrätta ett europeiskt 
forskningsråd (”ERC”), för att genomföra 
de åtgärder i del I (”Spetskompetens”) som 
avser det särskilda målet ” Att stärka 
Europas forskningsbas inom 
spetsforskningen”. ERC ska efterträda det 
europeiska forskningsråd som inrättades 
genom beslut 2007/134/EG.

1. Efter yttrande från Europaparlamentet 
och rådet ska kommissionen inrätta ett 
europeiskt forskningsråd (”ERC”) för att 
genomföra de åtgärder i del I
(”Spetskompetens”) som avser det 
särskilda målet ”Att stärka Europas 
forskningsbas inom spetsforskningen”. 
ERC ska efterträda det europeiska 
forskningsråd som inrättades genom beslut 
2007/134/EG.

Or. fr

Ändringsförslag 240
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt inrätta ett europeiskt 
forskningsråd (”ERC”), för att genomföra 
de åtgärder i del I (”Spetskompetens”) som 
avser det särskilda målet ” Att stärka 
Europas forskningsbas inom 
spetsforskningen”. ERC ska efterträda det 
europeiska forskningsråd som inrättades 
genom beslut 2007/134/EG.

1. Kommissionen inrättar ett europeiskt 
forskningsråd (”ERC”) för att genomföra 
de åtgärder i del I (”Spetskompetens”) som 
avser det särskilda målet ”Att stärka 
Europas forskningsbas inom 
spetsforskningen”. ERC ska efterträda det 
europeiska forskningsråd som inrättades 
genom beslut 2007/134/EG.

Or. fr
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Ändringsförslag 241
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordföranden ska utses av kommissionen 
genom ett rekryteringsförfarande med en 
särskild urvalskommitté, och 
mandatperioden ska vara begränsad till 
fyra år som kan förlängas en gång. 
Rekryteringsförfarandet och den utvalda 
kandidaten ska ha det vetenskapliga rådets 
godkännande.

Ordföranden ska utses av kommissionen 
genom ett rekryteringsförfarande med en 
särskild urvalskommitté, och 
mandatperioden ska vara begränsad till 
fyra år som kan förlängas en gång. 
Rekryteringsförfarandet och den utvalda 
kandidaten ska ha det vetenskapliga rådets 
godkännande. Kommissionen kan, efter 
yttrande från det vetenskapliga rådet, 
Europaparlamentet och rådet, avsätta 
ERC:s ordförande om denne inte i sin 
tjänsteutövning präglas av EU:s intresse.

Or. fr

Ändringsförslag 242
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordföranden ska utses av kommissionen 
genom ett rekryteringsförfarande med en 
särskild urvalskommitté, och 
mandatperioden ska vara begränsad till 
fyra år som kan förlängas en gång. 
Rekryteringsförfarandet och den utvalda 
kandidaten ska ha det vetenskapliga rådets 
godkännande.

Ordföranden ska utses av kommissionen 
genom ett rekryteringsförfarande med en 
särskild urvalskommitté, och 
mandatperioden ska vara begränsad till 
fyra år som kan förlängas en gång. 
Rekryteringsförfarandet och den utvalda 
kandidaten ska ha det vetenskapliga rådets 
godkännande. Före slutförandet av 
förfarandet ska kommissionen lämna in 
en rapport till Europaparlamentet och 
rådet, vilka har rätt att yttra sig om den 
utvalda kandidaten.

Or. it
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Motivering

För att säkerställa ett öppet förfarande för utnämningen av ordföranden för ERC.

Ändringsförslag 243
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordföranden ska utses av kommissionen 
genom ett rekryteringsförfarande med en 
särskild urvalskommitté, och 
mandatperioden ska vara begränsad till 
fyra år som kan förlängas en gång. 
Rekryteringsförfarandet och den utvalda 
kandidaten ska ha det vetenskapliga rådets 
godkännande.

Ordföranden ska utses av kommissionen 
genom ett öppet rekryteringsförfarande 
med en oberoende särskild 
urvalskommitté, och mandatperioden ska 
vara begränsad till fyra år som kan 
förlängas en gång. Rekryteringsförfarandet 
och den utvalda kandidaten ska ha det 
vetenskapliga rådets godkännande.

Or. en

Ändringsförslag 244
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordföranden ska samtidigt vara ordförande 
i vetenskapliga rådet och stå för dess 
ledning och dess kontakter med den 
tillhörande genomförandestrukturen, samt 
representera rådet i forskningsvärlden.

Ordföranden ska samtidigt vara ordförande 
i vetenskapliga rådet, stå för dess ledning 
och dess kontakter med den tillhörande 
genomförandestrukturen, vara ansvarig för 
dess verksamhet inför kommissionen samt 
representera rådet i forskningsvärlden.

Or. it

Ändringsförslag 245
Britta Thomsen
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Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Europeiska forskningsrådet ska följa 
principerna om spetskompetens, 
självständighet, effektivitet, insyn och 
ansvarsskyldighet. Det ska garantera 
uppföljning av europeiska forskningsrådets 
verksamhet enligt rådets beslut 
2006/972/EG.

4. Europeiska forskningsrådet ska följa 
principerna om spetskompetens, 
självständighet, effektivitet, insyn och 
ansvarsskyldighet. Det ska se till att 
omedveten könsdiskriminering hanteras 
vederbörligen i utvärderingsförfaranden. 
Det ska garantera uppföljning av 
europeiska forskningsrådets verksamhet 
enligt rådets beslut 2006/972/EG.

Or. en

Ändringsförslag 246
Kent Johansson, Fiona Hall

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det vetenskapliga rådet ska bestå av 
vetenskapsmän, ingenjörer och forskare 
med högsta renommé och lämplig 
sakkunskap vilka representerar ett stort 
antal forskningsområden och agerar i 
egenskap av individer, oberoende gentemot 
utomstående intressen.

1. Det vetenskapliga rådet ska bestå av 
vetenskapsmän, ingenjörer och forskare 
med högsta renommé och lämplig 
sakkunskap vilka representerar ett stort 
antal forskningsområden och agerar i 
egenskap av individer, oberoende gentemot 
utomstående intressen. I det vetenskapliga 
rådets sammansättning ska en jämn 
könsfördelning eftersträvas.

Or. en

Ändringsförslag 247
Marian-Jean Marinescu

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det vetenskapliga rådet ska bestå av 
vetenskapsmän, ingenjörer och forskare 
med högsta renommé och lämplig 
sakkunskap vilka representerar ett stort 
antal forskningsområden och agerar i 
egenskap av individer, oberoende gentemot 
utomstående intressen.

1. Det vetenskapliga rådet ska bestå av
30 vetenskapsmän, ingenjörer och forskare 
med högsta renommé och lämplig 
sakkunskap vilka representerar ett stort 
antal nationaliteter och forskningsområden 
och agerar i egenskap av individer, 
oberoende gentemot utomstående 
intressen.

Or. en

Ändringsförslag 248
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det vetenskapliga rådet ska bestå av 
vetenskapsmän, ingenjörer och forskare 
med högsta renommé och lämplig 
sakkunskap vilka representerar ett stort 
antal forskningsområden och agerar i 
egenskap av individer, oberoende gentemot 
utomstående intressen.

1. Det vetenskapliga rådet ska bestå av
högst sex medlemmar som väljs bland
vetenskapsmän, ingenjörer och forskare 
med högsta renommé och lämplig 
sakkunskap vilka representerar ett stort 
antal forskningsområden och agerar i 
egenskap av individer, oberoende gentemot 
utomstående intressen.

Or. it

Ändringsförslag 249
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utse det vetenskapliga 
rådets ledamöter enligt ett oberoende och 
öppet urvalsförfarande som 

Kommissionen ska utse det vetenskapliga 
rådets ledamöter enligt ett oberoende och 
öppet urvalsförfarande som 
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överenskommits med det vetenskapliga 
rådet och inbegriper samråd med 
forskarsamhället och en rapport till 
Europaparlamentet och rådet.

överenskommits med det vetenskapliga 
rådet och inbegriper samråd med 
forskarsamhället och en rapport till 
Europaparlamentet och rådet. Efter 
yttrande från Europaparlamentet och 
rådet kan det vetenskapliga rådets 
medlemmar avsättas av kommissionen om 
de inte fullgör sitt uppdrag i EU:s 
intresse.

Or. fr

Motivering

Det torde vara god förvaltningssed att föreskriva ett förfarande för avsättning av 
medlemmarna i vetenskapliga rådet, men med ett förfarande som innefattar yttranden från 
Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag 250
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utse det vetenskapliga 
rådets ledamöter enligt ett oberoende och 
öppet urvalsförfarande som 
överenskommits med det vetenskapliga 
rådet och inbegriper samråd med 
forskarsamhället och en rapport till
Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen ska utse det vetenskapliga 
rådets ledamöter enligt ett oberoende och 
öppet urvalsförfarande som 
överenskommits med
forskningskommittén i enlighet med 
artikel 6.3 och inbegriper samråd med 
forskarsamhället, Europaparlamentet och 
rådet.

Or. it

Ändringsförslag 251
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utse det vetenskapliga 
rådets ledamöter enligt ett oberoende och 
öppet urvalsförfarande som 
överenskommits med det vetenskapliga 
rådet och inbegriper samråd med 
forskarsamhället och en rapport till 
Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen ska utse det vetenskapliga 
rådets ledamöter genom att säkerställa en 
jämn könsfördelning och enligt ett 
oberoende och öppet urvalsförfarande som 
överenskommits med det vetenskapliga 
rådet och inbegriper samråd med 
forskarsamhället och en rapport till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. ro

Ändringsförslag 252
Britta Thomsen

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utse det vetenskapliga 
rådets ledamöter enligt ett oberoende och 
öppet urvalsförfarande som 
överenskommits med det vetenskapliga 
rådet och inbegriper samråd med 
forskarsamhället och en rapport till 
Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen ska utse det vetenskapliga 
rådets ledamöter enligt ett oberoende och 
öppet urvalsförfarande som 
överenskommits med det vetenskapliga 
rådet och inbegriper samråd med 
forskarsamhället och en rapport till 
Europaparlamentet och rådet.
Europeiska forskningsrådets 
sammansättning ska återspegla 
40-procentsmålet med avseende på de 
underrepresenterade kvinnorna.

Or. en

Ändringsförslag 253
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En uppförandekod som bland annat ska 
behandla förebyggande av 
intressekonflikter.

e) En uppförandekod som bland annat ska 
behandla förebyggande av 
intressekonflikter, regler om tystnadsplikt 
och regler om kommunikation;

Or. fr

Ändringsförslag 254
Marian-Jean Marinescu

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska se till att 
genomförandestrukturen exakt, effektivt 
och med den flexibilitet som krävs följer 
Europeiska forskningsrådets mål och krav i 
detta särskilda program och inget annat.

2. Kommissionen ska se till att 
genomförandestrukturen exakt, effektivt 
och med den flexibilitet som krävs följer 
Europeiska forskningsrådets mål och
rekommendationer i detta särskilda 
program och inget annat.

Or. en

Ändringsförslag 255
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Befogenhet att anta delegerade akter ska 
ges till kommissionen under obestämd tid 
efter att detta beslut har trätt i kraft.

2. Befogenhet att anta delegerade akter ska 
ges till kommissionen under en tid om sju 
år efter att detta beslut har trätt i kraft. 

Kommissionen ska avge en rapport 
angående delegerade akter senast nio 
månader innan den sjuåriga perioden är 
slut. Befogenhet att anta delegerade akter 
ska underförstått förlängas med samma 
tidsperioder förutom då parlamentet eller 
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rådet motsäger sig detta senast tre 
månader innan varje period tar slut. 

Or. ro

Ändringsförslag 256
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Delegeringen av befogenheter får när 
som helst återkallas av rådet. Ett beslut om 
återkallelse innebär att delegeringen av den 
befogenhet som anges i beslutet upphör att 
gälla. Beslutet får verkan dagen efter det 
att det har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av några 
delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3. Delegeringen av befogenheter får när 
som helst återkallas av parlamentet eller 
av rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av några delegerade akter som 
redan har trätt i kraft.

Or. ro

Ändringsförslag 257
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Delegeringen av befogenheter får när 
som helst återkallas av rådet. Ett beslut om 
återkallelse innebär att delegeringen av den 
befogenhet som anges i beslutet upphör att 
gälla. Beslutet får verkan dagen efter det 
att det har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av några 

3. Delegeringen av befogenheter får när 
som helst återkallas av rådet och av 
Europaparlamentet. Ett beslut om 
återkallelse innebär att delegeringen av den 
befogenhet som anges i beslutet upphör att 
gälla. Beslutet får verkan dagen efter det 
att det har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 



PE492.816v01-00 52/130 AM\907982SV.doc

SV

delegerade akter som redan har trätt i kraft. påverkar inte giltigheten av några 
delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet måste ha rätt att kontrollera antagandet av delegerade akter, inte bara 
att bli informerad.

Ändringsförslag 258
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Delegeringen av befogenheter får när 
som helst återkallas av rådet. Ett beslut om
återkallelse innebär att delegeringen av den 
befogenhet som anges i beslutet upphör att 
gälla. Beslutet får verkan dagen efter det 
att det har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av några 
delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3. Delegeringen av befogenheter får när 
som helst återkallas av rådet eller av 
parlamentet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den befogenhet 
som anges i beslutet upphör att gälla. 
Beslutet får verkan dagen efter det att det 
har offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av några delegerade akter som 
redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 259
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska kommissionen underrätta 
rådet om detta.

4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska kommissionen underrätta
Europaparlamentet och rådet om detta.
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Or. en

Ändringsförslag 260
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska kommissionen underrätta 
rådet om detta.

4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska kommissionen samtidigt 
underrätta parlamentet och rådet om detta. 

Or. ro

Ändringsförslag 261
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt ska endast träda i kraft 
om rådet inte har gjort invändningar mot 
den delegerade akten inom en period av 
två månader från den dag då akten delgavs 
rådet, eller om rådet, före utgången av den 
perioden, har underrättat kommissionen om 
att det inte kommer att invända. Perioden 
ska förlängas med en månad på initiativ av 
rådet.

5. En delegerad akt ska endast träda i kraft 
om rådet och parlamentet inte har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs rådet, eller om rådet
och parlamentet, före utgången av den 
perioden, har underrättat kommissionen om 
att de inte kommer att invända. Perioden 
ska förlängas med en månad på initiativ av 
rådet.

Or. en

Ändringsförslag 262
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt ska endast träda i kraft 
om rådet inte har gjort invändningar mot
den delegerade akten inom en period av 
två månader från den dag då akten delgavs 
rådet, eller om rådet, före utgången av den 
perioden, har underrättat kommissionen om 
att det inte kommer att invända. Perioden 
ska förlängas med en månad på initiativ av 
rådet.

5. En delegerad akt ska endast träda i kraft 
om parlamentet eller rådet inte har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs parlamentet och
rådet, eller om parlamentet eller rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att det inte kommer att 
invända. Perioden ska förlängas med en 
månad på initiativ av parlamentet eller
rådet. 

Or. ro

Ändringsförslag 263
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Europaparlamentet ska informeras om 
kommissionens antagande av delegerade 
akter och rådets eventuella invändningar 
mot dessa och återkallande av delegering 
av befogenheter.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 264
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Europaparlamentet ska informeras om
kommissionens antagande av delegerade 
akter och rådets eventuella invändningar 

6. Europaparlamentet ska informeras om 
rådets eventuella invändningar mot de 
delegerade akter som antagits av 
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mot dessa och återkallande av delegering 
av befogenheter.

kommissionen och rådets återkallande av 
delegering av befogenheter.

Or. en

Ändringsförslag 265
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Beslut 2007/134/EG upphör att gälla.

Or. it

Motivering

I enlighet med artikel 6.1.

Ändringsförslag 266
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den finansiella tilldelningen för det 
särskilda programmet får också omfatta 
tekniskt och administrativt stöd som 
behövs för att säkerställa övergången 
mellan det särskilda programmet och de 
åtgärder som omfattas av beslut 
2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 
2006/974/EG och 2006/975/EG.

3. Den finansiella tilldelningen för det 
särskilda programmet får också omfatta 
tekniskt och administrativt stöd som 
behövs för att säkerställa övergången 
mellan det särskilda programmet och de 
åtgärder som omfattas av beslut 
2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 
2006/974/EG och 2006/975/EG, dock 
högst 10 procent av den totala 
tilldelningen för tekniskt och 
administrativt stöd.

Or. en
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Motivering

Det måste finnas kvar tillräckliga medel för att stödja det nya programmets utveckling och 
genomförande.

Ändringsförslag 267
Jean-Pierre Audy

Förslag till beslut
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna. Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna
och Europaparlamentet.

Or. fr

Ändringsförslag 268
Gaston Franco

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas 
åt att garantera en bred strategi för 
innovation, som inte är begränsad till 
utveckling av nya produkter och tjänster på 
grundval av vetenskapliga och tekniska 
genombrott, utan också omfattar aspekter 
såsom användningen av befintlig teknik i 
nyskapande tillämpningar, kontinuerlig 
förbättring samt icke-teknisk och social
innovation. Endast en helhetssyn på 
innovation kan göra det möjligt för oss att 
ta itu med samhälleliga utmaningar och 
samtidigt ge upphov till nya 
konkurrenskraftiga företag och industrier.

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas 
åt att garantera en bred strategi för 
innovation, som inte är begränsad till 
utveckling av nya produkter och tjänster på 
grundval av vetenskapliga och tekniska 
genombrott, utan också omfattar aspekter 
såsom användningen av befintlig teknik i 
nyskapande tillämpningar, kontinuerlig 
förbättring samt icke-teknisk, social, 
kulturell och institutionell innovation.
Innovation inom tjänster kommer också 
att uppmuntras genom investeringar i 
sektorsövergripande kompetens, 
skapandet av kapacitet, kunskaper och 
värden som bygger på tjänstelösningar 
och immateriellt innehåll. Endast en 
helhetssyn på innovation kan göra det 
möjligt för oss att ta itu med samhälleliga 
utmaningar och samtidigt ge upphov till 
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nya konkurrenskraftiga företag och 
industrier. Vetenskapscenter, museer och 
föreningar inriktade på utbildning och 
offentligt utnyttjande av forskningen 
genom kulturella aktiviteter kan bidra till 
förverkligandet av dessa prioriteringar, 
framför allt vad gäller samhälleliga 
utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 269
Britta Thomsen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas 
åt att garantera en bred strategi för 
innovation, som inte är begränsad till 
utveckling av nya produkter och tjänster på 
grundval av vetenskapliga och tekniska 
genombrott, utan också omfattar aspekter 
såsom användningen av befintlig teknik i 
nyskapande tillämpningar, kontinuerlig 
förbättring samt icke-teknisk och social
innovation. Endast en helhetssyn på 
innovation kan göra det möjligt för oss att 
ta itu med samhälleliga utmaningar och 
samtidigt ge upphov till nya 
konkurrenskraftiga företag och industrier.

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas 
åt att garantera en bred strategi för 
innovation, som inte är begränsad till 
utveckling av nya produkter och tjänster på 
grundval av vetenskapliga och tekniska 
genombrott, utan också omfattar aspekter 
såsom användningen av befintlig teknik i 
nyskapande tillämpningar, kontinuerlig 
förbättring samt icke-teknisk, social, 
genusstyrd, kulturell och institutionell
innovation. Innovation inom tjänster 
kommer också att uppmuntras genom 
investeringar i sektorsövergripande 
kompetens, skapandet av kapacitet, 
kunskaper och värden som bygger på 
tjänstelösningar och immateriellt 
innehåll. Endast en helhetssyn på 
innovation kan göra det möjligt för oss att 
ta itu med samhälleliga utmaningar och 
samtidigt ge upphov till nya 
konkurrenskraftiga företag och industrier.

Or. en
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Ändringsförslag 270
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas 
åt att garantera en bred strategi för 
innovation, som inte är begränsad till 
utveckling av nya produkter och tjänster på 
grundval av vetenskapliga och tekniska 
genombrott, utan också omfattar aspekter 
såsom användningen av befintlig teknik i 
nyskapande tillämpningar, kontinuerlig 
förbättring samt icke-teknisk och social 
innovation. Endast en helhetssyn på 
innovation kan göra det möjligt för oss att 
ta itu med samhälleliga utmaningar och 
samtidigt ge upphov till nya 
konkurrenskraftiga företag och industrier.

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas 
åt att garantera en bred strategi för 
innovation, som inte är begränsad till 
utveckling av nya produkter och tjänster på 
grundval av vetenskapliga och tekniska 
genombrott, utan också omfattar aspekter 
såsom användningen av befintlig teknik i 
nyskapande tillämpningar, kontinuerlig 
förbättring, icke-teknisk och social 
innovation samt maximerad tillgång till 
och spridning och användning av det 
vetande som skapas. Endast en helhetssyn 
på innovation kan göra det möjligt för oss 
att ta itu med samhälleliga utmaningar och 
samtidigt ge upphov till nya 
konkurrenskraftiga företag och industrier.

Or. fr

Ändringsförslag 271
Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller samhälleliga utmaningar och 
möjliggörande industriteknik kommer det 
att läggas särskild vikt på att stödja 
verksamhet som verkar nära 
slutanvändarna och marknaden, såsom 
demonstrationer, pilotprojekt eller 
koncepttest. Vid behov kommer detta även 
att omfatta verksamhet till stöd för social 
innovation och stöd till efterfrågeinriktade 
insatser som prestandardisering eller 

När det gäller samhälleliga utmaningar och 
möjliggörande industriteknik kommer det 
att läggas särskild vikt på att stödja 
verksamhet som verkar nära 
slutanvändarna och marknaden, såsom 
demonstrationer, pilotprojekt eller 
koncepttest. Vid behov kommer detta även 
att omfatta verksamhet till stöd för social 
innovation, innovation inom tjänster och
stöd till efterfrågeinriktade insatser som 
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förkommersiell upphandling, upphandling 
av innovativa lösningar, standardisering 
och andra användarinriktade åtgärder för 
att påskynda utvecklingen och spridningen 
av innovativa produkter och tjänster på 
marknaden. Dessutom kommer det att 
finnas tillräckligt med utrymme för 
bottom-up-metoder samt öppna, lätta och 
snabba system inom varje utmaning och 
teknik för att ge Europas bästa forskare, 
entreprenörer och företag möjlighet att 
lägga fram sina egna banbrytande 
lösningar.

prestandardisering eller förkommersiell 
upphandling, upphandling av innovativa 
lösningar, standardisering och andra 
användarinriktade åtgärder för att påskynda 
utvecklingen och spridningen av 
innovativa produkter och tjänster på 
marknaden. Dessutom kommer det att 
finnas tillräckligt med utrymme för 
bottom-up-metoder samt öppna, lätta och 
snabba system inom varje utmaning och 
teknik för att ge Europas bästa forskare, 
entreprenörer och företag möjlighet att 
lägga fram sina egna banbrytande 
lösningar.

När det gäller samhälleliga utmaningar 
bör en utmaningsbaserad strategi 
tillämpas där grundforskning, tillämpad 
forskning, kunskapsöverföring och 
innovation är lika viktiga och 
sammanlänkade komponenter. Dessutom 
måste man hitta rätt balans inom 
samhälleliga utmaningar och 
möjliggörande industriteknik mellan 
mindre och större projekt varvid man tar 
hänsyn till den enskilda sektorns struktur, 
typen av aktivitet, teknik och 
forskningslandskap.

Or. en

Ändringsförslag 272
Britta Thomsen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller samhälleliga utmaningar och 
möjliggörande industriteknik kommer det 
att läggas särskild vikt på att stödja 
verksamhet som verkar nära 
slutanvändarna och marknaden, såsom 
demonstrationer, pilotprojekt eller 
koncepttest. Vid behov kommer detta även 

När det gäller samhälleliga utmaningar och 
möjliggörande industriteknik kommer det 
att läggas särskild vikt på att stödja 
verksamhet som verkar nära 
slutanvändarna och marknaden, såsom 
demonstrationer, pilotprojekt eller 
koncepttest. Vid behov kommer detta även 
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att omfatta verksamhet till stöd för social 
innovation och stöd till efterfrågeinriktade 
insatser som prestandardisering eller 
förkommersiell upphandling, upphandling 
av innovativa lösningar, standardisering 
och andra användarinriktade åtgärder för 
att påskynda utvecklingen och spridningen 
av innovativa produkter och tjänster på 
marknaden. Dessutom kommer det att 
finnas tillräckligt med utrymme för 
bottom-up-metoder samt öppna, lätta och 
snabba system inom varje utmaning och 
teknik för att ge Europas bästa forskare, 
entreprenörer och företag möjlighet att 
lägga fram sina egna banbrytande 
lösningar.

att omfatta verksamhet till stöd för social
och genusstyrd innovation, innovation 
inom tjänster och stöd till 
efterfrågeinriktade insatser som 
prestandardisering eller förkommersiell 
upphandling, upphandling av innovativa 
lösningar, standardisering och andra 
användarinriktade åtgärder för att påskynda 
utvecklingen och spridningen av 
innovativa produkter och tjänster på 
marknaden. Dessutom kommer det att 
finnas tillräckligt med utrymme för 
bottom-up-metoder samt öppna, lätta och 
snabba system inom varje utmaning och 
teknik för att ge Europas bästa forskare, 
entreprenörer och företag möjlighet att 
lägga fram sina egna banbrytande 
lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 273
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller samhälleliga utmaningar och 
möjliggörande industriteknik kommer det 
att läggas särskild vikt på att stödja 
verksamhet som verkar nära 
slutanvändarna och marknaden, såsom 
demonstrationer, pilotprojekt eller 
koncepttest. Vid behov kommer detta även 
att omfatta verksamhet till stöd för social 
innovation och stöd till efterfrågeinriktade 
insatser som prestandardisering eller 
förkommersiell upphandling, upphandling 
av innovativa lösningar, standardisering 
och andra användarinriktade åtgärder för 
att påskynda utvecklingen och spridningen 
av innovativa produkter och tjänster på 
marknaden. Dessutom kommer det att 

När det gäller samhälleliga utmaningar och 
möjliggörande industriteknik kommer det 
att läggas särskild vikt på att stödja 
verksamhet som verkar nära 
slutanvändarna och marknaden, såsom 
demonstrationer, pilotprojekt eller 
koncepttest. Detta kommer även att 
omfatta verksamhet till stöd för social 
innovation och stöd till efterfrågeinriktade 
insatser som prestandardisering eller 
förkommersiell upphandling, upphandling 
av innovativa lösningar, standardisering 
och andra användarinriktade åtgärder för 
att påskynda utvecklingen och spridningen 
av innovativa produkter och tjänster på 
marknaden. Dessutom kommer det att 
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finnas tillräckligt med utrymme för 
bottom-up-metoder samt öppna, lätta och 
snabba system inom varje utmaning och 
teknik för att ge Europas bästa forskare, 
entreprenörer och företag möjlighet att 
lägga fram sina egna banbrytande 
lösningar.

finnas tillräckligt med utrymme för 
bottom-up-metoder samt öppna, lätta och 
snabba system inom varje utmaning och 
teknik för att ge Europas bästa forskare, 
entreprenörer och företag möjlighet att 
lägga fram sina egna banbrytande 
lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 274
Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller samhälleliga utmaningar och 
möjliggörande industriteknik kommer det 
att läggas särskild vikt på att stödja 
verksamhet som verkar nära 
slutanvändarna och marknaden, såsom 
demonstrationer, pilotprojekt eller 
koncepttest. Vid behov kommer detta även 
att omfatta verksamhet till stöd för social 
innovation och stöd till efterfrågeinriktade 
insatser som prestandardisering eller 
förkommersiell upphandling, upphandling 
av innovativa lösningar, standardisering 
och andra användarinriktade åtgärder för 
att påskynda utvecklingen och spridningen 
av innovativa produkter och tjänster på 
marknaden. Dessutom kommer det att 
finnas tillräckligt med utrymme för 
bottom-up-metoder samt öppna, lätta och 
snabba system inom varje utmaning och 
teknik för att ge Europas bästa forskare, 
entreprenörer och företag möjlighet att 
lägga fram sina egna banbrytande 
lösningar.

När det gäller samhälleliga utmaningar och 
möjliggörande industriteknik kommer det 
att läggas särskild vikt på att stödja 
verksamhet som verkar nära 
slutanvändarna och marknaden, såsom 
demonstrationer, pilotprojekt eller 
koncepttest. Vid behov kommer detta även 
att omfatta verksamhet till stöd för social 
innovation, innovation inom tjänster och 
stöd till efterfrågeinriktade insatser som 
prestandardisering eller förkommersiell 
upphandling, upphandling av innovativa 
lösningar, standardisering och andra 
användarinriktade åtgärder för att påskynda 
utvecklingen och spridningen av 
innovativa produkter och tjänster på 
marknaden. Dessutom kommer det att 
finnas tillräckligt med utrymme för 
bottom-up-metoder samt öppna, lätta och 
snabba system inom varje utmaning och 
teknik för att ge Europas bästa forskare, 
entreprenörer och företag möjlighet att 
lägga fram sina egna banbrytande 
lösningar.

Or. en
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Ändringsförslag 275
Christian Ehler, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller samhälleliga utmaningar 
och prioriteringen av det industriella 
ledarskapet bör en utmaningsbaserad 
strategi tillämpas där grundforskning, 
tillämpad forskning, kunskapsöverföring 
och innovation är lika viktiga och 
sammanlänkade komponenter. För att 
garantera rätt balans mellan FUI som 
utgår från ett samförstånd eller är mer 
splittrad bör minst 35 procent av budgeten 
för samhälleliga utmaningar och 
industriellt ledarskap följa en bottom-up-
strategi som skapar öppen upphandling 
utan på förhand definierade ämnen. 
Dessutom måste man hitta rätt balans 
inom de samhälleliga utmaningarna, 
möjliggörande industriteknik mellan 
mindre och större projekt varvid hänsyn 
tas till den enskilda sektorns struktur, 
typen av aktivitet, teknik och 
forskningslandskap.

Or. en

Ändringsförslag 276
Britta Thomsen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När prioriteringarna ska fastslås i detalj 
under genomförandet av Horisont 2020 
kommer det att krävas en strategisk metod
för programplanering av forskning, med 
hjälp av styrelseformer som följer den 
politiska utvecklingen nära men ändå 

När prioriteringarna ska fastslås i detalj 
under genomförandet av Horisont 2020 
kommer det att krävas en strategisk metod 
för programplanering av forskning, med 
hjälp av styrelseformer som följer den 
politiska utvecklingen nära men ändå 
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korsar gränserna för den traditionella 
sektorspolitiken. Denna kommer att 
baseras på välgrundade bevis, analys och 
framsynthet, och framsteg att mätas i 
förhållande till en ordentlig uppsättning 
resultatindikatorer. Denna övergripande 
strategi för programplanering och 
förvaltning syftar till en effektiv 
samordning mellan alla särskilda mål inom 
ramen för Horisont 2020 och gör det 
möjligt att ta itu med utmaningar som berör 
dessa mål, som till exempel hållbar 
utveckling, klimatförändringar eller marin 
vetenskap och teknik.

korsar gränserna för den traditionella 
sektorspolitiken. För att förbättra 
ledningsstrukturen är det nödvändigt att 
visa i vilken utsträckning intressenter och 
företrädare för civilsamhället är 
engagerade i bottom-up-processer, 
arbetsprogram och beslutsfattande. Denna 
kommer att baseras på välgrundade bevis, 
analys och framsynthet, och framsteg att 
mätas i förhållande till en ordentlig 
uppsättning resultatindikatorer. Denna 
övergripande strategi för programplanering 
och förvaltning syftar till en effektiv 
samordning mellan alla särskilda mål inom 
ramen för Horisont 2020 och gör det 
möjligt att ta itu med utmaningar som berör 
dessa mål, som till exempel hållbar 
utveckling, klimatförändringar, 
jämställdhet eller marin vetenskap och 
teknik. Horisont 2020 kommer att inriktas 
på verksamheter där ingripanden på 
unionsnivå tillför ett mervärde jämfört 
med ingripanden på nationell eller 
regional nivå genom att skapa 
skalekonomier och kritisk massa, minska 
fragmenteringen och säkra en EU-
omfattande spridning av resultaten. Dessa 
verksamheter är främst 
gränsöverskridande, förkommersiella 
samarbetsprojekt och de ska omfatta 
huvuddelen av den totala sammanlagda
budgeten för prioriteringen ”Samhälleliga 
utmaningar” och det särskilda målet 
”Ledarskap inom möjliggörande 
industriteknik”.

Or. en

Ändringsförslag 277
Lambert van Nistelrooij

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

När prioriteringarna ska fastslås i detalj 
under genomförandet av Horisont 2020 
kommer det att krävas en strategisk metod 
för programplanering av forskning, med 
hjälp av styrelseformer som följer den 
politiska utvecklingen nära men ändå 
korsar gränserna för den traditionella 
sektorspolitiken. Denna kommer att 
baseras på välgrundade bevis, analys och 
framsynthet, och framsteg att mätas i 
förhållande till en ordentlig uppsättning 
resultatindikatorer. Denna övergripande 
strategi för programplanering och 
förvaltning syftar till en effektiv 
samordning mellan alla särskilda mål inom 
ramen för Horisont 2020 och gör det 
möjligt att ta itu med utmaningar som berör 
dessa mål, som till exempel hållbar 
utveckling, klimatförändringar eller marin 
vetenskap och teknik.

När prioriteringarna ska fastslås i detalj 
under genomförandet av Horisont 2020 
kommer det att krävas en strategisk metod 
för programplanering av forskning, med 
hjälp av styrelseformer som följer den 
politiska utvecklingen nära men ändå 
korsar gränserna för den traditionella 
sektorspolitiken. För att förbättra 
ledningsstrukturen är det nödvändigt att 
visa i vilken utsträckning lokala och 
övriga intressenter och företrädare för 
civilsamhället är engagerade i bottom-up-
processer, arbetsprogram och 
beslutsfattande. Denna kommer att baseras 
på välgrundade bevis, analys och 
framsynthet, och framsteg att mätas i 
förhållande till en ordentlig uppsättning 
resultatindikatorer. Denna övergripande 
strategi för programplanering och 
förvaltning syftar till en effektiv 
samordning mellan alla särskilda mål inom 
ramen för Horisont 2020 och gör det 
möjligt att ta itu med utmaningar som berör 
dessa mål, som till exempel hållbar 
utveckling, klimatförändringar eller marin 
vetenskap och teknik. Horisont 2020 
kommer att inriktas på verksamheter där 
ingripanden på unionsnivå tillför ett 
mervärde jämfört med ingripanden på 
nationell eller regional nivå genom att 
skapa skalekonomier och kritisk massa, 
minska fragmenteringen och säkra en 
EU-omfattande spridning av resultaten. 
Effektivt utnyttjande av RIS3-strategier 
(nationella/regionala 
innovationsstrategier för smart 
specialisering) krävs. Dessa verksamheter 
är främst gränsöverskridande, 
förkommersiella samarbetsprojekt och de 
ska omfatta huvuddelen av den totala 
sammanlagda budgeten för prioriteringen 
”Samhälleliga utmaningar” och det 
särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande industriteknik”.
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Or. en

(Se ändringsförslag 25, PE489.688v01-00.)

Motivering

Smarta specialiseringsstrategier spelar en viktig roll för att genomföra Europeiska 
forskningsrådet eftersom de underlättar processen att föra samman intressenter med hjälp av 
”Triple Helix” eller jämförbara strategier. De spelar följaktligen en viktig roll för att uppnå 
Europa 2020-målen och målen för Innovationsunionen.

Ändringsförslag 278
Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När prioriteringarna ska fastslås i detalj 
under genomförandet av Horisont 2020 
kommer det att krävas en strategisk metod 
för programplanering av forskning, med 
hjälp av styrelseformer som följer den 
politiska utvecklingen nära men ändå 
korsar gränserna för den traditionella 
sektorspolitiken. Denna kommer att 
baseras på välgrundade bevis, analys och 
framsynthet, och framsteg att mätas i 
förhållande till en ordentlig uppsättning 
resultatindikatorer. Denna övergripande 
strategi för programplanering och 
förvaltning syftar till en effektiv 
samordning mellan alla särskilda mål inom 
ramen för Horisont 2020 och gör det 
möjligt att ta itu med utmaningar som berör 
dessa mål, som till exempel hållbar 
utveckling, klimatförändringar eller marin 
vetenskap och teknik.

När prioriteringarna ska fastslås i detalj 
under genomförandet av Horisont 2020 
kommer det att krävas en strategisk metod 
för programplanering av forskning, med 
hjälp av styrelseformer som följer den 
politiska utvecklingen nära men ändå 
korsar gränserna för den traditionella 
sektorspolitiken. För att förbättra 
ledningsstrukturen är det nödvändigt att 
visa i vilken utsträckning intressenter och 
företrädare för civilsamhället är 
engagerade i bottom-up-processer och 
arbetsprogram. Denna kommer att baseras 
på välgrundade bevis, analys och 
framsynthet, och framsteg att mätas i 
förhållande till en ordentlig uppsättning 
resultatindikatorer. Denna övergripande 
strategi för programplanering och 
förvaltning syftar till en effektiv 
samordning mellan alla särskilda mål inom 
ramen för Horisont 2020 och gör det 
möjligt att ta itu med utmaningar som berör 
dessa mål, som till exempel hållbar 
utveckling, klimatförändringar eller marin 
vetenskap och teknik. Horisont 2020 
kommer att inriktas på verksamheter där 
ingripanden på unionsnivå tillför ett 
mervärde jämfört med ingripanden på 



PE492.816v01-00 66/130 AM\907982SV.doc

SV

nationell eller regional nivå genom att 
skapa skalekonomier och kritisk massa, 
minska fragmenteringen och säkra en 
EU-omfattande spridning av resultaten. 
Dessa verksamheter är främst 
gränsöverskridande, förkommersiella 
samarbetsprojekt och de ska omfatta 
huvuddelen av den totala sammanlagda 
budgeten för prioriteringen ”Samhälleliga 
utmaningar” och det särskilda målet 
”Ledarskap inom möjliggörande 
industriteknik”.

Or. en

Ändringsförslag 279
Gaston Franco

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När prioriteringarna ska fastslås i detalj 
under genomförandet av Horisont 2020 
kommer det att krävas en strategisk metod 
för programplanering av forskning, med 
hjälp av styrelseformer som följer den 
politiska utvecklingen nära men ändå 
korsar gränserna för den traditionella 
sektorspolitiken. Denna kommer att 
baseras på välgrundade bevis, analys och 
framsynthet, och framsteg att mätas i 
förhållande till en ordentlig uppsättning 
resultatindikatorer. Denna övergripande 
strategi för programplanering och 
förvaltning syftar till en effektiv 
samordning mellan alla särskilda mål inom 
ramen för Horisont 2020 och gör det 
möjligt att ta itu med utmaningar som berör 
dessa mål, som till exempel hållbar 
utveckling, klimatförändringar eller marin 
vetenskap och teknik.

När prioriteringarna ska fastslås i detalj 
under genomförandet av Horisont 2020 
kommer det att krävas en strategisk metod 
för programplanering av forskning, med 
hjälp av styrelseformer som följer den 
politiska utvecklingen nära men ändå 
korsar gränserna för den traditionella 
sektorspolitiken. Denna kommer att 
baseras på välgrundade bevis, analys och 
framsynthet, och framsteg att mätas i 
förhållande till en ordentlig uppsättning 
resultatindikatorer. Denna övergripande 
strategi för programplanering och 
förvaltning syftar till en effektiv 
samordning mellan alla särskilda mål inom 
ramen för Horisont 2020 och gör det 
möjligt att ta itu med utmaningar som berör 
dessa mål, som till exempel hållbar 
utveckling, klimatförändringar eller marin 
vetenskap och teknik. Uppmärksamhet 
måste ägnas åt samspelet mellan 
utbildning, forskning och samhälle för att 
uppmuntra intresset för vetenskap och 
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teknik och främja en kvalitet i världsklass. 
Den unga generationen måste engageras 
via ungdomliga tankesmedjor, 
diskussioner, främjande av karriärer på 
området för vetenskap och teknik samt 
uttagningsprov som främjar pedagogisk 
kreativitet och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 280
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När prioriteringarna ska fastslås i detalj 
under genomförandet av Horisont 2020 
kommer det att krävas en strategisk metod 
för programplanering av forskning, med 
hjälp av styrelseformer som följer den 
politiska utvecklingen nära men ändå 
korsar gränserna för den traditionella 
sektorspolitiken. Denna kommer att 
baseras på välgrundade bevis, analys och 
framsynthet, och framsteg att mätas i 
förhållande till en ordentlig uppsättning 
resultatindikatorer. Denna övergripande 
strategi för programplanering och 
förvaltning syftar till en effektiv 
samordning mellan alla särskilda mål inom 
ramen för Horisont 2020 och gör det 
möjligt att ta itu med utmaningar som berör 
dessa mål, som till exempel hållbar 
utveckling, klimatförändringar eller marin 
vetenskap och teknik.

När prioriteringarna ska fastslås i detalj 
under genomförandet av Horisont 2020 
kommer det att krävas en strategisk metod 
för programplanering av forskning som 
utnyttjar öppna och integrerande
styrelseformer som följer den politiska 
utvecklingen nära men ändå korsar 
gränserna för den traditionella 
sektorspolitiken. Denna kommer att 
baseras på välgrundade bevis, analys och 
framsynthet, och framsteg att mätas i 
förhållande till en ordentlig uppsättning 
resultatindikatorer. Denna övergripande 
strategi för programplanering och 
förvaltning syftar till en effektiv 
samordning mellan alla särskilda mål inom 
ramen för Horisont 2020 och gör det 
möjligt att ta itu med utmaningar som berör 
dessa mål, som till exempel hållbar 
utveckling, klimatförändringar eller marin 
vetenskap och teknik.

Or. en
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Ändringsförslag 281
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioriteringarna kommer också att baseras 
på en mängd olika synpunkter och råd. 
Exempelvis kommer grupper av oberoende 
experter att särskilt inrättas vid behov för 
att ge råd om genomförandet av Horisont 
2020 eller dess särskilda mål. Dessa 
expertgrupper ska uppvisa en lämplig nivå 
av expertis och kunskap i de berörda 
områdena, och experterna ska företräda en 
rad olika yrkesbakgrunder, både från 
industrin och det civila samhället.

Prioriteringarna kommer också att baseras 
på en mängd olika synpunkter och råd. 
Exempelvis kommer grupper av oberoende 
experter att särskilt inrättas vid behov för 
att ge råd om genomförandet av Horisont 
2020 eller dess särskilda mål. Dessa 
expertgrupper ska uppvisa en lämplig nivå 
av expertis och kunskap i de berörda 
områdena, och experterna ska företräda en 
rad olika yrkesbakgrunder, både från 
industrin och det civila samhället.

De samhälleliga utmaningarnas 
sektorsövergripande natur kräver att 
kommissionen samråder med relevanta 
intressenter från universitet, näringsliv, 
slutanvändare och civilsamhället på 
högsta nivå som innehar lämpliga 
expertkunskaper, för att garantera en 
mångfald av berörda sektorer och 
forskningsområden för att övervaka 
lämplighet och tillräcklighet för 
nuvarande och planerade åtgärder och 
för att bli medveten om förbisedda ämnen 
och dubbelarbete. Vid genomförandet av 
Horisont 2020 ska kommissionen, när så 
är möjligt, försöka använda befintliga 
instrument för detta ändamål, såsom 
europeiska innovationspartnerskap, 
europeiska teknikplattformar och 
gemensamma initiativ för 
programplanering.

Or. en

Motivering

Utgår från ändringsförslag 25 i Carvalho-betänkandet.
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Ändringsförslag 282
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioriteringarna kommer också att baseras 
på en mängd olika synpunkter och råd. 
Exempelvis kommer grupper av oberoende 
experter att särskilt inrättas vid behov för 
att ge råd om genomförandet av Horisont 
2020 eller dess särskilda mål. Dessa 
expertgrupper ska uppvisa en lämplig nivå 
av expertis och kunskap i de berörda 
områdena, och experterna ska företräda en 
rad olika yrkesbakgrunder, både från 
industrin och det civila samhället.

Prioriteringarna kommer också att baseras 
på en mängd olika synpunkter och råd. 
Exempelvis kommer grupper av oberoende 
experter att särskilt inrättas vid behov för 
att ge råd om genomförandet av Horisont 
2020 eller dess särskilda mål. Dessa 
expertgrupper ska uppvisa en lämplig nivå 
av expertis och kunskap i de berörda 
områdena, och experterna ska företräda en 
rad olika yrkesbakgrunder, både från 
industrin och det civila samhället. På 
området för energi bör SET-planens 
styrgrupp utnyttjas fullt ut för att 
samordna tillämpningen av förordningen 
om gemensamma bestämmelser med 
användningen av auktionsintäkterna från 
fas 3 i systemet för handel med 
utsläppsrätter, NER300, projekt som 
finansierats med Horisont 2020 och 
nationella medel, i syfte att utnyttja dem 
för att finansiera fullskaliga 
demonstrationsprojekt.

Or. en

Motivering

Det finns en uppsättning potentiellt stora finansieringskällor för energiprojekt, men inga 
arbetsrutiner har utvecklats för att samordna dem eller ens sammanföra de personer som 
skulle kunna ha en möjlighet att samordna dem. Det är lämpligt att SET-planens styrgrupp, 
som har översikt över den nationella och europeiska politiken på energiteknikens område, tar 
sig an den uppgiften.

Ändringsförslag 283
Britta Thomsen
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioriteringarna kommer också att baseras 
på en mängd olika synpunkter och råd. 
Exempelvis kommer grupper av oberoende 
experter att särskilt inrättas vid behov för 
att ge råd om genomförandet av Horisont 
2020 eller dess särskilda mål. Dessa 
expertgrupper ska uppvisa en lämplig nivå 
av expertis och kunskap i de berörda 
områdena, och experterna ska företräda en 
rad olika yrkesbakgrunder, både från 
industrin och det civila samhället.

Prioriteringarna kommer också att baseras 
på en mängd olika synpunkter och råd. 
Exempelvis kommer grupper av oberoende 
experter att särskilt inrättas vid behov för 
att ge råd om genomförandet av Horisont 
2020 eller dess särskilda mål. Dessa 
expertgrupper ska uppvisa en lämplig nivå 
av expertis och kunskap i de berörda 
områdena, och experterna ska företräda en 
rad olika yrkesbakgrunder, både från 
industrin och det civila samhället.
Expertgrupper ska alltid sättas samman 
utifrån 40-procentsmålet vad gäller de 
underrepresenterade kvinnorna.

Or. en

Ändringsförslag 284
Hermann Winkler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioriteringarna kommer också att baseras 
på en mängd olika synpunkter och råd. 
Exempelvis kommer grupper av oberoende 
experter att särskilt inrättas vid behov för 
att ge råd om genomförandet av Horisont 
2020 eller dess särskilda mål. Dessa 
expertgrupper ska uppvisa en lämplig nivå 
av expertis och kunskap i de berörda 
områdena, och experterna ska företräda en 
rad olika yrkesbakgrunder, både från 
industrin och det civila samhället.

Prioriteringarna kommer också att baseras 
på en mängd olika synpunkter och råd. 
Exempelvis kommer grupper av oberoende 
experter att särskilt inrättas för att ge råd 
om genomförandet av Horisont 2020 eller 
dess särskilda mål. Dessa expertgrupper 
ska uppvisa en lämplig nivå av expertis och 
kunskap i de berörda områdena, och 
experterna ska företräda en rad olika 
yrkesbakgrunder, både från industrin och 
det civila samhället. Kommissionen ska se 
till att relevanta forskningsgrenar och 
intressenter medverkar på ett balanserat 
sätt.

Or. de
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Ändringsförslag 285
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioriteringarna kommer också att baseras 
på en mängd olika synpunkter och råd. 
Exempelvis kommer grupper av oberoende 
experter att särskilt inrättas vid behov för 
att ge råd om genomförandet av Horisont 
2020 eller dess särskilda mål. Dessa 
expertgrupper ska uppvisa en lämplig nivå 
av expertis och kunskap i de berörda 
områdena, och experterna ska företräda en 
rad olika yrkesbakgrunder, både från 
industrin och det civila samhället.

Prioriteringarna kommer också att baseras 
på en mängd olika synpunkter och råd. 
Exempelvis kommer grupper av oberoende 
experter att särskilt inrättas vid behov för 
att ge råd om genomförandet av Horisont 
2020 eller dess särskilda mål. Dessa 
expertgrupper ska uppvisa en lämplig nivå 
av expertis och kunskap i de berörda 
områdena, och experterna ska företräda en 
rad olika yrkesbakgrunder, både från 
industrin och det civila samhället. De bör 
också företräda en geografisk och 
genusmässig balans.

Or. en

Ändringsförslag 286
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioriteringarna kommer också att baseras 
på en mängd olika synpunkter och råd. 
Exempelvis kommer grupper av oberoende 
experter att särskilt inrättas vid behov för 
att ge råd om genomförandet av Horisont 
2020 eller dess särskilda mål. Dessa 
expertgrupper ska uppvisa en lämplig nivå 
av expertis och kunskap i de berörda 
områdena, och experterna ska företräda en 
rad olika yrkesbakgrunder, både från 
industrin och det civila samhället.

Prioriteringarna kommer också att baseras 
på en mängd olika synpunkter och råd. 
Exempelvis kommer grupper av oberoende 
experter att särskilt inrättas vid behov för 
att ge råd om genomförandet av Horisont 
2020 eller dess särskilda mål. Dessa 
expertgrupper ska uppvisa en lämplig nivå 
av expertis och kunskap i de berörda 
områdena, och experterna ska företräda en 
rad olika yrkesbakgrunder, både från 
industrin och det civila samhället.
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Grupperna ska präglas av ett balanserat 
deltagande från samtliga medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 287
Lambert van Nistelrooij

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att stärka profilen för Horisont 
2020-programmet och den 
sektorsövergripande naturen för 
möjliggörande industriteknik samt 
samhälleliga utmaningar bör strategiska 
rådgivande nämnder inrättas. Nämnderna 
ska bestå av relevanta intressenter från 
universitet, forskning, näringsliv, 
slutanvändare och civilsamhälle på 
högsta nivå och med lämpliga 
expertkunskaper, så att en mångfald av 
sektorer och forskningsområden 
garanteras genom en öppen och 
insynsvänlig urvalsprocess. Nämnderna 
ska tillhandahålla synpunkter och råd åt 
kommissionen om den övergripande 
strategin på medellång till lång sikt för 
berörda möjliggörande industriteknik och 
samhälleliga utmaningar, utarbetandet av 
dess arbetsprogram och områden och 
kriterier för förslagsinfordran med 
utnyttjande av synpunkter som lämnas av 
relevanta strukturer såsom europeiska 
teknikplattformar, europeiska 
vetenskapsorganisationer, gemensamma 
planeringsinitiativ och Europeiska 
innovationspartnerskap.

Or. en

(Se ändringsförslag 25, PE489.688v01—00.)
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Motivering

Strategiska rådgivande nämnder skulle kunna stärka Horisont 2020-programmets profil och 
samordningen mellan olika instrument som redan finns på plats genom en balanserad 
representation på hög nivå av de olika främst berörda grupperna av intressenter (forskning, 
näringsliv, politik, civilsamhälle, slutanvändare etc.).

Ändringsförslag 288
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid fastställandet av prioriteringar kan man 
också ta hänsyn till de europeiska 
teknikplattformarnas strategiska 
forskningsdagordningar eller de europeiska 
innovationspartnerskapens inlägg. Där så 
är lämpligt kommer också offentlig-
offentliga partnerskap och offentlig-privata 
partnerskap som stöds genom Horisont 
2020 att bidra till prioriteringsprocessen 
och genomförandet, i enlighet med 
bestämmelserna i Horisont 2020. 
Regelbundna kontakter med slutanvändare, 
allmänheten och organisationer i det civila 
samhället kommer, genom lämpliga 
metoder, t.ex. konsensuskonferenser, 
deltagande teknikutvärderingar eller direkt 
engagemang i forsknings- och 
innovationsprocesser, också att utgöra en 
hörnsten i fastställandet av prioriteringar.

Vid fastställandet av prioriteringar kan man 
också ta hänsyn till de europeiska 
teknikplattformarnas strategiska 
forskningsdagordningar eller de europeiska 
innovationspartnerskapens inlägg under 
förutsättning att de har utarbetats i 
samråd med ett brett urval av experter och 
intressenter. Där så är lämpligt kommer 
också offentlig-offentliga partnerskap och 
offentlig-privata partnerskap som stöds 
genom Horisont 2020 att bidra till 
prioriteringsprocessen och genomförandet, 
i enlighet med bestämmelserna i Horisont 
2020. Regelbundna kontakter med 
slutanvändare, allmänheten och 
organisationer i det civila samhället 
kommer, genom lämpliga metoder, t.ex. 
konsensuskonferenser, deltagande 
teknikutvärderingar eller direkt 
engagemang i forsknings- och 
innovationsprocesser, också att utgöra en 
hörnsten i fastställandet av prioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 289
Kent Johansson, Fiona Hall
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid fastställandet av prioriteringar kan man 
också ta hänsyn till de europeiska 
teknikplattformarnas strategiska 
forskningsdagordningar eller de europeiska 
innovationspartnerskapens inlägg. Där så 
är lämpligt kommer också offentlig-
offentliga partnerskap och offentlig-privata 
partnerskap som stöds genom Horisont 
2020 att bidra till prioriteringsprocessen 
och genomförandet, i enlighet med 
bestämmelserna i Horisont 2020. 
Regelbundna kontakter med slutanvändare, 
allmänheten och organisationer i det civila 
samhället kommer, genom lämpliga 
metoder, t.ex. konsensuskonferenser, 
deltagande teknikutvärderingar eller direkt 
engagemang i forsknings- och 
innovationsprocesser, också att utgöra en 
hörnsten i fastställandet av prioriteringar.

Vid fastställandet av prioriteringar kan man 
också ta hänsyn till de europeiska 
teknikplattformarnas strategiska 
forskningsdagordningar eller de europeiska 
innovationspartnerskapens inlägg. Där så 
är lämpligt kommer också offentlig-
offentliga partnerskap och offentlig-privata 
partnerskap som stöds genom Horisont 
2020 att bidra till prioriteringsprocessen 
och genomförandet, i enlighet med 
bestämmelserna i Horisont 2020. 
Regelbundna kontakter med slutanvändare, 
allmänheten och organisationer i det civila 
samhället, samt nationella och regionala 
myndigheter, kommer, genom lämpliga 
metoder, t.ex. konsensuskonferenser, 
deltagande teknikutvärderingar eller direkt 
engagemang i forsknings- och 
innovationsprocesser, också att utgöra en 
hörnsten i fastställandet av prioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 290
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att organisationer från civilsamhället och 
medborgarna deltar i utarbetande, 
genomförande och utvärdering av 
forskningsprogram kommer att bli 
avgörande för att ta itu med de 
samhälleliga utmaningarna och kommer 
att få stöd under hela Horisont 2020, 
bland annat under utarbetandet av det 
årliga arbetsprogrammet. I anslutning till 
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varje samhällelig utmaning kommer en 
specifik plattform för dialog mellan 
civilsamhället, medborgarna och forskare 
att inrättas för att diskutera 
forskningsprioriteringar inom specifika 
sektorer och områden.

Or. en

Ändringsförslag 291
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.1 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eftersom Horisont 2020 är ett sjuårigt 
program kan programmets ekonomiska, 
sociala och politiska sammanhang 
förändras betydligt under dess livstid. 
Horisont 2020 måste ha möjlighet att 
anpassa sig till dessa förändringar. Inom 
ramen för alla särskilda mål kommer det 
därför att finnas en möjlighet att inkludera 
stöd för aktiviteter som inte omfattas av de 
beskrivningar som anges nedan, där detta 
är motiverat för att hantera stora 
förändringar, politiska behov eller 
oförutsedda händelser.

Eftersom Horisont 2020 är ett sjuårigt 
program kan programmets ekonomiska, 
sociala och politiska sammanhang 
förändras betydligt under dess livstid. 
Horisont 2020 måste ha möjlighet att 
anpassa sig till dessa förändringar. Det 
måste också kunna anpassa sig till ett 
eventuellt misslyckande med att bredda 
deltagandet i samtliga medlemsstater och 
deras regioner. Inom ramen för alla 
särskilda mål kommer det därför att finnas 
en möjlighet att inkludera stöd för 
aktiviteter som inte omfattas av de 
beskrivningar som anges nedan, där detta 
är motiverat för att hantera stora 
förändringar, politiska behov eller 
oförutsedda händelser.

Or. en

Ändringsförslag 292
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningen inom samhällsvetenskap och 
humaniora kommer att vara helt integrerad 
i vart och ett av de allmänna målen för 
Horisont 2020. Detta kommer att innefatta 
stora möjligheter att stödja sådan forskning 
genom Europeiska forskningsrådet, Marie 
Curie-åtgärderna eller det särskilda målet 
för forskningsinfrastruktur.

Forskningen inom samhällsvetenskap och 
humaniora kommer att vara helt integrerad 
i vart och ett av de allmänna målen för 
Horisont 2020. Forskningen ska 
integreras helt genom sin representation i 
programkommittéer och expertgrupper 
med ansvar för utvärdering av projekt och 
program i alla ämnen och genom 
utarbetande av förslagsinfordringar 
riktade mot samhällsvetenskaperna. Detta 
kommer att innefatta stora möjligheter att 
stödja sådan forskning genom Europeiska 
forskningsrådet, Marie Curie-åtgärderna 
eller det särskilda målet för 
forskningsinfrastruktur, och att integrera
den i förslagsinfordringar inom ramen för 
specifika åtgärder under pelaren 
”Samhälleliga utmaningar”.

Or. en

Ändringsförslag 293
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningen inom samhällsvetenskap och 
humaniora kommer att vara helt integrerad 
i vart och ett av de allmänna målen för 
Horisont 2020. Detta kommer att innefatta 
stora möjligheter att stödja sådan forskning 
genom Europeiska forskningsrådet, Marie 
Curie-åtgärderna eller det särskilda målet 
för forskningsinfrastruktur.

Forskningen inom samhällsvetenskap och 
humaniora kommer att vara helt integrerad, 
som en horisontell axel, i vart och ett av 
de allmänna målen för Horisont 2020. 
Detta kommer att innefatta stora 
möjligheter och finansiering för att stödja 
sådan forskning genom Europeiska 
forskningsrådet, Marie Curie-åtgärderna 
eller det särskilda målet för 
forskningsinfrastruktur.

Or. en
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Ändringsförslag 294
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningen inom samhällsvetenskap och 
humaniora kommer att vara helt integrerad 
i vart och ett av de allmänna målen för 
Horisont 2020. Detta kommer att innefatta 
stora möjligheter att stödja sådan forskning 
genom Europeiska forskningsrådet, Marie 
Curie-åtgärderna eller det särskilda målet 
för forskningsinfrastruktur.

Forskningen inom samhällsvetenskap och 
humaniora kommer att vara helt integrerad 
i vart och ett av de allmänna målen för 
Horisont 2020. Detta kommer att innefatta 
stora möjligheter att stödja sådan forskning 
genom Europeiska forskningsrådet, Marie 
Curie-åtgärderna och det särskilda målet 
för forskningsinfrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 295
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhällsvetenskap och humaniora ingår 
också som en viktig del av de åtgärder som 
behövs för att hantera alla samhälleliga 
utmaningar för att förbättra deras 
genomslag. Detta omfattar: förståelse för 
de avgörande faktorerna för hälsa och 
optimering av effektiviteten i hälso- och 
sjukvårdssystemen, stöd till politik för att 
främja landsbygden och underlätta för 
konsumenter att göra upplysta val, gediget 
beslutsfattande om energipolitiken och för 
att garantera ett konsumentvänligt 
europeiskt elnät, stöd till evidensbaserad 
transportpolitik och framsynthet, stöd till 
strategier för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna samt 
resurseffektiva initiativ och åtgärder mot 
en grön och hållbar ekonomi.

Samhällsvetenskap och humaniora ingår 
också som en viktig del av de åtgärder som 
behövs för att hantera alla samhälleliga 
utmaningar för att förbättra deras 
genomslag. Detta omfattar: förståelse för 
de avgörande faktorerna för hälsa och 
optimering av effektiviteten i hälso- och 
sjukvårdssystemen, stöd till politik för att 
främja landsbygden och underlätta för 
konsumenter att göra upplysta val, gediget 
beslutsfattande om energipolitiken och för 
att garantera ett konsumentvänligt 
europeiskt elnät, stöd till evidensbaserad 
transportpolitik och framsynthet, stöd till 
strategier för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna samt 
resurseffektiva initiativ och åtgärder mot 
en grön, hållbar och rättvis ekonomi.



PE492.816v01-00 78/130 AM\907982SV.doc

SV

Förslagsinfordringar för deltagande 
forskningsprojekt kommer att lanseras 
inom ramen för varje utmaning för att 
göra det möjligt för universitet, 
forskningsorganisationer, civilsamhällets 
organisationer (däribland icke-statliga 
organisationer), offentliga myndigheter 
och företag (särskilt SMF) att i 
gemensamt samarbete med gemensamma 
mål och gemensam kapacitet genomföra 
verksamheter för ömsesidigt lärande såväl 
som forskning för att nå resultat som är 
anpassade till behoven hos olika partner.

Or. en

Ändringsförslag 296
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhällsvetenskap och humaniora ingår 
också som en viktig del av de åtgärder som 
behövs för att hantera alla samhälleliga 
utmaningar för att förbättra deras 
genomslag. Detta omfattar: förståelse för 
de avgörande faktorerna för hälsa och 
optimering av effektiviteten i hälso- och 
sjukvårdssystemen, stöd till politik för att 
främja landsbygden och underlätta för 
konsumenter att göra upplysta val, gediget 
beslutsfattande om energipolitiken och för 
att garantera ett konsumentvänligt 
europeiskt elnät, stöd till evidensbaserad 
transportpolitik och framsynthet, stöd till 
strategier för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna samt 
resurseffektiva initiativ och åtgärder mot 
en grön och hållbar ekonomi.

Samhällsvetenskap och humaniora ingår 
också som en viktig del av de åtgärder som 
behövs för att hantera alla samhälleliga 
utmaningar för att förbättra deras 
genomslag. Detta omfattar: förståelse för 
de avgörande faktorerna för hälsa och 
optimering av effektiviteten i hälso- och 
sjukvårdssystemen, stöd till politik för att 
främja landsbygden, bergsområden, 
öområden, och avlägsna regioner, 
forskning och bevarande av Europas 
kulturarv och dess kulturella rikedom, 
underlätta för konsumenter att göra 
upplysta val, skapande av ett inkluderande 
digitalt ekosystem som bygger på kunskap 
och information, gediget beslutsfattande 
om energipolitiken och för att garantera ett 
konsumentvänligt europeiskt elnät, stöd till 
evidensbaserad transportpolitik och 
framsynthet, stöd till strategier för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna samt resurseffektiva 
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initiativ och åtgärder mot en grön och 
hållbar ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 297
Britta Thomsen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhällsvetenskap och humaniora ingår 
också som en viktig del av de åtgärder som 
behövs för att hantera alla samhälleliga 
utmaningar för att förbättra deras 
genomslag. Detta omfattar: förståelse för 
de avgörande faktorerna för hälsa och 
optimering av effektiviteten i hälso- och 
sjukvårdssystemen, stöd till politik för att 
främja landsbygden och underlätta för 
konsumenter att göra upplysta val, gediget 
beslutsfattande om energipolitiken och för 
att garantera ett konsumentvänligt 
europeiskt elnät, stöd till evidensbaserad 
transportpolitik och framsynthet, stöd till 
strategier för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna samt 
resurseffektiva initiativ och åtgärder mot 
en grön och hållbar ekonomi.

Samhällsvetenskap och humaniora ingår 
också som en viktig del av de åtgärder som 
behövs för att hantera alla samhälleliga 
utmaningar för att förbättra deras 
genomslag. Detta omfattar: förståelse för 
de avgörande faktorerna för hälsa och 
optimering av effektiviteten i hälso- och 
sjukvårdssystemen, stöd till politik för att 
främja landsbygden och underlätta för 
konsumenter att göra upplysta val, gediget 
beslutsfattande om energipolitiken och för 
att garantera ett konsumentvänligt 
europeiskt elnät, stöd till evidensbaserad 
transportpolitik och framsynthet, stöd till 
strategier för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna samt 
resurseffektiva initiativ och åtgärder mot 
en grön och hållbar ekonomi.
Samhällsvetenskap och humaniora 
kommer att tillhandahålla den 
sakkunskap som krävs för att systematiskt 
ta itu med jämställdhetsperspektivet i alla 
utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 298
Marisa Matias

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

Samhällsvetenskap och humaniora ingår 
också som en viktig del av de åtgärder som 
behövs för att hantera alla samhälleliga 
utmaningar för att förbättra deras 
genomslag. Detta omfattar: förståelse för 
de avgörande faktorerna för hälsa och 
optimering av effektiviteten i hälso- och 
sjukvårdssystemen, stöd till politik för att 
främja landsbygden och underlätta för 
konsumenter att göra upplysta val, gediget 
beslutsfattande om energipolitiken och för 
att garantera ett konsumentvänligt 
europeiskt elnät, stöd till evidensbaserad 
transportpolitik och framsynthet, stöd till 
strategier för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna samt 
resurseffektiva initiativ och åtgärder mot 
en grön och hållbar ekonomi.

Samhällsvetenskap och humaniora ingår 
också som en viktig del av de åtgärder som 
behövs för att hantera alla samhälleliga 
utmaningar för att förbättra deras 
genomslag. Detta omfattar: förståelse för 
de avgörande faktorerna för hälsa och 
optimering av effektiviteten i hälso- och 
sjukvårdssystemen, stöd till politik för att 
främja landsbygden och underlätta för 
konsumenter att göra upplysta val, gediget 
beslutsfattande om energipolitiken och för 
att garantera ett konsumentvänligt 
europeiskt elnät, stöd till evidensbaserad 
transportpolitik och framsynthet, stöd till 
strategier för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna samt 
resurseffektiva initiativ och åtgärder mot 
en grön och hållbar såväl som rättvis
ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 299
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhällsvetenskap och humaniora ingår 
också som en viktig del av de åtgärder som 
behövs för att hantera alla samhälleliga 
utmaningar för att förbättra deras 
genomslag. Detta omfattar: förståelse för 
de avgörande faktorerna för hälsa och 
optimering av effektiviteten i hälso- och 
sjukvårdssystemen, stöd till politik för att 
främja landsbygden och underlätta för 
konsumenter att göra upplysta val, gediget 
beslutsfattande om energipolitiken och för 
att garantera ett konsumentvänligt 
europeiskt elnät, stöd till evidensbaserad 

Samhällsvetenskap och humaniora ingår 
också som en viktig del av de åtgärder som 
behövs för att hantera alla samhälleliga 
utmaningar för att förbättra deras 
genomslag. Detta omfattar: förståelse för 
de avgörande faktorerna för hälsa och 
optimering av effektiviteten i hälso- och 
sjukvårdssystemen, stöd till politik för att 
främja landsbygden och underlätta för 
konsumenter att göra upplysta val, gediget 
beslutsfattande om energipolitiken och för 
att garantera ett konsumentvänligt 
europeiskt el- och gasnät, stöd till 
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transportpolitik och framsynthet, stöd till 
strategier för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna samt 
resurseffektiva initiativ och åtgärder mot 
en grön och hållbar ekonomi.

evidensbaserad transportpolitik och 
framsynthet, stöd till strategier för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna samt resurseffektiva 
initiativ och åtgärder mot en grön och 
hållbar ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 300
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom kommer det särskilda målet 
”Innovativa och säkra samhällen för alla” 
att stödja den samhällsvetenskapliga och 
humanistiska forskningen i frågor av 
övergripande karaktär, såsom att skapa 
smart och hållbar tillväxt, sociala 
omvandlingar i europeiska samhällen, 
social innovation, innovation inom den 
offentliga sektorn eller Europas ställning 
som global aktör.

Dessutom kommer det särskilda målet 
”Innovativa och säkra samhällen för alla” 
att stödja den samhällsvetenskapliga och 
humanistiska forskningen i frågor av 
övergripande karaktär, såsom att skapa 
smart och hållbar tillväxt, sociala 
omvandlingar i europeiska samhällen, 
social innovation, innovation inom den 
offentliga sektorn eller Europas ställning 
som global aktör. Horisont 2020 bör 
inbegripa den samhällsvetenskapliga och 
humanistiska forskningen som en 
oberoende utmaning med åtminstone en 
meningsfull budget, liksom i tidigare 
ramprogram.

Or. en

Ändringsförslag 301
Britta Thomsen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom kommer det särskilda målet Dessutom kommer det särskilda målet 
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”Innovativa och säkra samhällen för alla” 
att stödja den samhällsvetenskapliga och 
humanistiska forskningen i frågor av 
övergripande karaktär, såsom att skapa 
smart och hållbar tillväxt, sociala 
omvandlingar i europeiska samhällen, 
social innovation, innovation inom den 
offentliga sektorn eller Europas ställning 
som global aktör.

”Jämlika, innovativa och säkra samhällen 
för alla” att stödja den 
samhällsvetenskapliga och humanistiska 
forskningen i frågor av övergripande 
karaktär, såsom att skapa smart och hållbar 
tillväxt, sociala omvandlingar i europeiska 
samhällen, social innovation, innovation 
inom den offentliga sektorn eller Europas 
ställning som global aktör. Åtgärder mot 
en grön och hållbar ekonomi såväl som 
åtgärder mot ett samhälle som är mer 
medvetet och mer stödjande i 
jämställdhetsfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 302
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom kommer det särskilda målet 
”Innovativa och säkra samhällen för alla” 
att stödja den samhällsvetenskapliga och 
humanistiska forskningen i frågor av 
övergripande karaktär, såsom att skapa 
smart och hållbar tillväxt, sociala 
omvandlingar i europeiska samhällen, 
social innovation, innovation inom den 
offentliga sektorn eller Europas ställning 
som global aktör.

Dessutom kommer det särskilda målet 
”Innovativa och säkra samhällen för alla” 
att stödja den samhällsvetenskapliga och 
humanistiska forskningen i frågor av 
övergripande karaktär, såsom att skapa 
smart och hållbar tillväxt, sociala 
omvandlingar i europeiska samhällen, 
politisk inklusion och demokratiskt 
deltagande, massmediernas roll och 
bildandet av en politisk offentlighet, social 
innovation, innovation inom den offentliga 
sektorn eller Europas ställning som global 
aktör.

Or. en

Ändringsförslag 303
Patrizia Toia
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom kommer det särskilda målet 
”Innovativa och säkra samhällen för alla” 
att stödja den samhällsvetenskapliga och 
humanistiska forskningen i frågor av 
övergripande karaktär, såsom att skapa 
smart och hållbar tillväxt, sociala 
omvandlingar i europeiska samhällen, 
social innovation, innovation inom den 
offentliga sektorn eller Europas ställning 
som global aktör.

Dessutom kommer det särskilda målet 
”Innovativa och säkra samhällen för alla” 
att stödja den samhällsvetenskapliga och 
humanistiska forskningen i frågor av 
övergripande karaktär, såsom att skapa 
smart och hållbar tillväxt, sociala och 
kulturella omvandlingar i europeiska 
samhällen, social innovation, innovation 
inom den offentliga sektorn eller Europas 
ställning som global aktör.

Or. it

Ändringsförslag 304
Christian Ehler, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3 Små och medelstora företag (SMF) 1.3 Näringslivet och små och medelstora 
företag (SMF)

Or. en

Ändringsförslag 305
Christian Ehler, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.3 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med sin potential att göra Europa verkligt 
konkurrenskraftigt kommer Horisont 
2020 att främja ett bredare deltagande av 
privata företag i programmets alla delar, 
särskilt inom del II (”Industriellt 
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ledarskap”) och del III (”Samhälleliga 
utmaningar”). Samarbete mellan den 
akademiska världen och näringslivet som 
en drivkraft för innovation kommer att 
stärkas för att släppa loss helt dynamisk 
interaktion mellan grundforskning, 
tillämpad forskning, och utveckling och 
demonstration.

Or. en

Ändringsförslag 306
Christian Ehler, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.3 – stycke -1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 18a (ny) i Horisont 
2020 kommer ett snabbspår till innovation 
inom ramen för det särskilda målet 
”Ledarskap i möjliggörande teknik och 
industriteknik” och del III ”Samhälleliga 
utmaningar” att erbjuda en snabbfil för 
projekt som för innovativa idéer till 
marknaden. Detta snabbspår till 
innovation står visserligen öppet för alla 
typer av deltagare men det förväntas 
attrahera ett stort antal deltagare från 
näringslivet för vilka tid är en avgörande 
faktor när en innovativ idé ska omvandlas 
till en affärsframgång.

Or. en

Ändringsförslag 307
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 kommer att uppmuntra och 
stödja de små och medelstora företagens 
medverkan på ett integrerat sätt när det 
gäller alla särskilda mål.

Horisont 2020 kommer att uppmuntra och 
stödja de små och medelstora företagens 
medverkan på ett integrerat sätt när det 
gäller alla särskilda mål, särskilt i 
marknadsnära projektfaser.

Or. en

Ändringsförslag 308
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 kommer att uppmuntra och 
stödja de små och medelstora företagens 
medverkan på ett integrerat sätt när det 
gäller alla särskilda mål.

Horisont 2020 kommer att uppmuntra och 
stödja mikroföretagens och de små och 
medelstora företagens medverkan på ett 
integrerat sätt när det gäller alla särskilda 
mål. 

Or. ro

Ändringsförslag 309
Angelika Niebler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 18 i Horisont 2020 
ska de riktade åtgärder som avses i det 
särskilda målet ”Innovation inom små och 
medelstora företag” tillämpas inom ramen 
för det särskilda målet ”Ledarskap i 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
och del III, ”Samhälleliga utmaningar”. 
Denna integrerade strategi förväntas leda
till att cirka 15 procent av deras

I enlighet med artikel 18 i Horisont 2020 
ska de riktade åtgärder som avses i det 
särskilda målet ”Innovation inom små och 
medelstora företag” tillämpas inom ramen 
för det särskilda målet ”Ledarskap i 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
och del III, ”Samhälleliga utmaningar”. 
Det särskilda instrumentet för små och 
medelstora företag kommer att inriktas på 
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sammanlagda budgetar går till små och 
medelstora företag.

innovationsbenägna små och medelstora 
företag som visar en stark strävan att 
utveckla, växa och internationalisera, 
oavsett om de är högteknologiska och 
forskningsdrivna eller om de inte sysslar 
med forskning. Denna integrerade strategi 
förväntas leda till att minst 15 procent av 
de sammanlagda budgetarna för det 
särskilda målet ”Innovation inom små 
och medelstora företag” och för 
samhälleliga utmaningar går till små och 
medelstora företag utöver små och 
medelstora företags deltagande i andra 
projekt som inte är särskilt avsedda för 
små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 310
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 18 i Horisont 2020 
ska de riktade åtgärder som avses i det 
särskilda målet ”Innovation inom små och 
medelstora företag” tillämpas inom ramen
för det särskilda målet ”Ledarskap i 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
och del III, ”Samhälleliga utmaningar”. 
Denna integrerade strategi förväntas leda 
till att cirka 15 procent av deras 
sammanlagda budgetar går till små och 
medelstora företag.

I enlighet med artikel 18 i Horisont 2020 
ska alla former av innovation i små och 
medelstora företag få stöd som är 
skräddarsytt för små och medelstora 
företag genom en verktygslåda med 
program och instrument som avses i det 
särskilda målet ”Innovation inom små och 
medelstora företag”. Särskilt ska ett
särskilt instrument för små och 
medelstora företag tillämpas inom ramen 
för det särskilda målet ”Ledarskap i 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
och del III, ”Samhälleliga utmaningar” och 
ha en budget på åtminstone 10 procent av 
den samlade budgeten för Horisont 2020. 
Denna integrerade strategi förväntas leda 
till att åtminstone 20 procent av deras 
sammanlagda budgetar går till små och 
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medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 311
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 18 i Horisont 2020 
ska de riktade åtgärder som avses i det 
särskilda målet ”Innovation inom små och 
medelstora företag” tillämpas inom ramen 
för det särskilda målet ”Ledarskap i 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
och del III, ”Samhälleliga utmaningar”. 
Denna integrerade strategi förväntas leda 
till att cirka 15 procent av deras
sammanlagda budgetar går till små och 
medelstora företag.

I enlighet med artikel 18 i Horisont 2020 
ska de riktade åtgärder som avses i det 
särskilda målet ”Innovation inom små och 
medelstora företag” tillämpas inom ramen 
för det särskilda målet ”Ledarskap i 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
och del III, ”Samhälleliga utmaningar”. 
Åtminstone 20 procent av den
sammanlagda budgeten för det särskilda 
målet ”Ledarskap i möjliggörande teknik 
och industriteknik” och prioriteringen 
”Samhälleliga utmaningar” ska användas 
inom instrumentet för små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 18 i Horisont 2020 
ska de riktade åtgärder som avses i det 
särskilda målet ”Innovation inom små och 
medelstora företag” tillämpas inom ramen 
för det särskilda målet ”Ledarskap i 
möjliggörande teknik och industriteknik” 

I enlighet med artikel 18 i Horisont 2020 
ska de riktade åtgärder som avses i det 
särskilda målet ”Innovation inom små och 
medelstora företag” tillämpas inom ramen 
för det särskilda målet ”Ledarskap i 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
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och del III, ”Samhälleliga utmaningar”. 
Denna integrerade strategi förväntas leda 
till att cirka 15 procent av deras 
sammanlagda budgetar går till små och 
medelstora företag.

och del III, ”Samhälleliga utmaningar”. 
Det särskilda instrumentet för alla typer 
av små och medelstora företag med 
innovationspotential, ska genomföras på 
ett enhetligt sätt och genom en 
förvaltning. Denna integrerade strategi 
förväntas leda till att cirka 15 procent av 
deras sammanlagda budgetar går till små 
och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 313
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 18 i Horisont 2020 
ska de riktade åtgärder som avses i det 
särskilda målet ”Innovation inom små och 
medelstora företag” tillämpas inom ramen 
för det särskilda målet ”Ledarskap i 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
och del III, ”Samhälleliga utmaningar”. 
Denna integrerade strategi förväntas leda 
till att cirka 15 procent av deras 
sammanlagda budgetar går till små och 
medelstora företag.

I enlighet med artikel 18 i Horisont 2020 
ska de riktade åtgärder som avses i det 
särskilda målet ”Innovation inom små och 
medelstora företag” tillämpas inom ramen 
för det särskilda målet ”Ledarskap i 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
och del III, ”Samhälleliga utmaningar”. 
Denna integrerade strategi förväntas leda 
till att cirka 15 procent av deras 
sammanlagda budgetar går till små och 
medelstora företag och/eller små och 
medelstora projekt.

Or. en

Ändringsförslag 314
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 18 i Horisont 2020 I enlighet med artikel 18 i Horisont 2020 
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ska de riktade åtgärder som avses i det 
särskilda målet ”Innovation inom små och 
medelstora företag” tillämpas inom ramen 
för det särskilda målet ”Ledarskap i 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
och del III, ”Samhälleliga utmaningar”. 
Denna integrerade strategi förväntas leda 
till att cirka 15 procent av deras 
sammanlagda budgetar går till små och 
medelstora företag.

ska de riktade åtgärder som avses i det 
särskilda målet ”Innovation inom små och 
medelstora företag” tillämpas inom ramen 
för det särskilda målet ”Ledarskap i 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
och del III, ”Samhälleliga utmaningar”. 
Denna integrerade strategi bör leda till att 
cirka 30 procent av deras sammanlagda 
budgetar går till små och medelstora 
företag.

Or. it

Motivering

För att uppnå det särskilda målet ”Ledarskap i möjliggörande teknik och industriteknik” är 
det strategiskt viktigt att uppmuntra små och medelstora företags deltagande i 
ramprogrammet i mycket större utsträckning än vad kommissionen föreslår.

Ändringsförslag 315
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet ska även ägnas 
åt att se till att små och medelstora företag 
i tillräcklig utsträckning kan delta i och 
vara representerade i styrelsestrukturerna 
för de europeiska områdena för 
forskningsverksamhet och särskilt i 
offentlig-privata partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 316
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.4 – stycke 2



PE492.816v01-00 90/130 AM\907982SV.doc

SV

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. Det kommer att 
omfatta ett avsnitt för små och medelstora 
företag, inriktat på forsknings- och 
innovationsdrivna företag, som kan få lån 
som kompletterar den finansiering av små 
och medelstora företag som ges inom 
ramen för lånegaranti-instrumentet i 
programmet för företagens konkurrenskraft 
och små och medelstora företag.

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. Det kommer att 
omfatta ett avsnitt för små och medelstora 
företag, inriktat på forsknings- och 
innovationsdrivna företag, som kan få lån 
som kompletterar den finansiering av små 
och medelstora företag som ges inom 
ramen för lånegaranti-instrumentet i 
programmet för företagens konkurrenskraft 
och små och medelstora företag. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas önskemål från 
små och medelstora företag och andra 
organ belägna i mindre utvecklade 
regioner.

Or. en

Ändringsförslag 317
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.4 – stycke 2

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. Det kommer att 
omfatta ett avsnitt för små och medelstora 
företag, inriktat på forsknings- och 
innovationsdrivna företag, som kan få lån 
som kompletterar den finansiering av små 

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, regionala och lokala
lånefinansieringssystem. Det kommer att 
omfatta ett avsnitt för små och medelstora 
företag, inriktat på forsknings- och 
innovationsdrivna företag, som kan få lån 
som kompletterar den finansiering av små 
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och medelstora företag som ges inom 
ramen för lånegarantiinstrumentet i 
programmet för företagens konkurrenskraft 
och små och medelstora företag.

och medelstora företag som ges inom 
ramen för lånegarantiinstrumentet i 
programmet för företagens konkurrenskraft 
och små och medelstora företag.

Or. ro

Ändringsförslag 318
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Egetkapitalinstrumentet ger risk- och/eller 
mezzaninkapital till enskilda företag på ett 
tidigt stadium (start-up). Instrumentet 
kommer också att ha möjlighet att göra 
investeringar för expansion och tillväxt 
tillsammans med egetkapitalinstrumentet 
för tillväxt inom ramen för programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag, inbegripet 
fondandelsfonder.

Egetkapitalinstrumentet ger risk- och/eller 
mezzaninkapital till enskilda företag på ett 
tidigt stadium (start-up) såväl som 
processer för överföring av kunskap och 
teknik i steg som föregår användning 
inom näringslivet 
(genomförbarhetskoncept). Instrumentet 
kommer också att ha möjlighet att göra 
investeringar för expansion och tillväxt 
tillsammans med egetkapitalinstrumentet 
för tillväxt inom ramen för programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag, inbegripet 
fondandelsfonder.

Or. en

Ändringsförslag 319
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Egetkapitalinstrumentet ger risk- och/eller 
mezzaninkapital till enskilda företag på ett 
tidigt stadium (start-up). Instrumentet 

Egetkapitalinstrumentet ger risk- och/eller 
mezzaninkapital till enskilda företag på ett 
tidigt stadium (start-up). Särskild 
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kommer också att ha möjlighet att göra 
investeringar för expansion och tillväxt 
tillsammans med egetkapitalinstrumentet 
för tillväxt inom ramen för programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag, inbegripet 
fondandelsfonder.

uppmärksamhet ska ägnas företag i 
mindre utvecklade regioner. Instrumentet 
kommer också att ha möjlighet att göra 
investeringar för expansion och tillväxt 
tillsammans med egetkapitalinstrumentet 
för tillväxt inom ramen för programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag, inbegripet 
fondandelsfonder.

Or. en

Ändringsförslag 320
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Egetkapitalinstrumentet ger risk- och/eller 
mezzaninkapital till enskilda företag på ett 
tidigt stadium (start-up). Instrumentet 
kommer också att ha möjlighet att göra 
investeringar för expansion och tillväxt 
tillsammans med egetkapitalinstrumentet 
för tillväxt inom ramen för programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag, inbegripet 
fondandelsfonder.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 321
Dimitrios Droutsas, Teresa Riera Madurell

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.4 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa instrument kommer att vara 
avgörande för det särskilda målet ”Tillgång 
till riskkapital” men kan vid behov också 
användas inom de andra särskilda målen 
för Horisont 2020.

Dessa instrument kommer att vara 
avgörande för det särskilda målet ”Tillgång 
till riskkapital” men kan vid behov också 
användas inom de andra särskilda målen 
för Horisont 2020.

Allt ska göras för att se till att deltagandet 
i programmet blir så brett som möjligt av 
företag och/eller organisationer från alla 
medlemsstater och att det ger betydligt 
bättre tillgång till finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 322
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.4 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Egetkapitalinstrumentet och 
låneinstrumentets del för små och 
medelstora företag kommer att genomföras 
som en del av två av EU:s 
finansieringsinstrument för bidrag med 
eget kapital och lån för att stödja de små 
och medelstora företagens FoI och tillväxt, 
i kombination med egetkapitalinstrumentet 
och låneinstrumentet inom programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag.

Egetkapitalinstrumentet och 
låneinstrumentets del för små och 
medelstora företag kommer att genomföras 
som en del av två av EU:s 
finansieringsinstrument för bidrag med 
eget kapital och lån för att stödja de små 
och medelstora företagens FoI och tillväxt, 
i kombination med egetkapitalinstrumentet 
och låneinstrumentet inom programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag. Åtminstone en 
tredjedel av den budget som avsätts för 
finansiella instrument inom ramen för 
Horisont 2020 ska öronmärkas för små 
och medelstora företag.

Or. en
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Ändringsförslag 323
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.4 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Egetkapitalinstrumentet och 
låneinstrumentets del för små och 
medelstora företag kommer att genomföras 
som en del av två av EU:s 
finansieringsinstrument för bidrag med 
eget kapital och lån för att stödja de små 
och medelstora företagens FoI och tillväxt, 
i kombination med egetkapitalinstrumentet 
och låneinstrumentet inom programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. it

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 324
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett viktigt mervärde för forskning och 
innovation som finansieras på EU-nivå är 
möjligheten att sprida och kommunicera 
resultat över hela kontinenten för att öka 
deras genomslagskraft. Horisont 2020 
kommer därför, inom ramen för alla sina 
särskilda mål, att omfatta särskilt stöd till 
åtgärder för spridning (t.ex. genom öppen 
tillgång till forskningsresultat), 
kommunikation och dialog, med stark 
betoning på att kommunicera resultat till 
slutanvändare, medborgare, det civila 

Ett viktigt mervärde för forskning och 
innovation som finansieras på EU-nivå är 
möjligheten att sprida och kommunicera 
resultat över hela kontinenten för att öka 
deras genomslagskraft och stimulera 
social och ekonomisk tillväxt. Horisont 
2020 kommer därför, inom ramen för alla 
sina särskilda mål, att omfatta särskilt stöd 
till åtgärder för spridning (t.ex. genom 
öppen tillgång till forskningsresultat), 
kommunikation och dialog, med stark 
betoning på att kommunicera resultat till 
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samhällets organisationer, näringsliv och 
beslutsfattare. I detta avseende kan
Horisont 2020 dra nytta av nätverk för 
informationsöverföring. 
Kommunikationsåtgärder som vidtas inom 
ramen för Horisont 2020 ska också syfta 
till att försöka öka allmänhetens 
medvetenhet om vikten av forskning och 
innovation med hjälp av publikationer, 
evenemang, kunskapsbanker, databaser, 
webbplatser eller riktad användning av 
sociala medier.

slutanvändare, medborgare, det civila 
samhällets organisationer, näringsliv och 
beslutsfattare. I detta avseende kan 
Horisont 2020 dra nytta av nätverk för 
informationsöverföring och centraliserade 
digitala arkiv och digitala bibliotek. 
Kommunikationsåtgärder som vidtas inom 
ramen för Horisont 2020 ska också syfta 
till att försöka öka allmänhetens 
medvetenhet om vikten av forskning och 
innovation med hjälp av publikationer, 
evenemang, kunskapsbanker, databaser, 
webbplatser eller riktad användning av 
sociala medier. Kostnadsfri tillgång till 
forskningspublikationer som helt eller 
delvis producerats med finansiering från 
Horisont 2020 kommer att vara 
obligatorisk. Fri tillgång till vetenskapliga 
data som tagits fram eller samlats in i 
forskning som fått finansiering från 
Horisont 2020 och är förknippad med 
relevanta publikationer kommer att 
främjas, i syfte att stärka vetenskapligt 
samarbete och göra det möjligt att 
validera vetenskapliga metoder och 
resultat.

Or. en

Ändringsförslag 325
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett viktigt mervärde för forskning och 
innovation som finansieras på EU-nivå är 
möjligheten att sprida och kommunicera 
resultat över hela kontinenten för att öka 
deras genomslagskraft. Horisont 2020 
kommer därför, inom ramen för alla sina 
särskilda mål, att omfatta särskilt stöd till 
åtgärder för spridning (t.ex. genom öppen 

Ett viktigt mervärde för forskning och 
innovation som finansieras på EU-nivå är 
möjligheten att sprida och kommunicera 
resultat över hela kontinenten för att öka 
deras genomslagskraft. Horisont 2020 
kommer därför, inom ramen för alla sina 
särskilda mål, att omfatta särskilt stöd till 
åtgärder för spridning (t.ex. genom öppen 
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tillgång till forskningsresultat), 
kommunikation och dialog, med stark 
betoning på att kommunicera resultat till 
slutanvändare, medborgare, det civila 
samhällets organisationer, näringsliv och 
beslutsfattare. I detta avseende kan 
Horisont 2020 dra nytta av nätverk för 
informationsöverföring. 
Kommunikationsåtgärder som vidtas inom 
ramen för Horisont 2020 ska också syfta 
till att försöka öka allmänhetens 
medvetenhet om vikten av forskning och 
innovation med hjälp av publikationer, 
evenemang, kunskapsbanker, databaser, 
webbplatser eller riktad användning av 
sociala medier.

tillgång till forskningsresultat), 
kommunikation och dialog, med stark 
betoning på att kommunicera resultat till 
slutanvändare, medborgare, det civila 
samhällets organisationer, näringsliv och 
beslutsfattare. I detta avseende kan 
Horisont 2020 dra nytta av nätverk för 
informationsöverföring. 
Kommunikationsåtgärder som vidtas inom 
ramen för Horisont 2020 ska också syfta 
till att försöka öka allmänhetens 
medvetenhet om vikten av forskning och 
innovation med hjälp av publikationer, 
evenemang, kunskapsbanker, databaser, 
webbplatser eller riktad användning av 
sociala medier. För att förenkla tillgången 
till information och utveckla ett 
instrument med all den information som 
forskarsamhället begär och med hänsyn 
till behovet av öppenhet bör Cordis, som 
ett digitalt instrument, ses över och 
reformeras på ett tydligare och mera 
flexibelt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 326
Britta Thomsen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett viktigt mervärde för forskning och 
innovation som finansieras på EU-nivå är 
möjligheten att sprida och kommunicera 
resultat över hela kontinenten för att öka 
deras genomslagskraft. Horisont 2020 
kommer därför, inom ramen för alla sina 
särskilda mål, att omfatta särskilt stöd till 
åtgärder för spridning (t.ex. genom öppen 
tillgång till forskningsresultat), 
kommunikation och dialog, med stark 
betoning på att kommunicera resultat till 
slutanvändare, medborgare, det civila 

Ett viktigt mervärde för forskning och 
innovation som finansieras på EU-nivå är 
möjligheten att sprida och kommunicera 
resultat över hela kontinenten för att öka 
deras genomslagskraft. Horisont 2020 
kommer därför, inom ramen för alla sina 
särskilda mål, att omfatta särskilt stöd till 
åtgärder för spridning (t.ex. genom öppen 
tillgång till forskningsresultat), 
kommunikation och dialog, med stark 
betoning på att kommunicera resultat till 
slutanvändare, medborgare, det civila 
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samhällets organisationer, näringsliv och 
beslutsfattare. I detta avseende kan 
Horisont 2020 dra nytta av nätverk för 
informationsöverföring. 
Kommunikationsåtgärder som vidtas inom 
ramen för Horisont 2020 ska också syfta 
till att försöka öka allmänhetens 
medvetenhet om vikten av forskning och 
innovation med hjälp av publikationer, 
evenemang, kunskapsbanker, databaser, 
webbplatser eller riktad användning av 
sociala medier.

samhällets organisationer, näringsliv och 
beslutsfattare. Det förväntas att 
kommunikationen sker på ett sätt som tar 
hänsyn till jämställdhetsperspektivet. I 
detta avseende kan Horisont 2020 dra nytta 
av nätverk för informationsöverföring. 
Kommunikationsåtgärder som vidtas inom 
ramen för Horisont 2020 ska också syfta 
till att försöka öka allmänhetens 
medvetenhet om vikten av forskning och 
innovation med hjälp av publikationer, 
evenemang, kunskapsbanker, databaser, 
webbplatser eller riktad användning av 
sociala medier. Kostnadsfri tillgång till 
publikationer, vetenskapliga data som 
tagits fram eller samlats in i forskning 
som fått finansiering från Horisont 2020 
kommer att främjas.

Or. en

Ändringsförslag 327
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett viktigt mervärde för forskning och 
innovation som finansieras på EU-nivå är 
möjligheten att sprida och kommunicera 
resultat över hela kontinenten för att öka 
deras genomslagskraft. Horisont 2020 
kommer därför, inom ramen för alla sina 
särskilda mål, att omfatta särskilt stöd till 
åtgärder för spridning (t.ex. genom öppen 
tillgång till forskningsresultat), 
kommunikation och dialog, med stark 
betoning på att kommunicera resultat till 
slutanvändare, medborgare, det civila 
samhällets organisationer, näringsliv och 
beslutsfattare. I detta avseende kan 
Horisont 2020 dra nytta av nätverk för 
informationsöverföring. 
Kommunikationsåtgärder som vidtas inom 

Ett viktigt mervärde för forskning och 
innovation som finansieras på EU-nivå är 
möjligheten att sprida och kommunicera 
resultat över hela kontinenten för att öka 
deras genomslagskraft. Horisont 2020 
kommer därför, inom ramen för alla sina 
särskilda mål, att omfatta särskilt stöd till 
åtgärder för spridning (t.ex. genom öppen 
tillgång till forskningsresultat), 
kommunikation och dialog, med stark 
betoning på att kommunicera resultat till 
slutanvändare, medborgare, det civila 
samhällets organisationer, näringsliv och 
beslutsfattare. I detta avseende kan 
Horisont 2020 dra nytta av nätverk för 
informationsöverföring. 
Kommunikationsåtgärder som vidtas inom 
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ramen för Horisont 2020 ska också syfta 
till att försöka öka allmänhetens 
medvetenhet om vikten av forskning och 
innovation med hjälp av publikationer, 
evenemang, kunskapsbanker, databaser, 
webbplatser eller riktad användning av 
sociala medier.

ramen för Horisont 2020 ska också syfta 
till att försöka öka allmänhetens 
medvetenhet om vikten av forskning och 
innovation med hjälp av publikationer, 
evenemang, kunskapsbanker, databaser, 
webbplatser eller riktad användning av 
sociala medier. Kostnadsfri tillgång till 
publikationer som är ett resultat av 
forskning som finansierats av Horisont 
2020 ska vara obligatorisk. Kostnadsfri 
tillgång till vetenskapliga data som tagits 
fram eller samlats in i forskning som fått 
finansiering från Horisont 2020 ska 
främjas.

Or. en

Ändringsförslag 328
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett viktigt mervärde för forskning och 
innovation som finansieras på EU-nivå är 
möjligheten att sprida och kommunicera 
resultat över hela kontinenten för att öka 
deras genomslagskraft. Horisont 2020 
kommer därför, inom ramen för alla sina 
särskilda mål, att omfatta särskilt stöd till 
åtgärder för spridning (t.ex. genom öppen 
tillgång till forskningsresultat), 
kommunikation och dialog, med stark 
betoning på att kommunicera resultat till 
slutanvändare, medborgare, det civila 
samhällets organisationer, näringsliv och 
beslutsfattare. I detta avseende kan 
Horisont 2020 dra nytta av nätverk för 
informationsöverföring. 
Kommunikationsåtgärder som vidtas inom 
ramen för Horisont 2020 ska också syfta 
till att försöka öka allmänhetens 
medvetenhet om vikten av forskning och 
innovation med hjälp av publikationer, 

Ett viktigt mervärde för forskning och 
innovation som finansieras på EU-nivå är 
möjligheten att sprida och kommunicera 
resultat över hela kontinenten för att öka 
deras genomslagskraft. Horisont 2020 
kommer därför, inom ramen för alla sina 
särskilda mål, att omfatta särskilt stöd till 
åtgärder för spridning, kommunikation och 
dialog, med stark betoning på att 
kommunicera resultat till slutanvändare, 
medborgare, det civila samhällets 
organisationer, näringsliv och 
beslutsfattare. I detta avseende kan 
Horisont 2020 dra nytta av nätverk för 
informationsöverföring. 
Kommunikationsåtgärder som vidtas inom 
ramen för Horisont 2020 ska också syfta 
till att försöka öka allmänhetens 
medvetenhet om vikten av forskning och 
innovation med hjälp av publikationer, 
evenemang, kunskapsbanker, databaser, 
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evenemang, kunskapsbanker, databaser, 
webbplatser eller riktad användning av 
sociala medier.

webbplatser eller riktad användning av 
sociala medier. Hållbar fri tillgång till 
publikationer som producerats som ett 
resultat av forskning som finansierats av 
Horisont 2020 kommer att främjas och i 
lämpliga fall ska publiceringskostnaden 
vara en bidragsberättigad kostnad.

Or. en

Ändringsförslag 329
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett viktigt mervärde för forskning och 
innovation som finansieras på EU-nivå är 
möjligheten att sprida och kommunicera 
resultat över hela kontinenten för att öka 
deras genomslagskraft. Horisont 2020 
kommer därför, inom ramen för alla sina 
särskilda mål, att omfatta särskilt stöd till 
åtgärder för spridning (t.ex. genom öppen 
tillgång till forskningsresultat), 
kommunikation och dialog, med stark 
betoning på att kommunicera resultat till 
slutanvändare, medborgare, det civila 
samhällets organisationer, näringsliv och 
beslutsfattare. I detta avseende kan 
Horisont 2020 dra nytta av nätverk för 
informationsöverföring. 
Kommunikationsåtgärder som vidtas inom 
ramen för Horisont 2020 ska också syfta 
till att försöka öka allmänhetens 
medvetenhet om vikten av forskning och 
innovation med hjälp av publikationer, 
evenemang, kunskapsbanker, databaser, 
webbplatser eller riktad användning av 
sociala medier.

Ett viktigt mervärde för forskning och 
innovation som finansieras på EU-nivå är 
möjligheten att sprida och kommunicera 
resultat över hela kontinenten för att öka 
deras genomslagskraft. Horisont 2020 
kommer därför, inom ramen för alla sina 
särskilda mål, att omfatta särskilt stöd till 
åtgärder för spridning (t.ex. genom öppen 
tillgång till forskningsresultat), 
kommunikation och dialog, med stark 
betoning på att kommunicera resultat till 
slutanvändare, medborgare, det civila 
samhällets organisationer, näringsliv och 
beslutsfattare. I detta avseende kan 
Horisont 2020 dra nytta av nätverk för 
informationsöverföring. 
Kommunikationsåtgärder som vidtas inom 
ramen för Horisont 2020 ska också syfta 
till att försöka öka allmänhetens 
medvetenhet om vikten av forskning och 
innovation med hjälp av publikationer, 
evenemang, kunskapsbanker, databaser, 
webbplatser eller riktad användning av 
sociala medier. Kommunikationen sker i 
EU:s namn med synliggörande av ERC.

Or. fr
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Ändringsförslag 330
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett viktigt mervärde för forskning och 
innovation som finansieras på EU-nivå är 
möjligheten att sprida och kommunicera 
resultat över hela kontinenten för att öka 
deras genomslagskraft. Horisont 2020 
kommer därför, inom ramen för alla sina 
särskilda mål, att omfatta särskilt stöd till 
åtgärder för spridning (t.ex. genom öppen 
tillgång till forskningsresultat), 
kommunikation och dialog, med stark 
betoning på att kommunicera resultat till 
slutanvändare, medborgare, det civila 
samhällets organisationer, näringsliv och 
beslutsfattare. I detta avseende kan 
Horisont 2020 dra nytta av nätverk för 
informationsöverföring. 
Kommunikationsåtgärder som vidtas inom 
ramen för Horisont 2020 ska också syfta 
till att försöka öka allmänhetens 
medvetenhet om vikten av forskning och 
innovation med hjälp av publikationer, 
evenemang, kunskapsbanker, databaser, 
webbplatser eller riktad användning av 
sociala medier.

Ett viktigt mervärde för forskning och 
innovation som finansieras på EU-nivå är 
möjligheten att sprida och kommunicera 
resultat över hela kontinenten för att öka 
deras genomslagskraft. Horisont 2020 
kommer därför, inom ramen för alla sina 
särskilda mål, att omfatta särskilt stöd till 
åtgärder för spridning (t.ex. genom öppen 
tillgång till forskningsresultat), 
kommunikation och dialog, med stark 
betoning på att kommunicera resultat till 
slutanvändare, medborgare, det civila 
samhällets organisationer, näringsliv och 
beslutsfattare. I detta avseende kan 
Horisont 2020 dra nytta av nätverk för 
informationsöverföring. 
Kommunikationsåtgärder som vidtas inom 
ramen för Horisont 2020 ska också syfta 
till att försöka öka allmänhetens 
medvetenhet om vikten av forskning och 
innovation med hjälp av publikationer, 
evenemang, kunskapsbanker, databaser, 
webbplatser eller riktad användning av 
sociala medier. Det kommer även att 
sträva efter att främja och framhäva 
betydelsen av kvinnliga forskare och 
innovatörer.

Or. en

Ändringsförslag 331
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.5 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett viktigt mervärde för forskning och 
innovation som finansieras på EU-nivå är 
möjligheten att sprida och kommunicera 
resultat över hela kontinenten för att öka 
deras genomslagskraft. Horisont 2020 
kommer därför, inom ramen för alla sina 
särskilda mål, att omfatta särskilt stöd till 
åtgärder för spridning (t.ex. genom öppen 
tillgång till forskningsresultat), 
kommunikation och dialog, med stark 
betoning på att kommunicera resultat till
slutanvändare, medborgare, det civila 
samhällets organisationer, näringsliv och 
beslutsfattare. I detta avseende kan 
Horisont 2020 dra nytta av nätverk för 
informationsöverföring. 
Kommunikationsåtgärder som vidtas inom 
ramen för Horisont 2020 ska också syfta 
till att försöka öka allmänhetens 
medvetenhet om vikten av forskning och 
innovation med hjälp av publikationer, 
evenemang, kunskapsbanker, databaser, 
webbplatser eller riktad användning av 
sociala medier.

Ett viktigt mervärde för forskning och 
innovation som finansieras på EU-nivå är 
möjligheten att sprida och kommunicera 
resultat över hela kontinenten för att öka 
deras genomslagskraft. Horisont 2020 
kommer därför, inom ramen för alla sina 
särskilda mål, att omfatta särskilt stöd till 
åtgärder för spridning (t.ex. genom öppen 
tillgång till forskningsresultat och fakta 
som framkommit genom forskning), 
kommunikation och dialog, med stark 
betoning på att kommunicera resultat till 
medborgare, det civila samhällets 
organisationer, näringsliv och 
beslutsfattare. I detta avseende kan 
Horisont 2020 dra nytta av nätverk för 
informationsöverföring. 
Kommunikationsåtgärder som vidtas inom 
ramen för Horisont 2020 ska också syfta 
till att försöka öka allmänhetens 
medvetenhet om vikten av forskning och 
innovation med hjälp av publikationer, 
evenemang, kunskapsbanker, databaser, 
webbplatser eller riktad användning av 
sociala medier.

Or. fr

Ändringsförslag 332
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

All forskning och innovation bygger på 
vetenskapsmäns, forskningsinstitutioners, 
företags och medborgares möjlighet att 
öppet få tillgång till, dela och använda 
vetenskaplig information. För att öka 
cirkulation och användning av vetande 
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bör kostnadsfri tillgång online vara den 
allmänna principen för vetenskapliga 
publikationer som erhåller offentlig 
finansiering från Horisont 2020. Det 
sjunde ramprogrammet har redan anslutit 
sig till denna princip. Vidare bör Horisont 
2020 ta initiativ till fri tillgång till 
vetenskapliga data som tagits fram eller 
samlats in av offentligt finansierad 
forskning med syftet att fri tillgång till 
sådana data ska vara den allmänna 
regeln senast år 2020.

Or. en

Ändringsförslag 333
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 1 – led 1.5 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare villkor för användning och 
spridning av resultat som handlar om 
teknik med potential att gripa sig an 
viktiga sociala utmaningar kommer att 
fastställas, till exempel utveckling av ny 
medicinsk teknik (t.ex. läkemedel, 
diagnoser eller vaccin) eller teknik för att 
bekämpa klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 334
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Fokus för det internationella samarbetet 
inom Horisont 2020 kommer att ligga på 
samarbete med tre stora grupper av länder

Fokus för det internationella samarbetet 
inom Horisont 2020 kommer att ligga på 
samarbete med industriländer och 
tillväxtekonomier, utvidgnings- och 
grannländer samt utvecklingsländer.

Or. fr

Motivering

Listan över de grupper av länder som bör prioriteras här är identisk med den i sjunde 
ramprogrammet för forskning och utveckling men ordningen är förändrad. 
Tillväxtekonomierna som kom på sista plats placeras nu först. I väntan på det 
strategiprogram som omnämns två stycken längre fram (och på kommissionens meddelande 
om samarbete som väntas i höst) är det för tidigt att fastställa hur dessa grupper av länder 
ska prioriteras.

Ändringsförslag 335
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokus för det internationella samarbetet 
inom Horisont 2020 kommer att ligga på 
samarbete med tre stora grupper av länder

Fokus för det internationella samarbetet 
inom Horisont 2020 kommer att ligga på 
samarbete med tre stora grupper av länder: 
industriländer och tillväxtekonomier, 
utvidgnings- och grannländer samt 
utvecklingsländer.

Or. fr

Motivering

Listan över de grupper av länder som bör prioriteras här är identisk med den i sjunde 
ramprogrammet för forskning och utveckling men ordningen är förändrad. 
Tillväxtekonomierna som där kom på sista plats placeras nu först. I väntan på det 
strategiprogram som omnämns två stycken längre fram (och på kommissionens meddelande 
om samarbete som väntas i höst) är det för tidigt att fastställa hur dessa grupper av länder 
ska prioriteras.
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Ändringsförslag 336
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) industriländer och tillväxtekonomier, utgår

Or. fr

Ändringsförslag 337
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) industriländer och tillväxtekonomier, utgår

Or. fr

Motivering

Flyttat till huvudstycket. Innan den strategi som nämns i de två senare punkterna (och i det 
meddelande från kommissionen om samarbete som väntas till hösten) har lagts fram är det 
för tidigt att ange prioriteringar mellan dessa grupper av länder.

Ändringsförslag 338
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) utvidgnings- och grannländer, samt utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 339
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) utvidgnings- och grannländer, samt utgår

Or. fr

Motivering

Flyttat till huvudstycket. Innan den strategi som nämns i de två senare punkterna (och i det 
meddelande från kommissionen om samarbete som väntas till hösten) har lagts fram är det 
för tidigt att ange prioriteringar mellan dessa grupper av länder.

Ändringsförslag 340
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3) utvecklingsländer. utgår

Or. fr

Motivering

Flyttat till huvudstycket. Innan den strategi som nämns i de två senare punkterna (och i det 
meddelande från kommissionen om samarbete som väntas till hösten) har lagts fram är det 
för tidigt att ange prioriteringar mellan dessa grupper av länder.

Ändringsförslag 341
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

3) utvecklingsländer. utgår

Or. fr

Ändringsförslag 342
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid behov kommer Horisont 2020 att 
främja samarbete på regional eller 
multilateral nivå. Internationellt samarbete 
inom forskning och innovation är en viktig 
aspekt av unionens globala åtaganden och 
har en viktig roll att spela i unionens 
partnerskap med utvecklingsländer, t.ex. 
vad beträffar framsteg i syfte att uppnå 
millennieutvecklingsmålen.

Horisont 2020 kommer att främja 
samarbete på regional eller multilateral 
nivå. Internationellt samarbete inom 
forskning och innovation är en viktig 
aspekt av unionens globala åtaganden och 
har en viktig roll att spela i unionens 
partnerskap med utvecklingsländer, t.ex. 
vad beträffar framsteg i syfte att uppnå 
millennieutvecklingsmålen. Enligt 
unionens samarbetspolitik ska riktade 
insatser genomföras tillsammans med 
dessa länder i de sektorer som är 
grundläggande för tillväxten och som 
verkar för att tillväxten gynnar alla på så 
sätt att den omsätts i social trygghet, 
förbättrad hälsa och utbildning samt 
bidrar till miljöskydd, förebyggande av 
och anpassning till klimatförändringar.

Or. fr

Ändringsförslag 343
Henri Weber

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

Vid behov kommer Horisont 2020 att 
främja samarbete på regional eller 
multilateral nivå. Internationellt samarbete 
inom forskning och innovation är en viktig 
aspekt av unionens globala åtaganden och 
har en viktig roll att spela i unionens 
partnerskap med utvecklingsländer, t.ex. 
vad beträffar framsteg i syfte att uppnå 
millennieutvecklingsmålen.

Horisont 2020 kommer att främja 
samarbete på regional eller multilateral 
nivå. Internationellt samarbete inom 
forskning och innovation är en viktig 
aspekt av unionens globala åtaganden och 
har en viktig roll att spela i unionens 
partnerskap med utvecklingsländer, t.ex. 
vad beträffar framsteg i syfte att uppnå 
millennieutvecklingsmålen. Enligt 
unionens samarbetspolitik ska riktade 
insatser genomföras tillsammans med 
dessa länder i de sektorer som är 
grundläggande för tillväxten och som 
verkar för att tillväxten gynnar alla på så 
sätt att den omsätts i social trygghet, 
förbättrad hälsa och utbildning samt 
bidrar till miljöskydd, förebyggande av 
och anpassning till klimatförändringar.

Or. fr

Ändringsförslag 344
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid behov kommer Horisont 2020 att 
främja samarbete på regional eller 
multilateral nivå. Internationellt samarbete 
inom forskning och innovation är en viktig 
aspekt av unionens globala åtaganden och 
har en viktig roll att spela i unionens 
partnerskap med utvecklingsländer, t.ex. 
vad beträffar framsteg i syfte att uppnå 
millennieutvecklingsmålen.

Horisont 2020 kommer att främja 
samarbete på regional eller multilateral 
nivå. Internationellt samarbete inom 
forskning och innovation är en viktig 
aspekt av unionens globala åtaganden och 
har en viktig roll att spela i unionens 
partnerskap med utvecklingsländer, t.ex. 
vad beträffar framsteg i syfte att uppnå 
millennieutvecklingsmålen. Enligt 
unionens samarbetspolitik ska riktade 
insatser genomföras tillsammans med 
dessa länder i de sektorer som är 
grundläggande för tillväxten och som 
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verkar för att tillväxten gynnar alla på så 
sätt att den omsätts i social trygghet, 
förbättrad hälsa och utbildning samt 
bidrar till miljöskydd, förebyggande av 
och anpassning till klimatförändringar.

Or. fr

Motivering

Eftersom det rör sig om utvecklingsländer är det lämpligt att påminna om att insatserna bör 
genomföras med hänsyn till målen för unionens utvecklingspolitik så som de fastställs i 
meddelandet ”Att göra EU:s utvecklingspolitik mer effektiv: en agenda för förändring” 
KOM(2011)0637.

Ändringsförslag 345
Kent Johansson, Fiona Hall

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21 i Horisont 2020 innehåller 
allmänna principer för deltagande av 
organisationer från tredjeländer och 
internationella organisationer. Eftersom 
forskning och innovation i allmänhet drar 
stor nytta av öppenheten gentemot 
tredjeländer, kommer Horisont 2020 att 
fortsätta med principen om allmän 
öppenhet, och samtidigt uppmuntra 
ömsesidig tillgång till tredjelandsprogram.
Inom en del områden kan dock en mer 
försiktig hållning rekommenderas för att 
skydda EU:s intressen.

Artikel 21 i Horisont 2020 innehåller 
allmänna principer för deltagande av 
organisationer från tredjeländer och 
internationella organisationer. Eftersom 
forskning och innovation i allmänhet drar 
stor nytta av öppenheten gentemot 
tredjeländer, kommer Horisont 2020 att 
fortsätta med principen om allmän 
öppenhet, och samtidigt uppmuntra 
ömsesidig tillgång till tredjelandsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 346
Henri Weber

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 2 – stycke 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom kommer man att genomföra en 
rad riktade åtgärder med en strategi för 
internationellt samarbete på grundval av
gemensamt intresse och ömsesidig nytta
samt främja samordning och synergier 
med medlemsstaternas verksamheter. Detta 
kommer att inbegripa en mekanism för att 
stödja gemensamma samtal och 
möjligheten till medfinansieringsprogram 
tillsammans med tredjeländer eller 
internationella organisationer.

Riktade åtgärder kommer att genomföras
med en strategi som baseras på gemensamt 
intresse och ömsesidig nytta. Samordning 
och synergier med medlemsstaternas 
verksamheter ska eftersträvas. Detta 
kommer att inbegripa en mekanism för att 
stödja gemensamma samtal och 
möjligheten till medfinansieringsprogram 
tillsammans med tredjeländer eller 
internationella organisationer.

Or. fr

Ändringsförslag 347
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom kommer man att genomföra en
rad riktade åtgärder med en strategi för 
internationellt samarbete på grundval av
gemensamt intresse och ömsesidig nytta
samt främja samordning och synergier 
med medlemsstaternas verksamheter. Detta 
kommer att inbegripa en mekanism för att 
stödja gemensamma samtal och 
möjligheten till medfinansieringsprogram 
tillsammans med tredjeländer eller 
internationella organisationer.

Riktade åtgärder kommer att genomföras
med en strategi som baseras på gemensamt 
intresse och ömsesidig nytta. Samordning 
och synergier med medlemsstaternas 
verksamheter ska eftersträvas. Detta 
kommer att inbegripa en mekanism för att 
stödja gemensamma samtal och 
möjligheten till medfinansieringsprogram 
tillsammans med tredjeländer eller 
internationella organisationer.

Or. fr

Motivering

Samordningen av medlemsstaternas nationella politik måste tveklöst uppmuntras, men med 
tanke på de praktiska problem och förseningar som uppstod under det sjunde ramprogrammet 
för forskning och utveckling kan den inte betraktas som en universallösning. Unionen måste 
också kunna ta egna effektiva initiativ utan att hindras av en flod av gemensamma samtal med 
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medlemsstaterna. Dessa båda möjligheter bör lämnas öppna samtidigt, vilket den nuvarande 
formuleringen inte garanterar.

Ändringsförslag 348
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom kommer man att genomföra en 
rad riktade åtgärder med en strategi för 
internationellt samarbete på grundval av
gemensamt intresse och ömsesidig nytta
samt främja samordning och synergier 
med medlemsstaternas verksamheter. Detta 
kommer att inbegripa en mekanism för att 
stödja gemensamma samtal och 
möjligheten till medfinansieringsprogram 
tillsammans med tredjeländer eller 
internationella organisationer.

Riktade åtgärder kommer att genomföras
med en strategi som baseras på gemensamt 
intresse och ömsesidig nytta. Samordning 
och synergier med medlemsstaternas 
verksamheter ska eftersträvas. Detta 
kommer att inbegripa en mekanism för att 
stödja gemensamma samtal och 
möjligheten till medfinansieringsprogram 
tillsammans med tredjeländer eller 
internationella organisationer.

Or. fr

Motivering

Samordningen av medlemsstaternas nationella politik måste tveklöst uppmuntras, men med 
tanke på de praktiska problem och förseningar som uppstod under det sjunde ramprogrammet 
för forskning och utveckling kan den inte betraktas som en universallösning. Unionen måste 
också kunna ta egna effektiva initiativ utan att hindras av en flod av gemensamma samtal med 
medlemsstaterna. Dessa båda möjligheter bör lämnas öppna samtidigt, vilket den nuvarande 
formuleringen inte garanterar.

Ändringsförslag 349
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 2 – stycke 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fortsättningen av Partnerskapet mellan 
Europa och utvecklingsländerna inom 

a) fortsättningen och förstärkningen av 
Partnerskapet mellan Europa och 
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området klinisk prövning (EDCTP2) om 
kliniska prövningar av medicinska åtgärder 
mot hiv, malaria och tuberkulos,

utvecklingsländerna inom området klinisk 
prövning (EDCTP2) om kliniska 
prövningar av medicinska åtgärder mot 
hiv, malaria och tuberkulos,

Or. fr

Motivering

Efter en svår början verkar EDCTP nu ha hittat en bra tillväxttakt och har visat sig vara 
tillräckligt effektivt för att locka betydande extern finansiering. I den mån partnerskapets 
medel växer kan det vara befogat att utöka dess mandat till att omfatta smittsamma 
sjukdomar som inte ingår i dag.

Ändringsförslag 350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 2 – stycke 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fortsättningen av Partnerskapet mellan 
Europa och utvecklingsländerna inom 
området klinisk prövning (EDCTP2) om 
kliniska prövningar av medicinska åtgärder 
mot hiv, malaria och tuberkulos,

a) fortsättningen och förstärkningen av 
Partnerskapet mellan Europa och
utvecklingsländerna inom området klinisk 
prövning (EDCTP2) om kliniska 
prövningar av medicinska åtgärder mot 
hiv, malaria och tuberkulos,

Or. fr

Motivering

Efter en svår början verkar EDCTP nu ha hittat en bra tillväxttakt och har visat sig vara 
tillräckligt effektivt för att locka betydande extern finansiering. I den mån partnerskapets 
medel växer kan det vara befogat att utöka dess mandat till att omfatta smittsamma 
sjukdomar som inte ingår i dag.

Ändringsförslag 351
Henri Weber

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 2 – stycke 6 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fortsättningen av Partnerskapet mellan 
Europa och utvecklingsländerna inom 
området klinisk prövning (EDCTP2) om 
kliniska prövningar av medicinska åtgärder 
mot hiv, malaria och tuberkulos,

a) fortsättningen och förstärkningen av 
Partnerskapet mellan Europa och 
utvecklingsländerna inom området klinisk 
prövning (EDCTP2) om kliniska 
prövningar av medicinska åtgärder mot 
hiv, malaria och tuberkulos,

Or. fr

Ändringsförslag 352
Seán Kelly

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 2 – stycke 6 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Forskning inom radioastronomi 
mellan Europa och Afrika för att dra 
maximal nytta av Afrikas egna 
investeringar och geografiska fördelar för 
ett partnerskap med Europa som är till 
fördel för båda parter, vilket efterlysts i 
Europaparlamentets antagna skriftliga 
förklaring nr 0045/2011 och vid 
Afrikanska unionens toppmöte 2011.

Or. en

Ändringsförslag 353
Henri Weber

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 2 – stycke 6 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) denna strategi bör leda till att 
4 procent av budgeten för Horisont 2020 
anslås till internationella 
samarbetsinsatser.
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Or. fr

Ändringsförslag 354
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 2 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna strategi bör leda till att 4 procent
av budgeten för Horisont 2020 anslås till 
internationella samarbetsinsatser.

Or. fr

Motivering

Det är förenligt med artiklarna 180 och 182 i EUF-fördraget att ange en procentandel för 
anslaget till internationella samarbetsinsatser. Det är ännu för tidigt att avgöra dessa 
insatsers andel i det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling, eftersom det inte 
fastställdes någon budget för övergripande åtgärder i det programmet, men den bör vara 
ungefär 2–2,5 procent. Den föreslagna procentandelen på 4 procent motsvarar det 
observerade genomsnittet 1990–2006.

Ändringsförslag 355
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övergripande åtgärder ska främjas i del I 
om spetskompetens, i de samhälleliga 
utmaningarna samt i möjliggörande och 
industriell teknik för att tillsammans 
utveckla ny kunskap, framtida och 
framväxande teknik, 
forskningsinfrastruktur och 
nyckelkompetenser. 
Forskningsinfrastrukturen ska också få en 
bredare användning i samhället, till 

Övergripande åtgärder ska främjas i del I 
om spetskompetens, i de samhälleliga 
utmaningarna samt i möjliggörande och 
industriell teknik för att tillsammans 
utveckla ny kunskap, framtida och 
framväxande teknik, 
forskningsinfrastruktur och 
nyckelkompetenser. 
Forskningsinfrastrukturen ska också få en 
bredare användning i samhället, till 
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exempel inom offentliga tjänster, 
främjande av vetenskap, civil säkerhet och 
kultur. Under genomförandet kommer 
dessutom fastställandet av prioriteringar 
för de direkta åtgärder som vidtas av det 
gemensamma forskningscentrumet och 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik (EIT) att samordnas på lämpligt sätt 
med andra delar av Horisont 2020.

exempel inom offentliga tjänster, 
främjande av vetenskap, civil säkerhet och 
kultur. Ur denna synvinkel är akademiska 
och vetenskapliga publikationer en 
avgörande del av 
forskningsinfrastrukturerna. Det är 
därför av avgörande betydelse att 
forskningsresultat som genererats och 
validerats genom arbete utfört av EU-
finansierade forskare görs tillgängliga för 
hela forskarsamhället. Under 
genomförandet kommer dessutom 
fastställandet av prioriteringar för de 
direkta åtgärder som vidtas av det 
gemensamma forskningscentrumet och 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik (EIT) att samordnas på lämpligt sätt 
med andra delar av Horisont 2020.

Or. fr

Ändringsförslag 356
Anna Záborská, Jan Březina

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att man ska kunna bidra effektivt till 
målen för Europa 2020 och 
Innovationsunionen måste man dessutom i 
många fall utveckla lösningar som är 
tvärvetenskapliga till sin natur och därför 
omfattar flera av de särskilda målen för 
Horisont 2020. Särskild uppmärksamhet 
kommer att ägnas åt ansvarsfull forskning 
och innovation. Könsaspekten kommer att 
behandlas som en övergripande fråga för 
att rätta till obalansen mellan kvinnor och 
män och integrera ett 
jämställdhetsperspektiv när det gäller 
programplanering och innehåll som rör 
forskning och innovation. Horisont 2020 
innehåller särskilda bestämmelser för att 
uppmuntra sådana övergripande åtgärder, 

För att man ska kunna bidra effektivt till 
målen för Europa 2020 och 
Innovationsunionen måste man dessutom i 
många fall utveckla lösningar som är 
tvärvetenskapliga till sin natur och därför 
omfattar flera av de särskilda målen för 
Horisont 2020. Särskild uppmärksamhet 
kommer att ägnas åt ansvarsfull forskning 
och innovation. Jämställdhet mellan 
kvinnor och män kommer att behandlas 
som en övergripande fråga för att rätta till 
obalansen mellan kvinnor och män. 
Horisont 2020 måste respektera 
forskarnas vetenskapliga kompetens och
professionella meriter när man främjar 
jämställdhet mellan kvinnor och män när 
det gäller innehåll som rör forskning och 
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bland annat genom en effektiv paketering 
av budgetar. Detta omfattar även till 
exempel möjligheten för samhälleliga 
utmaningar samt möjliggörande och 
industriell teknik att utnyttja 
bestämmelserna för finansiella instrument 
och det särskilda instrumentet för små och 
medelstora företag.

innovation. Horisont 2020 innehåller 
särskilda bestämmelser för att uppmuntra 
sådana övergripande åtgärder, bland annat 
genom en effektiv paketering av budgetar. 
Detta omfattar även till exempel 
möjligheten för samhälleliga utmaningar 
samt möjliggörande och industriell teknik 
att utnyttja bestämmelserna för finansiella 
instrument och det särskilda instrumentet 
för små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 357
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att belöna de bästa forskarna och de 
projekt som gett bäst resultat av dem som 
beviljats anslag från Horisont 2020 
kommer symboliska priser att delas ut för 
alla tematiska områden över samtliga 
pelare.

Or. en

Ändringsförslag 358
Britta Thomsen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övergripande åtgärder kommer också att 
vara avgörande för att stimulera det 
samspel mellan samhälleliga utmaningar 
och möjliggörande och industriell teknik 
som behövs för att skapa viktiga tekniska 
genombrott. Exempel på när sådana 

Övergripande åtgärder kommer också att 
vara avgörande för att stimulera det 
samspel mellan samhälleliga utmaningar 
och möjliggörande och industriell teknik 
som behövs för att skapa viktiga tekniska 
genombrott. Exempel på när sådana 
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interaktioner kan utvecklas är området 
e-hälsa, smarta nät, smarta transportsystem, 
integrering av klimatåtgärder, 
nanomedicin, avancerade material för lätta 
fordon eller utveckling av biobaserade 
industriella processer och produkter. 
Kraftfulla synergieffekter kommer därför 
att kunna skapas mellan samhälleliga 
utmaningar och utveckling av generisk 
möjliggörande och industriell teknik. Detta 
kommer särskilt att beaktas vid 
utvecklingen av fleråriga strategier och 
prioriteringar för vart och ett av dessa 
särskilda mål. Det kommer att kräva att 
intressenter som företräder de olika 
perspektiven är fullt delaktiga i 
genomförandet, och i många fall kommer 
det också att kräva åtgärder som 
sammanför finansiering från möjliggörande 
och industriell teknik och de samhälleliga 
aktuella utmaningar som berörs.

interaktioner kan utvecklas är området 
e-hälsa, cybersäkerhet, smarta nät, smarta 
transportsystem, integrering av 
klimatåtgärder eller jämställdhetsfrågor, 
nanomedicin, avancerade material för lätta 
fordon eller utveckling av biobaserade 
industriella processer och produkter. 
Kraftfulla synergieffekter kommer därför 
att kunna skapas mellan samhälleliga 
utmaningar och utveckling av generisk 
möjliggörande och industriell teknik. Detta 
kommer särskilt att beaktas vid 
utvecklingen av fleråriga strategier och 
prioriteringar för vart och ett av dessa 
särskilda mål. Det kommer att kräva att 
intressenter som företräder de olika 
perspektiven är fullt delaktiga i 
genomförandet, och i många fall kommer 
det också att kräva åtgärder som 
sammanför finansiering från möjliggörande 
och industriell teknik och de samhälleliga 
aktuella utmaningar som berörs.

Or. en

Ändringsförslag 359
Vicky Ford

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övergripande åtgärder kommer också att 
vara avgörande för att stimulera det 
samspel mellan samhälleliga utmaningar 
och möjliggörande och industriell teknik 
som behövs för att skapa viktiga tekniska 
genombrott. Exempel på när sådana 
interaktioner kan utvecklas är området 
e-hälsa, smarta nät, smarta transportsystem, 
integrering av klimatåtgärder, 
nanomedicin, avancerade material för lätta 
fordon eller utveckling av biobaserade 
industriella processer och produkter. 
Kraftfulla synergieffekter kommer därför 

Övergripande åtgärder kommer också att 
vara avgörande för att stimulera det 
samspel mellan samhälleliga utmaningar 
och möjliggörande och industriell teknik 
som behövs för att skapa viktiga tekniska 
genombrott. Exempel på när sådana 
interaktioner kan utvecklas är området 
e-hälsa, smarta nät, smarta transportsystem, 
integrering av klimatåtgärder, 
nanomedicin, växtbaserad genteknik,
avancerade material för lätta fordon eller 
utveckling av biobaserade industriella 
processer och produkter. Kraftfulla 
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att kunna skapas mellan samhälleliga 
utmaningar och utveckling av generisk 
möjliggörande och industriell teknik. Detta 
kommer särskilt att beaktas vid 
utvecklingen av fleråriga strategier och 
prioriteringar för vart och ett av dessa 
särskilda mål. Det kommer att kräva att 
intressenter som företräder de olika 
perspektiven är fullt delaktiga i 
genomförandet, och i många fall kommer 
det också att kräva åtgärder som 
sammanför finansiering från möjliggörande 
och industriell teknik och de samhälleliga 
aktuella utmaningar som berörs.

synergieffekter kommer därför att kunna 
skapas mellan samhälleliga utmaningar och 
utveckling av generisk möjliggörande och 
industriell teknik. Detta kommer särskilt att 
beaktas vid utvecklingen av fleråriga 
strategier och prioriteringar för vart och ett 
av dessa särskilda mål. Det kommer att 
kräva att intressenter som företräder de 
olika perspektiven är fullt delaktiga i 
genomförandet, och i många fall kommer 
det också att kräva åtgärder som 
sammanför finansiering från möjliggörande 
och industriell teknik och de samhälleliga 
aktuella utmaningar som berörs.

Or. en

Ändringsförslag 360
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övergripande åtgärder kommer också att 
vara avgörande för att stimulera det 
samspel mellan samhälleliga utmaningar 
och möjliggörande och industriell teknik 
som behövs för att skapa viktiga tekniska 
genombrott. Exempel på när sådana 
interaktioner kan utvecklas är området 
e-hälsa, smarta nät, smarta transportsystem, 
integrering av klimatåtgärder, 
nanomedicin, avancerade material för lätta 
fordon eller utveckling av biobaserade 
industriella processer och produkter. 
Kraftfulla synergieffekter kommer därför 
att kunna skapas mellan samhälleliga 
utmaningar och utveckling av generisk 
möjliggörande och industriell teknik. Detta 
kommer särskilt att beaktas vid 
utvecklingen av fleråriga strategier och 
prioriteringar för vart och ett av dessa 
särskilda mål. Det kommer att kräva att 
intressenter som företräder de olika 

Övergripande åtgärder kommer också att 
vara avgörande för att stimulera det 
samspel mellan samhälleliga utmaningar 
och möjliggörande och industriell teknik 
som behövs för att skapa viktiga tekniska 
genombrott. Exempel på när sådana 
interaktioner kan utvecklas är området 
e-hälsa, smarta nät, smarta transportsystem, 
integrering av klimatåtgärder, 
nanomedicin, testmetoder som ger större 
förutsägbarhet och som är mer relevanta 
för människor, riskbedömning och 
läkemedelsforskning, avancerade material 
för lätta fordon eller utveckling av 
biobaserade industriella processer och 
produkter. Kraftfulla synergieffekter 
kommer därför att kunna skapas mellan 
samhälleliga utmaningar och utveckling av 
generisk möjliggörande och industriell 
teknik. Detta kommer särskilt att beaktas 
vid utvecklingen av fleråriga strategier och 
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perspektiven är fullt delaktiga i 
genomförandet, och i många fall kommer 
det också att kräva åtgärder som 
sammanför finansiering från möjliggörande 
och industriell teknik och de samhälleliga 
aktuella utmaningar som berörs.

prioriteringar för vart och ett av dessa 
särskilda mål. Det kommer att kräva att 
intressenter som företräder de olika 
perspektiven är fullt delaktiga i 
genomförandet, och i många fall kommer 
det också att kräva åtgärder som 
sammanför finansiering från möjliggörande 
och industriell teknik och de samhälleliga 
aktuella utmaningar som berörs.

Or. fr

Motivering

Att säkerställa ett friskt och aktivt liv är en av samhällets stora utmaningar. Det finns ett stort 
behov av forskningsmetoder som är effektivare, ger större förutsägbarhet och är mer 
relevanta och som bidrar till att hantera denna utmaning.

Ändringsförslag 361
Marisa Matias

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övergripande åtgärder kommer också att 
vara avgörande för att stimulera det 
samspel mellan samhälleliga utmaningar 
och möjliggörande och industriell teknik 
som behövs för att skapa viktiga tekniska 
genombrott. Exempel på när sådana 
interaktioner kan utvecklas är området e-
hälsa, smarta nät, smarta transportsystem, 
integrering av klimatåtgärder, 
nanomedicin, avancerade material för lätta 
fordon eller utveckling av biobaserade 
industriella processer och produkter. 
Kraftfulla synergieffekter kommer därför 
att kunna skapas mellan samhälleliga 
utmaningar och utveckling av generisk 
möjliggörande och industriell teknik. Detta 
kommer särskilt att beaktas vid 
utvecklingen av fleråriga strategier och 
prioriteringar för vart och ett av dessa 
särskilda mål. Det kommer att kräva att 

Övergripande åtgärder kommer också att 
vara avgörande för att stimulera det 
samspel mellan samhälleliga utmaningar 
och möjliggörande och industriell teknik 
som behövs för att skapa viktiga tekniska 
genombrott och en rättvis ekonomi. 
Exempel på när sådana interaktioner kan 
utvecklas är området e-hälsa, smarta nät, 
smarta transportsystem, integrering av 
klimatåtgärder, nanomedicin, avancerade 
material för lätta fordon eller utveckling av 
biobaserade industriella processer och 
produkter. Kraftfulla synergieffekter 
kommer därför att kunna skapas mellan 
samhälleliga utmaningar och utveckling av 
generisk möjliggörande och industriell 
teknik och social innovation. Detta 
kommer särskilt att beaktas vid 
utvecklingen av fleråriga strategier och 
prioriteringar för vart och ett av dessa 
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intressenter som företräder de olika 
perspektiven är fullt delaktiga i 
genomförandet, och i många fall kommer 
det också att kräva åtgärder som 
sammanför finansiering från möjliggörande 
och industriell teknik och de samhälleliga 
aktuella utmaningar som berörs.

särskilda mål. Det kommer att kräva att 
intressenter som företräder de olika 
perspektiven inklusive organisationer från 
civilsamhället är fullt delaktiga i 
genomförandet, och i många fall kommer 
det också att kräva åtgärder som 
sammanför finansiering från möjliggörande 
och industriell teknik och de samhälleliga 
aktuella utmaningar som berörs. Ett 
framgångsrikt genomförande av 
nödvändiga förändringar beror faktiskt 
på allmänhetens engagemang för 
vetenskap och innovation och de fördelar 
som dessa för med sig.

Or. en

Ändringsförslag 362
Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övergripande åtgärder kommer också att 
vara avgörande för att stimulera det 
samspel mellan samhälleliga utmaningar 
och möjliggörande och industriell teknik 
som behövs för att skapa viktiga tekniska 
genombrott. Exempel på när sådana 
interaktioner kan utvecklas är området 
e-hälsa, smarta nät, smarta transportsystem, 
integrering av klimatåtgärder, 
nanomedicin, avancerade material för lätta 
fordon eller utveckling av biobaserade 
industriella processer och produkter. 
Kraftfulla synergieffekter kommer därför 
att kunna skapas mellan samhälleliga 
utmaningar och utveckling av generisk 
möjliggörande och industriell teknik. Detta 
kommer särskilt att beaktas vid 
utvecklingen av fleråriga strategier och 
prioriteringar för vart och ett av dessa 
särskilda mål. Det kommer att kräva att 
intressenter som företräder de olika 

Övergripande åtgärder kommer också att 
vara avgörande för att stimulera det 
samspel mellan samhälleliga utmaningar 
och möjliggörande och industriell teknik 
som behövs för att skapa viktiga tekniska 
genombrott. Exempel på när sådana 
interaktioner kan utvecklas är området 
e-hälsa, smarta nät, smarta transportsystem
(inklusive sjötransporter), integrering av 
klimatåtgärder, nanomedicin, avancerade 
material för lätta fordon eller utveckling av 
biobaserade industriella processer och 
produkter. Kraftfulla synergieffekter 
kommer därför att kunna skapas mellan 
samhälleliga utmaningar och utveckling av 
generisk möjliggörande och industriell 
teknik. Detta kommer särskilt att beaktas 
vid utvecklingen av fleråriga strategier och 
prioriteringar för vart och ett av dessa 
särskilda mål. Det kommer att kräva att 
intressenter som företräder de olika 
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perspektiven är fullt delaktiga i 
genomförandet, och i många fall kommer
det också att kräva åtgärder som 
sammanför finansiering från möjliggörande 
och industriell teknik och de samhälleliga 
aktuella utmaningar som berörs.

perspektiven är fullt delaktiga i 
genomförandet, och i många fall kommer 
det också att kräva åtgärder som 
sammanför finansiering från möjliggörande 
och industriell teknik och de samhälleliga 
aktuella utmaningar som berörs.

Or. en

Ändringsförslag 363
Nuno Teixeira

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övergripande åtgärder kommer också att 
vara avgörande för att stimulera det 
samspel mellan samhälleliga utmaningar 
och möjliggörande och industriell teknik 
som behövs för att skapa viktiga tekniska 
genombrott. Exempel på när sådana 
interaktioner kan utvecklas är området 
e-hälsa, smarta nät, smarta transportsystem, 
integrering av klimatåtgärder, 
nanomedicin, avancerade material för lätta 
fordon eller utveckling av biobaserade 
industriella processer och produkter. 
Kraftfulla synergieffekter kommer därför 
att kunna skapas mellan samhälleliga 
utmaningar och utveckling av generisk 
möjliggörande och industriell teknik. Detta 
kommer särskilt att beaktas vid 
utvecklingen av fleråriga strategier och 
prioriteringar för vart och ett av dessa 
särskilda mål. Det kommer att kräva att 
intressenter som företräder de olika 
perspektiven är fullt delaktiga i 
genomförandet, och i många fall kommer 
det också att kräva åtgärder som 
sammanför finansiering från möjliggörande 
och industriell teknik och de samhälleliga 
aktuella utmaningar som berörs.

Övergripande åtgärder kommer också att 
vara avgörande för att stimulera det 
samspel mellan samhälleliga utmaningar 
och möjliggörande och industriell teknik 
som behövs för att skapa viktiga tekniska 
genombrott. Exempel på när sådana 
interaktioner kan utvecklas är området 
e-hälsa, smarta nät, smarta transportsystem, 
integrering av klimatåtgärder, 
nanomedicin, avancerade material för lätta 
fordon eller utveckling av biobaserade 
industriella processer och produkter. 
Kraftfulla synergieffekter kommer därför 
att kunna skapas mellan samhälleliga 
utmaningar och utveckling av generisk 
möjliggörande och industriell teknik. Detta 
kommer särskilt att beaktas vid 
utvecklingen av fleråriga strategier och 
prioriteringar för vart och ett av dessa 
särskilda mål. Det kommer att kräva att 
intressenter som företräder de olika 
perspektiven är fullt delaktiga i 
genomförandet, och i många fall kommer 
det också att kräva åtgärder som 
sammanför finansiering från möjliggörande 
och industriell teknik och de samhälleliga 
aktuella utmaningar som berörs.
Plattformarna för smart specialisering 
spelar en viktig roll för detta, bland annat 
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genom skapande och sammankoppling av 
nätverk, informationsutbyte, 
vänskapsförbindelser och stöd till 
forsknings- och innovationspolitiken, då 
de yttersta randområdenas särskilda 
situation bör beaktas.

Or. pt

Motivering

Uppgiften för plattformarna för smart specialisering är viktig för informationsutbytet och för 
medverkan från aktörer som företräder olika perspektiv vid genomförandet av nämnda mål. 
Enligt meddelandet om Horisont 2020 (KOM(2011)0808) måste särskild hänsyn tas till de 
yttersta randområdenas särskilda situation.

Ändringsförslag 364
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övergripande åtgärder kommer också att 
vara avgörande för att stimulera det 
samspel mellan samhälleliga utmaningar 
och möjliggörande och industriell teknik 
som behövs för att skapa viktiga tekniska 
genombrott. Exempel på när sådana 
interaktioner kan utvecklas är området e-
hälsa, smarta nät, smarta transportsystem, 
integrering av klimatåtgärder, 
nanomedicin, avancerade material för lätta 
fordon eller utveckling av biobaserade 
industriella processer och produkter. 
Kraftfulla synergieffekter kommer därför 
att kunna skapas mellan samhälleliga 
utmaningar och utveckling av generisk 
möjliggörande och industriell teknik. Detta 
kommer särskilt att beaktas vid 
utvecklingen av fleråriga strategier och 
prioriteringar för vart och ett av dessa 
särskilda mål. Det kommer att kräva att 
intressenter som företräder de olika 
perspektiven är fullt delaktiga i 

Övergripande åtgärder kommer också att 
vara avgörande för att stimulera det 
samspel mellan samhälleliga utmaningar 
och möjliggörande och industriell teknik 
som behövs för att skapa viktiga tekniska 
genombrott. Exempel på när sådana 
interaktioner kan utvecklas är området e-
hälsa, smarta nät, smarta transportsystem, 
integrering av klimatåtgärder,
nanomedicin, avancerade material för lätta 
fordon eller utveckling av biobaserade 
industriella processer och produkter. 
Kraftfulla synergieffekter kommer därför 
att kunna skapas mellan samhälleliga 
utmaningar och utveckling av generisk 
möjliggörande och industriell teknik. Detta 
kommer särskilt att beaktas vid 
utvecklingen av fleråriga strategier och 
prioriteringar för vart och ett av dessa 
särskilda mål. Det kommer att kräva att 
intressenter som företräder de olika 
perspektiven, däribland organisationer 
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genomförandet, och i många fall kommer 
det också att kräva åtgärder som 
sammanför finansiering från möjliggörande 
och industriell teknik och de samhälleliga 
aktuella utmaningar som berörs.

som företräder det civila samhället, är fullt 
delaktiga i utformningen av 
forskningsfrågor och i genomförandet, 
och i många fall kommer det också att 
kräva åtgärder som sammanför finansiering 
från möjliggörande och industriell teknik 
och de samhälleliga aktuella utmaningar 
som berörs.

Or. fr

Ändringsförslag 365
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet kommer också att 
ägnas åt samordningen av verksamhet som 
finansieras genom Horisont 2020 med 
verksamhet som stöds inom ramen för 
unionens övriga finansieringsprogram, 
såsom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, den gemensamma 
fiskeripolitiken eller Erasmus för alla: EU:s 
program för utbildning, ungdom och idrott 
eller programmet Hälsa för tillväxt. Detta 
omfattar en lämplig förbindelse med 
sammanhållningsfonderna, där stöd till 
kapacitetsuppbyggnad för forskning och 
innovation på regional nivå kan fungera 
som en ”spetsforskningstrappa”, där 
inrättandet av regionala kompetenscentrum 
kan bidra till att överbrygga 
innovationsklyftan i Europa och där stöd 
till storskaliga demonstrations- och 
pilotprojekt kan bidra till att uppnå målet 
att skapa industriellt ledarskap i Europa.

Särskild uppmärksamhet kommer också att 
ägnas åt samordningen av verksamhet som 
finansieras genom Horisont 2020 med 
verksamhet som stöds inom ramen för 
unionens övriga finansieringsprogram, 
såsom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, den gemensamma 
fiskeripolitiken eller Erasmus för alla: EU:s 
program för utbildning, ungdom och idrott 
eller programmet Hälsa för tillväxt. Detta 
omfattar en lämplig förbindelse med 
sammanhållningsfonderna, där stöd till 
kapacitetsuppbyggnad för forskning och 
innovation på regional nivå kan fungera 
som en ”spetsforskningstrappa”, där 
inrättandet av regionala kompetenscentrum 
kan bidra till att överbrygga 
innovationsklyftan i Europa och där stöd 
till storskaliga demonstrations- och 
pilotprojekt kan bidra till att uppnå målet 
att skapa industriellt ledarskap i Europa.
Dessa synergier bör ge mindre utvecklade 
regioner lika tillträde till program inom 
Horisont 2020 utan att försvaga 
sammanhållningspolitikens centrala mål.

Or. en
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Ändringsförslag 366
Kent Johansson, Fiona Hall

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet kommer också att 
ägnas åt samordningen av verksamhet som 
finansieras genom Horisont 2020 med 
verksamhet som stöds inom ramen för 
unionens övriga finansieringsprogram, 
såsom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, den gemensamma 
fiskeripolitiken eller Erasmus för alla: EU:s 
program för utbildning, ungdom och idrott 
eller programmet Hälsa för tillväxt. Detta 
omfattar en lämplig förbindelse med 
sammanhållningsfonderna, där stöd till 
kapacitetsuppbyggnad för forskning och 
innovation på regional nivå kan fungera 
som en ”spetsforskningstrappa”, där 
inrättandet av regionala kompetenscentrum 
kan bidra till att överbrygga 
innovationsklyftan i Europa och där stöd 
till storskaliga demonstrations- och 
pilotprojekt kan bidra till att uppnå målet 
att skapa industriellt ledarskap i Europa.

Särskild uppmärksamhet kommer också att 
ägnas åt samordningen av verksamhet som 
finansieras genom Horisont 2020 med 
verksamhet som stöds inom ramen för 
unionens övriga finansieringsprogram, 
såsom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, den gemensamma 
fiskeripolitiken eller Erasmus för alla: EU:s 
program för utbildning, ungdom och idrott 
eller programmet Hälsa för tillväxt, 
LIFE-programmet, och reserven för nya 
deltagare (NER300) Detta omfattar en 
lämplig förbindelse med 
sammanhållningsfonderna, där stöd till 
kapacitetsuppbyggnad för forskning och 
innovation på regional nivå kan fungera 
som en ”spetsforskningstrappa”, där 
inrättandet av regionala kompetenscentrum 
kan bidra till att överbrygga 
innovationsklyftan i Europa och där stöd 
till storskaliga demonstrations- och 
pilotprojekt kan bidra till att uppnå målet 
att skapa industriellt ledarskap i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 367
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrument för ”spetsforskningstrappor” 
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bör introduceras i både Horisont 2020 
och sammanhållningspolitiken för att 
utnyttja synergier mellan politiska 
åtgärder. Åtgärder bör införas för att 
identifiera vilka center som är mest 
lovande (”spetsforskningscentrum”) och 
tilldela dem utmärkelsen ”seal of 
excellence”.

Or. en

Ändringsförslag 368
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ovannämnda samordningen 
inbegriper en lämplig förbindelse med 
sammanhållningsfonderna, där stöd till 
kapacitetsuppbyggnad för forskning och 
innovation på regional nivå kan fungera 
som en ”spetsforskningstrappa”, där 
inrättandet av regionala 
kompetenscentrum kan bidra till att 
förbättra innovation i Europa. 
Sammanhållningsfonderna bör användas
fullt ut för att stödja 
kapacitetsuppbyggnad i regionerna 
genom specifika åtgärder som syftar till 
att göra det möjligt för 
spetsforskningscenter att bidra till att 
modernisera universiteten, inköp av 
vetenskaplig utrustning, tekniköverföring 
på lokal nivå, stöd till nystartade företag 
och ”spin-off”-företag, interaktion mellan 
företag och den akademiska världen på 
lokal nivå, kluster inom de områden som 
prioriteras av Horisont 2020 och som en 
källa till små anslag för förberedelser av 
förslag som ska lämnas in till Horisont 
2020.

Or. en
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Motivering

Utgår från ändringsförslag 38 i Carvalho-betänkandet.

Ändringsförslag 369
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att vi ska kunna åstadkomma en hållbar 
tillväxt i Europa måste bidraget från 
offentliga och privata aktörer optimeras. 
Detta är mycket viktigt om man ska kunna 
konsolidera ett europeiskt 
forskningsområde och med tanke på 
Innovationsunionen, den digitala agendan 
och andra flaggskeppsinitiativ inom EU 
2020. Dessutom kräver ansvarsfull 
forskning och innovation att de bästa 
lösningarna utvecklas genom samarbete 
mellan parter som har olika perspektiv men 
gemensamma intressen.

För att vi ska kunna åstadkomma en hållbar 
tillväxt i Europa måste bidraget från 
offentliga och privata aktörer optimeras.
För att uppfylla EU:s mål på 3 procent 
investeringar i FoU är det särskilt viktigt 
att de privata investeringarna i forskning 
och innovation ökar betydligt. Detta är
mycket viktigt om man ska kunna 
konsolidera ett europeiskt 
forskningsområde och med tanke på 
Innovationsunionen, den digitala agendan 
och andra flaggskeppsinitiativ inom EU 
2020. För detta ändamål bör EU:s fonder 
i så stor utsträckning som möjligt 
användas för att främja privata och 
offentliga investeringar. Dessutom kräver 
ansvarsfull forskning och innovation att de 
bästa lösningarna utvecklas genom 
samarbete mellan parter som har olika 
perspektiv men gemensamma intressen.

Or. en

Ändringsförslag 370
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 4 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 innehåller förutsättningar 
och tydliga kriterier för inrättandet av 
offentlig-offentliga och offentlig-privata 
partnerskap. Offentlig-privata partnerskap 
kan baseras på ett avtal mellan offentliga 
och privata aktörer och kan i vissa fall 
vara institutionaliserade offentlig-privata 
partnerskap (t.ex. gemensamma 
teknikinitiativ och andra gemensamma 
företag).

Horisont 2020 innehåller förutsättningar 
och tydliga kriterier för inrättandet av 
offentlig-offentliga och offentlig-privata 
partnerskap. Offentlig-privata partnerskap 
kan baseras på ett avtal mellan offentliga 
och privata aktörer varigenom allmänna 
medel används för att stärka privata 
investeringar för att uppnå resultat som 
är värdefulla både för den privata sektorn 
och för samhället.

Or. en

Ändringsförslag 371
Gaston Franco

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befintliga offentlig-offentliga och 
offentlig-privata partnerskap kan få stöd 
från Horisont 2020, förutsatt att de syftar 
till att uppnå målen i Horisont 2020, 
uppfyller de kriterier som fastställs i 
Horisont 2020 och kan visa att de har gjort 
betydande framsteg inom det sjunde 
ramprogrammet för forskning, teknisk 
utveckling och demonstration (FP7).

Befintliga offentlig-offentliga och 
offentlig-privata partnerskap kan få stöd 
från Horisont 2020, förutsatt att de syftar 
till att uppnå målen i Horisont 2020, 
uppfyller de kriterier som fastställs i 
Horisont 2020 och kan visa att de har gjort 
betydande framsteg inom det sjunde 
ramprogrammet för forskning, teknisk 
utveckling och demonstration (FP7).
Vetenskapliga center och museer som 
genomför offentlig-privata partnerskap 
med vetenskapliga institutioner, företag, 
föreningar och medborgare kan också få 
stöd från Horisont 2020 eftersom de antar 
viktiga samhälleliga utmaningar i linje 
med Horisont 2020-strategin.

Or. en
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Ändringsförslag 372
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 4 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensamma företag som inrättats inom 
ramen för FP7 enligt artikel 187 i 
fördraget, som kan beviljas ytterligare stöd 
under ovanstående villkor är: Initiativet för 
innovativa läkemedel (IMI), Clean Sky, 
Single European Sky ATM Research 
(Sesar), Bränsleceller och vätgas (FCH), 
Inbyggda datasystem (Artemis) och 
Nanoelektronik (Eniac). De två sistnämnda 
kan kombineras till ett initiativ.

Gemensamma företag som inrättats inom 
ramen för FP7 enligt artikel 187 i 
fördraget, som kan beviljas ytterligare stöd 
under ovanstående villkor är: Initiativet för 
innovativa läkemedel (IMI), Clean Sky, 
Single European Sky ATM Research 
(Sesar), Bränsleceller och vätgas (FCH), 
Inbyggda datasystem (Artemis) och 
Nanoelektronik (Eniac). De två sistnämnda 
kan kombineras till ett initiativ. Stödet 
kommer att bero på en 
kostnadseffektivitetsanalys och en 
grundlig bedömning av styrning och 
funktion vad gäller kriterierna öppenhet, 
insynsvänlighet, verkan och effektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 373
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 4 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare offentlig-offentliga och 
offentlig-privata partnerskap kan inledas 
inom ramen för Horisont 2020 om de 
uppfyller de fastställda kriterierna. Detta 
kan omfatta partnerskap för informations-
och kommunikationsteknik inom fotonik 
och robotteknik, hållbara processindustrier, 
biobaserade industrier och säkerhetsteknik 
för maritim gränsövervakning.

Ytterligare offentlig-offentliga och 
offentlig-privata partnerskap kan inledas 
inom ramen för Horisont 2020 om de 
uppfyller de fastställda kriterierna, 
förutsatt att vidden av de eftersträvade 
målen rättfärdigar ett sådant upplägg och 
där det kan påvisas att ingen annan form 
av partnerskap eller 
finansieringsinstrument kan uppfylla det 
önskade målet eller ge de önskade 



PE492.816v01-00 128/130 AM\907982SV.doc

SV

hävstångseffekterna och önskat 
engagemang från aktörernas sida. Detta 
kan omfatta partnerskap för informations-
och kommunikationsteknik inom fotonik 
och robotteknik, hållbara processindustrier 
eller biobaserade industrier.

Or. en

Ändringsförslag 374
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 4 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare offentlig-offentliga och 
offentlig-privata partnerskap kan inledas 
inom ramen för Horisont 2020 om de 
uppfyller de fastställda kriterierna. Detta 
kan omfatta partnerskap för informations-
och kommunikationsteknik inom fotonik 
och robotteknik, hållbara processindustrier, 
biobaserade industrier och säkerhetsteknik 
för maritim gränsövervakning.

Ytterligare offentlig-offentliga och 
offentlig-privata partnerskap kan inledas 
inom ramen för Horisont 2020 om de 
uppfyller de fastställda kriterierna. Detta 
kan omfatta partnerskap för informations-
och kommunikationsteknik inom fotonik 
och robotteknik, hållbara processindustrier, 
biobaserade industrier, telemedicin och 
utrustning för medicinsk vård i hemmet 
och säkerhetsteknik för maritim 
gränsövervakning.

Or. sl

Ändringsförslag 375
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 4 – stycke 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genomföra en allsidig 
bedömning och utvärdering av de 
pilotpartnerskap som inrättas under det 
sjunde ramprogrammet (de gemensamma 
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teknikplattformarna, de offentlig-privata 
partnerskap som inrättats genom den 
ekonomiska återhämtningsplanen för 
Europa såväl som de kunskaps- och 
innovationsgrupper som inrättats av 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik), innan man konsoliderar stöd till 
befintliga eller stöder inrättandet av nya. 
Under genomförandet av Horisont 2020 
kommer kommissionen att på grundval av 
denna bedömning och utvärdering lägga 
fram ett förslag för att förbättra styrning 
och funktion för befintliga offentlig-
privata partnerskap, i syfte att få ett 
effektivare och mera verkningsfullt 
resultat, ett öppet och insynsvänligt 
funktionssätt och för att undvika 
intressekonflikter. Bedömningen och 
utvärderingen kommer att särskilt 
behandla inverkan på små och medelstora 
företag och mindre 
forskningsorganisationer för att 
säkerställa att de engageras på ett bättre 
sätt, både för att fastställa 
forskningsagendan och för att delta.

Or. en

Ändringsförslag 376
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 4 – stycke 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samtliga ovannämnda partnerskap 
uppmanas mycket bestämt att samarbeta 
och utforska synergier med Europeiska 
institutet för innovation och teknik och 
dess kunskaps- och innovationsgrupper. 
Det är särskilt viktigt att sträva efter 
samarbete på utbildningsområdet för att 
vidga Europas begåvningsreserv och 
garantera att det finns tillgång till 
skickliga vetenskapsmän och 
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kunskapsarbetare i framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 377
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga 1 – punkt 4 – stycke 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen bör tillhandahålla en enda 
finansieringskälla förutom när det finns 
en tydlig överenskommelse mellan 
kommissionen och medlemsstaterna att 
tillhandahålla en tillräcklig budget för ett 
specifikt initiativ.

Or. en

Motivering

Institutionella offentlig-privata partnerskap är förknippade med höga 
administrationskostnader och behöver lång tid för förberedelser. Nya offentlig-privata 
partnerskap som uppfyller fastställda kriterier bör baseras på en finansieringsmodell med en 
enda finansieringskälla. För att förenkla genomförandet av projekt och se till att chanserna 
för att delta blir desamma i de olika länder som deltar är en enda finansieringskälla den 
bästa lösningen i Horisont 2020.


