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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–
2020)
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2011)0811),

– med beaktande av artikel 182.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i 
enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0509/2011),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, budgetutskottet, utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet, utskottet för transport och turism, utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling, utskottet för kultur och utbildning och utskottet för rättsliga 
frågor (A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 
kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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Ändringsförslag 1
Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till beslut
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Ett utökat samarbete bör uppmuntras 
för att potentialen i EU:s samlade 
kompetens ska utnyttjas och forskningens 
ekonomiska och sociala inverkan 
optimeras, vilket skulle kunna bidra till att 
överbrygga forsknings- och 
innovationsklyftan i EU.

Or. en

Ändringsförslag 3
Förslag till beslut
Skäl 4
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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 av tekniska resurser och 
infrastruktur, vilket även omfattar 
datautbyte i syfte att snabbare nå resultat. 

Or. en

Ändringsförslag 4
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 

(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 
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internationell nivå. internationell nivå.

Or. en

Motivering

Övergripande ändringsförslag: ”Marie Curie” bör genomgående i hela texten ersättas med 
”Marie Skłodowska-Curie”.

Ändringsförslag 5
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 
riskfinansiering för innovativa företag och 
projekt och ge unionen ett brett stöd för 
innovation i små och medelstora företag.

(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 
riskfinansiering för innovativa företag och 
projekt och ge unionen ett brett stöd för 
innovation i små och medelstora företag.
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.

Or. en

Ändringsförslag 6
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.

Or. en

Ändringsförslag 7
Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Som en integrerad del av Horisont 
2020 bör det gemensamma 
forskningscentrumet (JRC) fortsätta att 
tillhandahålla oberoende, kundorienterat 
vetenskapligt och tekniskt stöd för 
utformning, utveckling, genomförande och 
övervakning av unionens politik. I syfte att 
utföra sitt uppdrag bör det gemensamma 
forskningscentrumet bedriva forskning på 
högsta kvalitetsnivå. Vid genomförandet av 
de direkta åtgärderna i enlighet med sitt 
uppdrag bör det gemensamma 
forskningscentrumet lägga särskild tonvikt 
på områden av stor betydelse för unionen, 
nämligen smart och hållbar tillväxt, 
säkerhet och medborgarskap samt Europa i 
världen.

(12) Som en integrerad del av Horisont 
2020 bör det gemensamma 
forskningscentrumet (JRC) fortsätta att 
tillhandahålla oberoende, kundorienterat 
vetenskapligt och tekniskt stöd för 
utformning, utveckling, genomförande och 
övervakning av unionens politik. Det 
gemensamma forskningscentrumet bör 
också bistå nationella, regionala och 
lokala beslutsfattare med de senaste 
forsknings- och innovationsresultaten. I 
syfte att utföra sitt uppdrag bör det 
gemensamma forskningscentrumet bedriva 
forskning på högsta kvalitetsnivå. Vid 
genomförandet av de direkta åtgärderna i 
enlighet med sitt uppdrag bör det 
gemensamma forskningscentrumet lägga 
särskild tonvikt på områden av stor 
betydelse för unionen, nämligen smart och 
hållbar tillväxt, säkerhet och 
medborgarskap samt Europa i världen.
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Or. en

Ändringsförslag 8
Förslag till beslut
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Horisont 2020, vars främsta 
drivkraft är spetskompetens, bör med 
hjälp av en spetsforskningstrappa skapa 
större synergieffekter, komplementaritet 
och interoperabilitet med 
strukturfonderna, vilkas främsta drivkraft 
är kapacitetsuppbyggnad och smart 
specialisering, under förutsättning att 
kopplingarna mellan de båda 
programmen stärks i båda riktningar.

Or. en

Ändringsförslag 9
Förslag till beslut
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) Europeiska lokala och regionala 
myndigheter fyller en viktig funktion när 
det gäller att genomföra det europeiska 
forskningsområdet och se till att unionens 
finansieringsinstrument samordnas på ett 
effektivt sätt, i synnerhet genom att främja 
kopplingarna mellan Horisont 2020 och 
strukturfonderna inom ramen för 
regionala innovationsstrategier baserade 
på smart specialisering. Regionerna fyller 
också en viktig funktion när det gäller att 
sprida och tillämpa resultaten av 
Horisont 2020 och att erbjuda 
kompletterande finansieringsinstrument, 
bland annat offentliga upphandlingar.

Or. en
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Ändringsförslag 10
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.

Or. en

Ändringsförslag 11
Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Sprida spetskompetensen och öka 
deltagandet.

Or. en

Motivering

Spetskompetensen bör utnyttjas fullt ut för att öka synergieffekterna mellan Horisont 2020 
och strukturfonderna.

Ändringsförslag 12
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 reflekterande
europeiska samhällen som är öppna för alla 
inom ramen för aldrig tidigare skådade 
förändringar och växande globala 
ömsesidiga beroenden.

Or. en
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Ändringsförslag 13
Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Skydda EU:s och EU-medborgarnas 
frihet och säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 14
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 
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.

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

Or. en

Ändringsförslag 15
Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare uppgifter om de viktiga 
resultatindikatorer som motsvarar de 
särskilda mål som anges i punkterna 1 till 4 
i denna artikel anges i bilaga II.

Ytterligare uppgifter om de viktiga 
resultatindikatorer som motsvarar de 
särskilda mål som anges i punkterna 1 till 4 
i denna artikel anges i bilaga II.
Resultatindikatorerna för bedömning av 
framsteg i förhållande till de övergripande 
målen i Horisont 2020 fastställs i bilaga I 
i förordning (EU) nr XX/2012 
[Horisont 2020].

Or. en

Ändringsförslag 16
Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det belopp som avses i punkt 1 ska 
fördelas mellan de fyra delar som anges i 
artikel 2.2 i detta beslut i enlighet med 
artikel 6.2 i förordning (EU) nr XX/2012 
(Horisont 2020). Den vägledande 
budgetfördelning för de särskilda mål som 
anges i artikel 3 i detta beslut och det 
högsta totala beloppet för bidrag till det 
gemensamma forskningscentrumets 
åtgärder anges i bilaga II till förordning 
(EU) nr XX/2012 (Horisont 2020).

2. Det belopp som avses i punkt 1 ska 
fördelas mellan de fyra delar som anges i 
artikel 2.2 i detta beslut i enlighet med 
artiklarna 6.2 och 6.4 i förordning (EU) nr 
XX/2012 (Horisont 2020). Den vägledande 
budgetfördelning för de särskilda mål som 
anges i artikel 3 i detta beslut och det 
högsta totala beloppet för bidrag till det 
gemensamma forskningscentrumets 
åtgärder anges i bilaga II till förordning 
(EU) nr XX/2012 (Horisont 2020).

Or. en

Ändringsförslag 17
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 

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

detta särskilda program som avses i 
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. En effektiv 
samordning av de tre 
huvudprioriteringarna i Horisont 2020 
ska krävas.

Or. en

Ändringsförslag 18
Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. En strategisk samordning av 
forskning och innovation ska inrättas på 
grundval av rådgivande vetenskapliga 
organ inom de olika temaområdena. Detta 
kommer att bidra till utformningen av 
forsknings- och innovationsprogram som 
bygger på bästa möjliga ledning och ge 
den stimulans och de instrument som 
krävs för att främja samarbete och 
synergieffekter i större skala. 
Samordningen kommer att motverka 
splittring och främja användningen av 
tekniska resurser och 
infrastrukturresurser i hela 
forskarvärlden i anknytning till varje 
temaområde. Tack vare strategiska 
åtgärder och vetenskaplig samordning 
kommer experter att kunna ge sina 
synpunkter på politiken i ett inledande 
skede, samtidigt som innovationen och 
konkurrenskraften främjas genom att 
förståelsen för innovationscykelns 
komplexitet ökar och ett större 
gränsöverskridande deltagande från 
forskare uppmuntras. 
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Or. en

Ändringsförslag 19
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 
vägledande tidsplan samt en flerårig 
strategi och strategiska riktlinjer för de 
efterföljande åren av genomförande. För 
bidragen ska de innehålla prioriteringar, 
utvärderingskriterier och maximal 
medfinansieringsgrad. De ska möjliggöra 
bottom-up-strategier för de tre 
prioriteringarna som syftar till att uppfylla 
målen på innovativa sätt.

Or. en

Ändringsförslag 20
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 är inte enbart 
ett effektivt sätt att främja de små och 
medelstora företagens deltagande.
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Or. en

Ändringsförslag 21
Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 6 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

God förvaltning av projektet kommer att 
belönas i analysen av personalens 
prestationsförmåga vid kommissionen och 
byråerna.

Or. en

Ändringsförslag 22
Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 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 ska också 
uppmuntras genom investeringar i 
tvärvetenskapliga kompetenser, skapande 
av förmåga, kunskap och värde baserat 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 23
Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 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.

Inom de samhälleliga utmaningarna ska 
en utmaningsbaserad strategi följas där 
grundläggande vetenskap, tillämpad 
forskning, kunskapsöverföring och 
innovation är lika viktiga och 
sammanlänkade komponenter. För att 
säkerställa en lämplig balans mellan 
konsensusbaserad och mer banbrytande 
forskning, utveckling och innovation bör 
minst 15 procent av budgeten för 
samhällsutmaningar följa bottom-up-
principen med öppna 
ansökningsomgångar (inga förbestämda 
ämnen). Dessutom bör rätt balans uppnås 
inom samhällsutmaningar och 
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möjliggörande teknik och industriteknik 
mellan mindre och större projekt, med 
beaktande av den särskilda 
branschstrukturen, typen av verksamhet, 
tekniken och forskningslandskapet.

Or. en

Ändringsförslag 24
Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 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 
styrelsestrukturen är det nödvändigt att 
visa i vilken utsträckning intressenter och 
representanter för det civila samhället är 
involverade 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 riktas mot åtgärder där 
insatser på unionsnivå tillför ett mervärde 
utöver insatser på nationell eller regional 
nivå genom att skapa stordriftsfördelar 
och kritisk massa, reducera 
fragmentering och säkerställa en 
unionsomfattande spridning av 
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resultaten. Dessa åtgärder är 
huvudsakligen transnationella 
samarbetsprojekt före det 
konkurrensutsatta stadiet och de ska 
omfatta merparten av den totala 
sammanlagda budgeten för prioriteringen 
”Samhällsutmaningar” och det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik”.

Or. en

Ändringsförslag 25
Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 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 grund av sin ämnesövergripande och 
tvärvetenskapliga karaktär kräver de 
samhälleliga utmaningarna att särskilda 
rådgivande strategigrupper inrättas. 
Grupperna ska bestå av relevanta 
intressenter med gott anseende och 
lämplig expertis från den akademiska 
världen, industrin, slutanvändarna och 
det civila samhället för att säkerställa en 
mångfald av alla berörda sektorer och 
forskningsområden. Grupperna ska 
komma med synpunkter och råd till 
kommissionen om den övergripande 
strategin för samhällsutmaningar, 
upprättandet av dess arbetsprogram samt 
områdena och kriterierna för 
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ansökningsomgångarna genom att 
tillgodogöra sig synpunkter från relevanta 
strukturer såsom europeiska 
teknikplattformar, europeiska 
vetenskapsorganisationer, gemensamma 
programplaneringsinitiativ och 
europeiska innovationspartnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 26
Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 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 och 
FEST Flagships. 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

Motivering

Med FEST avses framtida och ny vetenskap och teknik, se övergripande ändringar i Bilaga 1 
– avsnitt 1 – punkt 2 – inledningen.
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Ändringsförslag 27
Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 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 åtminstone 15 procent av deras 
sammanlagda budgetar går till små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 28
Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1.5

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 

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, 
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innovation med hjälp av publikationer, 
evenemang, kunskapsbanker, databaser, 
webbplatser eller riktad användning av 
sociala medier.

evenemang, kunskapsbanker, databaser, 
webbplatser eller riktad användning av 
sociala medier. Fri öppen tillgång till 
publikationer, vetenskapliga resultat som 
producerats eller samlats in inom 
forskning som finansierats av Horisont 
2020 ska främjas.

Or. en

Ändringsförslag 29
Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Internationellt samarbete med 
samarbetspartner i tredjeland är 
nödvändigt för att på ett effektivt sätt 
uppnå många av de särskilda målen i 
Horisont 2020, i synnerhet de som rör 
unionens utrikespolitik och internationella 
åtaganden. Detta gäller alla samhälleliga 
utmaningar av global karaktär som tas 
upp i Horisont 2020. Internationellt 
samarbete är också viktigt för att spets- och 
grundforskningen ska kunna dra nytta av 
fördelarna med framväxande vetenskap 
och tekniska möjligheter. Att främja 
forskarnas och innovatörernas rörlighet på 
internationell nivå är därför avgörande för 
att stärka det globala samarbetet. Åtgärder 
på internationell nivå är också viktiga för 
att öka den europeiska industrins 
konkurrenskraft genom att främja 
införandet och utbytet av ny teknik, till 
exempel genom utveckling av globala 
standarder och riktlinjer för 
interoperabilitet, och genom att främja 
acceptans för och spridning av europeiska 
lösningar utanför Europa.

Internationellt samarbete med viktiga 
strategiska samarbetspartners i tredjeland 
är nödvändigt för att på ett effektivt sätt 
uppnå många av de särskilda målen i 
Horisont 2020, i synnerhet de som rör 
unionens utrikespolitik och internationella 
åtaganden. Internationellt samarbete är 
också viktigt för att spets- och 
grundforskningen ska kunna dra nytta av 
fördelarna med framväxande vetenskap 
och tekniska möjligheter. Att främja 
forskarnas och innovatörernas rörlighet på 
internationell nivå är därför avgörande för 
att stärka det globala samarbetet. Åtgärder 
på internationell nivå är också viktiga för 
att öka den europeiska industrins 
konkurrenskraft genom att främja 
införandet och utbytet av ny teknik, till 
exempel genom utveckling av globala 
standarder och riktlinjer för 
interoperabilitet, och genom att främja 
acceptans för och spridning av europeiska 
lösningar utanför Europa.

Or. en
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Ändringsförslag 30
Förslag till beslut
Bilaga I – 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 den geografiska 
utvidgningen till andra 
utvecklingsregioner av Partnerskapet 
mellan Europa och utvecklingsländerna 
inom området klinisk prövning (EDCTP2) 
om kliniska prövningar från fas I-IV av 
medicinska åtgärder mot hiv, malaria och 
tuberkulos och försummade sjukdomar,

Or. en

Ändringsförslag 31
Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2 – stycke 6 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) genomförandebestämmelser mellan 
Europeiska unionen och Amerikas 
förenta stater för forskningssamarbete på 
områdena inrikes och civil säkerhet, 
undertecknat den 18 november 2010,

Or. en

Ändringsförslag 32
Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2 – stycke 6 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) stöd för åtgärderna enligt den första 
pelaren ”Störningsfri tillgång till råvaror 
på världsmarknaderna” i kommissionens 
meddelande av den 4 november 2008 med 
titeln ”Råvaruinitiativet — att uppfylla 
våra kritiska behov av tillväxt och 
arbetstillfällen i Europa” för att 
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säkerställa den europeiska industrins 
råvarutillgång på global nivå och bidra 
till att säkerställa råvarutillgången från 
internationella marknader på samma 
villkor som andra industriella 
konkurrenter,

Or. en

Motivering

Beroendet av råmaterial utanför EU för konkurrensen och innovationen inom den europeiska 
industrin (och arbetstillfällena den medför) har redan identifierats av gemenskapen 
(COM(2008)699, COM (2011)28, COM(2012)82, Rådets (konkurrenskraft) slutsatser den 10 
mars 2011). Med tanke på denna frågas betydelsen i EU-agendan, bör ett internationellt 
samarbete med de huvudsakliga samarbetsregionerna beaktas.

Ändringsförslag 33
Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2 – stycke 6 – led fc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fc) samarbete med utvecklingsländer, dvs. 
länder söder om Sahara, inom 
decentraliserad energiproduktion för 
fattigdomsbekämpning,

Or. en

Ändringsförslag 34
Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2 – stycke 6 – led fd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fd) en fortsättning på 
forskningssamarbetet med Brasilien om 
biobränslen med fokus på andra 
generationens biobränslen.

Or. en
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Ändringsförslag 35
Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 är strukturerat kring de mål
som fastställts för dess tre huvuddelar: 
skapa spetskompetens, skapa industriellt 
ledarskap och ta itu med samhälleliga 
utmaningar. Särskild uppmärksamhet 
kommer att ägnas åt att garantera tillräcklig 
samordning mellan dessa delar och fullt ut 
utnyttja de synergier som skapas mellan 
alla särskilda mål för att maximera deras 
kombinerade effekter på unionens högre 
politiska mål. Målen för Horisont 2020 
kommer därför att hanteras genom en stark 
betoning på att hitta effektiva lösningar, 
som går långt utöver en strategi som enbart 
bygger på traditionella vetenskapliga och 
tekniska discipliner och ekonomiska 
sektorer.

Horisont 2020 är strukturerat kring de mål 
som fastställts för dess tre huvuddelar: 
skapa spetskompetens, skapa industriellt 
ledarskap och ta itu med samhälleliga 
utmaningar. Särskild uppmärksamhet 
kommer att ägnas åt att garantera tillräcklig 
samordning mellan dessa delar och fullt ut 
utnyttja de synergier som skapas mellan 
alla särskilda mål för att maximera deras 
kombinerade effekter på unionens högre 
politiska mål. Målen för Horisont 2020 
kommer därför att hanteras genom en stark 
betoning på att hitta effektiva lösningar, 
som går långt utöver en strategi som enbart 
bygger på traditionella vetenskapliga och 
tekniska discipliner och ekonomiska 
sektorer, som främjar till exempel 
innovativa globala partnerskap utanför de 
klassiska konsortierna och tillhandahåller 
flexibla och innovativa finansierings- och 
investeringsinstrument som har anpassats 
för portföljer som förändras snabbt.

Or. en

Ändringsförslag 36
Förslag till beslut
Bilaga I – 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, 

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, cybersäkerhet, smarta nät, smarta 
transportsystem, integrering av 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 37
Förslag till beslut
Bilaga I – 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 

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, reserven för nya deltagare 
(NER300).
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demonstrations- och pilotprojekt kan 
bidra till att uppnå målet att skapa 
industriellt ledarskap i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 38
Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ovan nämnda samordning 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. 
Strukturfonderna bör användas i största 
möjliga utsträckning för att stödja 
kapacitetsuppbyggnad i regionerna med 
hjälp av särskilda åtgärder avsedda att 
grunda spetskompetenscentra, 
modernisera universitet, köpa in 
vetenskaplig utrustning, främja lokal 
tekniköverföring, ge stöd till nystart av 
företag och avknoppningar, främja lokal 
interaktion mellan näringslivet och den 
akademiska världen, skapa kluster inom 
de prioriterade områdena i Horisont 2020 
och som en källa till små bidrag som ges 
till utarbetandet av förslag som ska 
lämnas till Horisont 2020. Detta gör det 
möjligt att bygga en 
spetsforskningstrappa, vilket gör att dessa 
regioner kan delta fullt ut i 
Horisont 2020, baserat på kvalitet och 
spetskompetens.
Efter Horisont 2020 kunde 
strukturfonderna användas för att 
finansiera eller samfinansiera 
uppföljningen av forskningsprojekt inom 
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ramen för Horisont 2020 och för att 
värdera forskningsresultat på ett sådant 
sätt att det uppmuntrar till enkel tillgång 
till kunskap eller till att främja 
användningen av den resulterande 
kunskapen i fråga om dess direkta 
ekonomiska eller samhälleliga nytta.
Med hjälp av spetsforskningstrappan 
skapas större synergieffekter, 
komplementaritet och interoperabilitet 
mellan instrumenten i Horisont 2020, 
vars främsta drivkraft är spetskompetens, 
och strukturfonderna, vilkas främsta 
drivkraft är kapacitetsuppbyggnad och 
smart specialisering, under förutsättning 
att kopplingarna mellan de båda 
programmen stärks åt båda hållen.
Projekten inom Horisont 2020 bör dra till 
sig extern finansiering från 
strukturfonderna, EIB och den privata 
sektorn, vilket förutsätter att man antar en 
flerfondsstrategi.

En alleuropeisk gemensam fond som finansieras av strukturfonderna bör inrättas för att 
främja det europeiska forskningssamarbetet. Or. en

Ändringsförslag 39
Förslag till beslut
Bilaga I – 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), i 
enlighet med de kriterier som fastställs i 
artikel [19.2 och 19.3] i förordning (EU) 
nr XX/2012 [Horisont 2020]. Nya, 
innovativa partnerskap, bland annat 
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produktutvecklingspartnerskap, kan också 
få stöd om de bidrar till målen för 
Horisont 2020 och uppfyller kriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 40
Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 4 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbetet med nätverket för initiativet 
Eureka – som är en naturlig partner för 
utformningen och genomförandet av 
sammanhållningspolitikens 
innovationsdelar, i synnerhet vid 
upprättandet av regionala 
innovationsstrategier för smart 
specialisering – kommer att bidra till 
uppfyllandet av målen för Horisont 2020 
och därmed ytterligare stärka 
innovationsunionen.

Or. en

Ändringsförslag 41
Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Initiativ enligt artikel 185 i fördraget som 
har fått stöd enligt FP6 och/eller FP7 och 
som kan ges ytterligare stöd under 
ovanstående villkor är: Partnerskapet 
mellan Europa och utvecklingsländerna 
inom området klinisk prövning (EDCTP), 
programmet för IT-stöd i hemmet (AAL), 
det gemensamma forsknings- och 
utvecklingsprogrammet för Östersjön 
(Bonus) samt Eurostars och Europeiska 
forskningsprogrammet för metrologi. 
Ytterligare stöd kan också ges till den 

Initiativ enligt artikel 185 i fördraget som 
har fått stöd enligt FP6 och/eller FP7 och 
som kan ges ytterligare stöd under 
ovanstående villkor är: Partnerskapet 
mellan Europa och utvecklingsländerna 
inom området klinisk prövning (EDCTP), 
programmet för IT-stöd i hemmet (AAL), 
det gemensamma forsknings- och 
utvecklingsprogrammet för Östersjön 
(Bonus) samt Eurostars och Europeiska 
forskningsprogrammet för metrologi. Ett 
större deltagande från den privata sektorn 



PE489.688v01-00 30/122 PR\903346SV.doc

SV

europeiska alliansen för energiforskning 
(EERA) som inrättats enligt den strategiska 
EU-planen för energiteknik (SET-planen).

kan uppnås genom europeiska och 
nationella teknikplattformar. Ytterligare 
stöd kan också ges till den europeiska 
alliansen för energiforskning (EERA) som 
inrättats enligt den strategiska EU-planen 
för energiteknik (SET-planen).

Or. en

Ändringsförslag 42
Förslag till beslut
Bilaga I – 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 och säkerhetsteknik 
för maritim gränsövervakning eller skydd 
av kritisk infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 43
Förslag till beslut
Bilaga I – del I – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 44
Förslag till beslut
Bilaga I – del I – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 45
Förslag till beslut
Bilaga I – del I – punkt 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Framtida och ny teknik 2. Framtida och ny forskning och teknik

Or. en

Motivering

Övergripande ändringsförslag: ”Framtida och ny teknik” eller ”FET” bör genomgående i 
hela texten ersättas med ”Framtida och ny forskning och teknik” eller ”FEST”.

Ändringsförslag 46
Förslag till beslut
Bilaga I – del I – punkt 2.1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 47
Förslag till beslut
Bilaga I – del I – punkt 2.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsinitiativ inom denna utmaning 
är storskaliga, vetenskapsdrivna, 
sektorsövergripande och uppbyggda kring 
ett enande visionärt mål. De tacklar stora 
vetenskapliga och tekniska utmaningar 
som kräver samarbete mellan flera 
discipliner, grupper och program. De 
vetenskapliga framstegen bör tillhandahålla 
en stark och bred grund för framtida 
teknisk innovation och ekonomiskt 
utnyttjande, liksom nya fördelar för 
samhället. Deras övergripande natur och 

Forskningsinitiativ inom denna utmaning 
är storskaliga, vetenskapsdrivna, 
sektorsövergripande och uppbyggda kring 
ett enande visionärt mål. De tacklar stora 
vetenskapliga och tekniska utmaningar 
som kräver samarbete mellan flera 
discipliner, grupper och program. De 
vetenskapliga framstegen bör tillhandahålla 
en stark och bred grund för framtida 
teknisk innovation och ekonomiskt 
utnyttjande, liksom nya fördelar för 
samhället. Verksamheter med betydande 
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storlek innebär att de endast kan realiseras 
genom federala och ihållande insatser (med 
en varaktighet på runt 10 år).

sociala effekter bör tas i beaktande. Deras 
övergripande natur och storlek innebär att 
de endast kan realiseras genom federala 
och ihållande insatser (med en varaktighet 
på runt 10 år).

Or. en

Ändringsförslag 48
Förslag till beslut
Bilaga I – del I – punkt 2.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ett rådgivande organ för FEST bestående 
av välrenommerade och kunniga forskare 
och ingenjörer som agerar självständigt 
och företräder en mängd 
forskningsområden kommer att 
tillhandahålla synpunkter och råd till 
kommissionen om den övergripande 
vetenskapliga strategin för FEST-
verksamheter, utarbetande av 
arbetsprogrammet och kriterierna för 
ansökningsomgångarna samt
fastställande av de särskilda 
forskningsområdena för ”FEST 
Proactive” och ”FEST Flagships”.

Det rådgivande organet för FEST ska 
framför allt rådfrågas om 
- den övergripande forskningsstrategin 
för FEST-verksamheter, mot bakgrund 
forsknings- och tillämpningsmöjligheter
och behov på EU-nivå,
- utarbetande av arbetsprogrammet och 
nödvändiga ändringar, inklusive 
ansökningsomgångar och kriterier,
- fastställande av särskilda 
forskningsområden för FEST-
verksamheter enligt top-down-modellen 
(Proactive och Flagships), i synnerhet
sådana som vuxit fram ur FEST-
verksamheter enligt bottom-up-modellen 
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(Open) samt ur Europeiska 
forskningsrådets bidrag som betalas ut på 
de relevanta områdena.

Or. en

Ändringsförslag 49
Förslag till beslut
Bilaga I – del I – punkt 2.4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärderingen av alla FEST-projekt 
kommer att följa exklusiva och strikta 
kriterier för vetenskaplig och teknisk 
spetskompetens.

Or. en

Ändringsförslag 50
Förslag till beslut
Bilaga I – del I – punkt 2.4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stordelen av FEST-resurserna kommer 
inom samtliga områden att satsas på 
spetsforskningssamarbete enligt bottom-
up-modellen.

Or. en

Ändringsförslag 51
Förslag till beslut
Bilaga I – del I – punkt 3.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärden kommer att genomföras genom 
stöd till forskarutbildningsprogram i hela 
unionen som har valts på ett 
konkurrensutsatt sätt och som genomförs i 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 52
Förslag till beslut
Bilaga I – del I – punkt 3.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De bästa eller mest lovande erfarna 
forskarna som vill utveckla sin kompetens 
genom erfarenhet från gränsöverskridande 
eller internationell rörlighet kommer att 
finansieras oavsett nationalitet. De kan 
stödjas under de olika stadierna i sin 
karriär, vilket omfattar de första stegen 
direkt efter doktorsexamen eller 
motsvarande erfarenhet. Dessa forskare 
kommer att finansieras på villkor att de 

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

Dessa forskare kommer att finansieras på 
villkor att de flyttar från ett land till ett 
annat för att bredda eller fördjupa sina 
kompetenser vid universitet, 
forskningsinstitutioner, företag, små och 
medelstora företag eller andra 
socioekonomiska aktörer som de själva har 
valt och arbeta med forsknings- eller 
innovationsprojekt som passar deras 
personliga behov och intressen. De 
kommer också att uppmuntras till att flytta 
från den offentliga till den privata sektorn 
eller omvänt genom stöd för tillfälliga 
tjänster. Deltidsmöjligheter som tillåter 
kombinerade tjänster inom både den 
offentliga och den privata sektorn kommer 
också att stödjas för att öka överföringen 
av kunskap mellan sektorer samt att 
uppmuntra till nyetableringen av företag. 
Sådana skräddarsydda 
forskningsmöjligheter kommer att hjälpa 
lovande forskare att bli helt oberoende och 
underlätta karriärförflyttningar mellan den 
offentliga och den privata sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 53
Förslag till beslut
Bilaga I – del I – punkt 3.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att på ett effektivt sätt bemöta denna 
utmaning kommer det att vara nödvändigt 
att övervaka framstegen. Programmet 
kommer att stödja utvecklingen av 
indikatorer och analys av data med 
avseende på forskarnas rörlighet, 
kompetenser och karriärer i syfte att 
fastställa luckor i Marie Curie-åtgärderna 
och öka påverkan av dessa åtgärder. Dessa 
verksamheter kommer att genomföras för 
att uppnå synergier och nära samordning 
med de politiska stödåtgärder för forskare, 
deras arbetsgivare och finansiärer som 

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

arbetsgivare och finansiärer som vidtas 
inom ramen för det specifika målet 
”Utökad dialog mellan vetenskap och 
samhälle”. Särskilda åtgärder kommer att 
finansieras till stöd för initiativ för att öka 
medvetenheten om vikten av 
forskarkarriären, för att öka kvinnors 
rörlighet och för att sprida forsknings- och 
utvecklingsresultat från arbete som stöds 
av Marie Curie-åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 54
Förslag till beslut
Bilaga I – del I – punkt 3.6 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 55
Förslag till beslut
Bilaga I – del I – punkt 4.1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 56
Förslag till beslut
Bilaga I – del I – punkt 4.2.1 – stycke 2 – led da

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) för att förbättra tillgången till privata 
forskningsinfrastrukturer som lämpar sig 
för offentliga forskningssyften.

Or. en

Ändringsförslag 57
Förslag till beslut
Bilaga I – del I – punkt 4.3.1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målen är att utnyttja synergierna mellan 
nationella initiativ och unionsinitiativ 
genom att bilda partnerskap mellan 
relevanta beslutsfattare och anslagsgivare 
(t.ex. Esfri, reflektionsgruppen för e-
infrastruktur, EIROforum-organisationer, 
nationella myndigheter) för att utveckla 
kompletterande funktioner och samarbete 
mellan forskningsinfrastrukturer och 
verksamheter som genomför annan 
unionspolitik (såsom regional politik, 
sammanhållningspolitik, industripolitik, 
hälsopolitik, sysselsättningspolitik eller 
utvecklingspolitik) samt för att säkerställa 
samordning mellan EU:s olika 
finansieringskällor. Unionens åtgärder 
kommer även att stödja studier, 
övervakning och bedömning av 
forskningsinfrastrukturer på unionsnivå, 
samt relevanta politiska studier och 
kommunikationsuppgifter.

Målen är att utnyttja synergierna mellan 
nationella initiativ och unionsinitiativ 
genom att bilda partnerskap mellan 
relevanta beslutsfattare och anslagsgivare 
(t.ex. Esfri, reflektionsgruppen för e-
infrastruktur, EIROforum-organisationer, 
nationella myndigheter) för att utveckla 
kompletterande funktioner och samarbete 
mellan forskningsinfrastrukturer och 
verksamheter som genomför annan 
unionspolitik (såsom regional politik, 
sammanhållningspolitik, industripolitik, 
hälsopolitik, sysselsättningspolitik, 
säkerhetspolitik eller utvecklingspolitik) 
samt för att säkerställa samordning mellan 
EU:s olika finansieringskällor. 
Verksamheter med betydande sociala 
effekter bör tas i beaktande. Unionens 
åtgärder kommer även att stödja studier, 
övervakning och bedömning av 
forskningsinfrastrukturer på unionsnivå, 
samt relevanta politiska studier och 
kommunikationsuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 58
Förslag till beslut
Bilaga I – del I – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Sprida spetskompetens och öka 
deltagandet
För att överbrygga forsknings- och 
innovationsklyftan i Europa, kommer 
komplementaritet och nära synergier med 
strukturfonderna att utvecklas, både i 
tidigare led (kapacitetsuppbyggnad i 
medlemsstaterna för att bättre förbereda 
för deras delaktighet i Horisont 2020) och 
i senare led (utnyttja och sprida 
forsknings- och innovationsresultat från 
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Horisont 2020). Där det är möjligt 
kommer interoperabiliteten mellan de 
två instrumenten att främjas. Kumulativ 
och kombinerad finansiering kommer att 
uppmuntras.
Syftet med åtgärderna är i detta 
sammanhang att till fullo utnyttja EU:s 
kompetens och därmed optimera 
forskningens och innovationens 
ekonomiska och sociala effekter, och 
åtgärderna kommer vara åtskilda från 
andra politiska initiativ och åtgärder inom 
sammanhållningspolitikens fonder, 
samtidigt som de kommer att komplettera 
dessa. Bland annat ska följande åtgärder 
vidtas:
(a) Skapa konkurrens och kopplingar 
mellan framväxande institutioner, 
spetsforskningscentra och 
innovationsregioner i mindre utvecklade 
medlemsstater och internationellt ledande 
motparter på andra platser i Europa. 
Detta ska innefatta samarbete mellan 
spetsforskningsinstitutioner och mindre 
utvecklade regioner, samverkan i fråga 
om personalutbyten, expertrådgivning och 
experthjälp samt utveckling av 
gemensamma strategier för upprättandet 
av spetsforskningscentra som kan stödjas 
av sammanhållningspolitikens fonder i 
underutvecklade regioner. Kopplingar till 
innovationskluster och erkännande av 
spetskompetens till de institutioner i 
underutvecklade regioner som uppfyller 
internationella standarder ska övervägas, 
bland annat genom kollegiala 
granskningar och kvalitetsmärkning.
(b) Etablering av ”ERA Chairs” 
(forskningsledare) för att locka till sig 
enastående akademiker till institutioner 
med tydlig potential för högsta 
forskningskvalitet, för att hjälpa 
institutionerna att frigöra så mycket som 
möjligt av denna potential och därigenom 
skapa jämlika förhållanden för forskning 
och innovationer inom det europeiska 
forskningsområdet. Detta innefattar 
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institutionellt stöd för att skapa en 
konkurrenskraftig forskningsmiljö och de 
ramvillkor som krävs för att locka till sig, 
behålla och utveckla de största 
forskningstalangerna på dessa 
institutioner.
(c) Tilldela utmärkelsen ”seal of 
excellence” till positivt utvärderade 
EFR-projekt, Marie Skłodowska-Curie-
projekt eller förslag till samarbetsprojekt 
som inte har lyckats få finansiering på 
grund av budgetbegränsningar. Nationell 
och regional finansiering skulle därför 
kunna förespråkas för att bidra till 
finansieringen av de projekt som uppfyller 
kriterierna avseende spetskompetens, men 
som inte kan finansieras på grund av brist 
på EU-medel.
(d) Tilldela utmärkelsen ”seal of 
excellence” till slutförda projekt för att 
underlätta finansieringen av 
uppföljningen (t.ex. pilotprojekt, 
demonstrationsprojekt eller utnyttjande av 
forskningsresultat) genom nationella eller 
regionala källor.
(e) Tillhandahålla EFR-bidrag för 
återvändande till forskare som för 
närvarande arbetar utanför Europa och 
som vill arbeta i Europa eller till forskare 
som redan arbetar i Europa men som vill 
flytta till en mindre utvecklad region.
(f) Stödja kompletterande avtal som ingås 
av organisationer som gynnas av projekt 
för forskningssamarbete med andra 
enheter och organisationer som i 
huvudsak är etablerade i andra länder än 
dem som är direkt inblandade i projektet, 
med det specifika målet att underlätta 
utbildningsmöjligheter (särskilt 
doktorand- och postdoktortjänster).
(g) Stärka framgångsrika nätverk i syfte 
att etablera institutionella nätverk av hög 
kvalitet inom forskning och innovation. 
Särskild uppmärksamhet kommer att ges 
till COST för att främja åtgärder i syfte att 
identifiera och sammanlänka ”fickor av 
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spetskompetens” (forskarsamfund av hög 
kvalitet och forskare i början av sin 
yrkesbana) i hela Europa.
(h) Utveckla särskilda 
utbildningsmekanismer för hur man 
deltar i Horisont 2020 och fullt utnyttja 
befintliga nätverk som exempelvis 
nationella kontaktpunkter.
(i) Tillgängliggöra stipendier för 
doktorander och postdoktorer, såväl som 
stipendier för avancerad utbildning för 
ingenjörer för att de ska kunna få tillträde 
till samtliga internationella 
forskningsinfrastrukturer i Europa, 
inbegripet dem som hanteras av 
internationella forskningsorganisationer.
(j) Stödja utveckling och övervakning av 
smarta specialiseringsstrategier. En enhet
för politiskt stöd ska utvecklas, och 
politiskt lärande på regional nivå ska 
underlättas genom internationell kollegial 
granskning och utbyte av bästa praxis.
(k) Inrätta en marknadsplats på internet 
där immateriella rättigheter kan 
marknadsföras i syfte att föra samman 
ägare och användare av immateriella 
rättigheter.

Or. en

Motivering

Spetskompetensen bör utnyttjas fullt ut för att öka synergieffekterna mellan Horisont 2020 
och strukturfonderna.

Ändringsförslag 59
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att den europeiska industrin med framgång 
behärskar och utnyttjar möjliggörande 
teknik är en central faktor för att stärka den 
europeiska produktiviteten och 

Att den europeiska industrin med framgång 
behärskar och utnyttjar möjliggörande 
teknik är en central faktor för att stärka den 
europeiska produktiviteten och 



PR\903346SV.doc 43/122 PE489.688v01-00

SV

innovationsförmågan samt säkerställa att 
Europa har en framstående, hållbar och 
konkurrenskraftig ekonomi, globalt 
ledarskap inom högteknologiska 
användningsområden och förmågan att 
utveckla unika lösningar på 
samhällsproblem. Innovationsverksamhet 
kommer att kombineras med FoU som en 
väsentlig del av finansieringen.

innovationsförmågan samt säkerställa att 
Europa har en framstående, hållbar och 
konkurrenskraftig ekonomi, globalt 
ledarskap inom högteknologiska 
användningsområden och förmågan att 
utveckla unika lösningar på 
samhällsproblem och användarnas behov.
Man bör inrikta sig på de industrisektorer 
som har större inverkan på mervärdet och 
sysselsättningen och större betydelse för 
den övriga ekonomin samt potential att 
minska kostnaderna för ett ”icke-
Europa”. Innovationsverksamhet kommer 
att kombineras med FoU som en väsentlig 
del av finansieringen.

Or. en

Ändringsförslag 60
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Innovationsverksamhet kommer att 
främjas från de tidigaste skedena av 
övergången från koncept till marknad. 
Den kommer också att omfatta integrering 
av enskilda tekniker, demonstrationer av 
förmågan att tillverka och leverera 
innovativa produkter och tjänster,
användar- och kundpilotprojekt som 
uppvisar genomförbarhet och mervärde 
samt storskaliga demonstrationer som 
underlättar etableringen av 
forskningsresultaten på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 61
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 1 – stycke 7a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens FoU- och 
innovationsverksamhet när det gäller den 
tekniska mognadsgraden kommer att 
ligga i linje med OECD:s definition. 
Kommissionen kommer att beakta denna 
definition för att inkludera 
teknikforskning, produktutveckling och 
demonstrationsverksamhet i sin portfölj 
för FoU och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 62
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 1 – punkt 1.1.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 63
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 1.1.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att förstärka den europeiska 
industrins konkurrenskraft när det gäller att 
utveckla, behärska och utforma nästa 
generations Internet som efter hand 
kommer att ersätta nuvarande webb, fasta 

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

och mobila nätverk, satellitnätverk samt 
tjänsteinfrastruktur. Det kommer att 
möjliggöra sammankoppling av biljoner 
enheter (Sakernas Internet) anslutna till ett 
flertal operatörer och domäner, och 
förändra det sätt på vilket vi förmedlar, 
samlar in och använder kunskap. Detta 
inbegriper forskning och innovation 
avseende nätverk, programvara och 
tjänster, cybersäkerhet, integritet och 
förtroende, trådlös kommunikation22 och 
alla optiska nätverk, omslutande interaktiva 
multimedia och framtidens anslutna 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 64
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 1.1.6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.6a. Kvantteknik: Nästa generation 
IKT-anordningar i en kombination av 
kvantfysik och informatik.
Målet är att utveckla nästa generation 
IKT-anordningar genom en kombination 
av kvantfysik och informatik och därmed 
säkra EU:s nyckelroll på en framtida 
global marknad där kvantteknikens 
begränsningar kommer att definiera de 
industriella tillämpningarnas prestanda.

Or. en

Ändringsförslag 65
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 1.2.2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.2a. Utveckla ett nytt verktyg för att 
utforma, simulera, beskriva och 
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manipulera nanomaterial, 
nanokomponenter och nanosystem.
Studera, beskriva och styra de nya 
nanomaterialen och nanosystemen i 
nanoskala.

Or. en

Ändringsförslag 66
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 1.3.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 67
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 1.3.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forsknings- och utvecklingsaktiviteter för 
nya och innovativa tekniker och system, 
hopfogning, vidhäftning, separering, 
montering, självmontering och 
demontering, nedbrytning och avveckling.

Forsknings- och utvecklingsaktiviteter för 
nya och innovativa produktionstekniker 
för material, komponenter och system, 
hopfogning, vidhäftning, separering, 
montering, självmontering och 
demontering, nedbrytning och avveckling.

Or. en

Ändringsförslag 68
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 1.3.4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 69
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 1.3.5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3.5a. Nya råvaror till kemikalieindustrin
Utvecklingen av en alternativ 
råmaterialsgrund för kemikalieindustrin, 
med allt från kol, biomassa och avfall till 
miljövänlig ersättning för petroleum som 
kolkälla på medellång och lång sikt. Det 
krävs ny syntesgasteknik (tredje 
generationens förgasningsteknik) för att 
undersöka ett stort antal olika potentiella 
råmaterial.

Or. en

Ändringsförslag 70
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 1.3.7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 71
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 1.4.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 72
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 1.4.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 73
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 1.4.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Målet är att utveckla plattformsteknik (till 
exempel genomik, meta-genomik, 
proteomik, molekylära verktyg och 
cellbaserade plattformar för att uppnå 
ledande positioner och konkurrensfördelar 
inom flera olika branscher med ekonomisk 
påverkan. Denna metod kan utveckla 
potentialen hos nya små och medelstora 
företag och minska tiden till marknad 
kraftigt. Däri ingår utvecklingen av 
verksamheter för att förbättra 
befolkningens hälsa och välmående. Det 
omfattar även aspekter såsom att stödja 
utvecklingen av bioresurser med 
optimerade egenskaper och tillämpningar 
som går utöver vedertagna lösningar, 
möjliggöra en hållbar utforskning, 
förståelse och exploatering av landbaserad 
och marin biologisk mångfald för nya 
tillämpningar, samt stödja utvecklingen av 
hälso- och sjukvårdslösningar baserade på 
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bioteknik (till exempel diagnostik, 
biologiska produkter och bio-
medicinteknisk utrustning).

Or. en

Ändringsförslag 74
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 1.5.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 75
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 1.6.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att bibehålla en global ledande roll 
inom rymdtekniken genom att säkerställa 
och utveckla en konkurrenskraftig 
rymdindustri och 

När rymd används som allmän term 
inbegriper den satellitobservation, 
satellitnavigering och 
satellitkommunikation, infrastruktur (på 
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rymdforskningsorganisation och genom att 
främja rymdbaserad innovation.

marken och i rymden), tjänster och 
tillämpningar.
Målet är att bibehålla en global ledande roll 
inom rymdtekniken genom att säkerställa 
och utveckla en konkurrenskraftig 
rymdindustri och 
rymdforskningsorganisation och genom att 
främja rymdbaserad innovation.

Or. en

Ändringsförslag 76
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 1.6.1.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 77
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 1.6.2 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 78
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringssystem för riskdelning ska 
även rikta in sig på olösta behov i 
politikområden och sektorer, särskilt när 
det gäller samhällsutmaningar som är 
brådskande men kroniskt 
underfinansierade av den privata sektorn 
på grund av höga risktrösklar.

Or. en

Motivering

Man kan till exempel hitta lösningar på globala utmaningar som fattigdomsrelaterade 
sjukdomar med en stabil och hållbar finansiering vid utvecklingen av nya verktyg. Den 
privata sektorn kan anta dessa utmaningar om de finansiella riskerna vägs upp. För att locka 
till sig finansiering för global hälsa inom FoU är det avgörande att undersöka andra 
finansieringsmekanismer för att garantera en långsiktig investering från den privata sektorn.

Ändringsförslag 79
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 2.1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 80
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 2.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Riskdelning och andra faktorer kan variera 
med politik eller sektoravdelningar, 
förutsatt att deras värden eller tillstånd är 
förenliga med skuldinstrumentets allmänna 
regler. Vidare kan avdelningarna ha 
särskilda kommunikationsstrategier inom 
låneinstrumentets övergripande 
säljfrämjande kampanj. Dessutom kan 
specialiserade finansinstitut på nationell 
nivå användas om det behövs särskild 
sakkunskap för att bedöma framtida lån 
inom en särskild avdelningsdomän.
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Europeiska investeringsbanken, som 
förvaltar låneinstrumentet på 
kommissionens vägnar, kommer att ha i 
uppdrag att låna ut till projekt med hög 
teknisk risk och inte bara erbjuda lån 
under marknadsränta till projekt med låg 
teknisk risk.

Or. en

Ändringsförslag 81
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 2.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det slutliga beloppet kommer att ligga i linje med det som fastställs i COSME-programmet.

Ändringsförslag 82
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

internationaliseras. Det kommer att ges till 
alla typer av innovation, även innovationer 
som rör icke-teknik och tjänster. Målet är 
att hjälpa till att åtgärda bristen på 
finansiering i det tidiga forsknings- och 
innovationsstadiet som innebär hög risk, 
stimulera genombrottsinnovationer och öka 
den privata sektorns kommersialisering av 
forskningresultat. Instrumentet ska ge en 
kvalitetsmärkning till framgångsrika små 
och medelstora företag så att de kan delta 
i offentliga upphandlingar.

Or. en

Ändringsförslag 83
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 3.1 – stycke 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Instrumentet för små och medelstora 
företag kommer att ge enkelt utformade 
och stegvisa stöd. Dess tre faser kommer 
att täcka in hela innovationscykeln. 
Övergången från en fas till en annan 
kommer att ske utan avbrott förutsatt att 
det har påvisats att projektet för små och 
medelstora företag har gjort sig förtjänt av 
stödet under en tidigare fas. Samtidigt 
kommer varje fas att vara öppen för alla 
små och medelstora företag.

Instrumentet för små och medelstora 
företag kommer att ge enkelt utformade 
och stegvisa stöd. Dess tre faser kommer 
att täcka in hela innovationscykeln. 
Övergången från en fas till en annan 
kommer att ske utan avbrott förutsatt att 
det har påvisats att projektet för små och 
medelstora företag har gjort sig förtjänt av 
stödet under en tidigare fas. Små och 
medelstora företag kan ansöka direkt till 
Fas 2, oberoende av Fas 1. Samtidigt 
kommer varje fas att vara öppen för alla 
små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 84
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 3.1 – stycke 5 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

stödjas genom innovationskuponger som 
små och medelstora företag kan använda 
för att arbeta enskilt eller med en eller 
flera forskningsutövare (universitet, 
forskningscentrum eller övriga företag i 
en annan medlemsstat eller associerat 
land). Trots en särskild inriktning på 
demonstrationsverksamhet (provning, 
prototyp, utvidgningsstudier, konstruktion, 
nyskapande försöksverksamhet, produkter 
och tjänster, resultatkontroll osv.) samt 
marknadsintroduktion, kommer FoU-
verksamhet också vara möjlig.

Or. en

Ändringsförslag 85
Förslag till beslut
Bilaga I – del II – punkt 3.2.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Synergier med unionens 
sammanhållningspolitik kommer att 
eftersträvas i samband med nationella och 
regionala innovationsstrategier för smart 
specialisering. Dessa synergier kan även 
bygga på den nationella och regionala 
bottom-up-erfarenheten från Eureka och 
Eurostars när det gäller att stödja små 
och medelstora företags innovations- och 
forskningsverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 86
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att arbetet med att förebygga, hantera, 
behandla och bota sjukdomar, 
funktionshinder och funktionsnedsättningar 

För att arbetet med att förebygga, hantera, 
behandla och bota sjukdomar, 
funktionshinder och funktionsnedsättningar 
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ska bli framgångsrikt krävs en 
grundläggande förståelse för orsaker, 
processer och effekter, samt för de faktorer 
som bidrar till god hälsa och välfärd. 
Effektivt datautbyte och koppling av data 
till storskaliga kohortstudier är också 
essentiellt, liksom omsättning av 
forskningsresultat i kliniska tillämpningar, 
framför allt genom genomförande av 
kliniska prövningar.

liksom arbetet med att undersöka 
levnadsstandarden för äldre medborgare
ska bli framgångsrikt krävs en 
grundläggande förståelse för orsaker, 
processer och effekter, samt för de faktorer 
som bidrar till god hälsa och välfärd. 
Effektivt datautbyte och koppling av data 
till storskaliga kohortstudier är också 
essentiellt, liksom omsättning av 
forskningsresultat i kliniska tillämpningar, 
framför allt genom genomförande av 
kliniska prövningar.

Or. en

Ändringsförslag 87
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett ökande börda i form av sjukdomar och 
funktionshinder i samband med en 
åldrande befolkning ställer ytterligare krav 
på hälso- och sjukvården. För att ett 
effektivt hälso- och sjukvårdsarbete ska 
kunna bibehållas för människor i alla åldrar 
krävs åtgärder för att förbättra 
beslutsfattandet inom förebyggande och 
behandlande verksamhet, för att identifiera 
och stödja spridningen av bästa praxis 
inom hälso- och sjukvård, samt för att 
stödja integrerad vård och användning av 
tekniska och organisationsmässiga 
innovationer som bidrar till ett aktivt och 
oberoende liv, framför allt för äldre. Detta 
bidrar till att förbättra människors fysiska, 
sociala och mentala hälsa under längre tid.

En ökande börda i form av sjukdomar och 
funktionshinder i samband med en 
åldrande befolkning ställer ytterligare krav 
på hälso- och sjukvården, samt på 
forskning och utveckling inom social 
innovation. För att ett effektivt hälso- och 
sjukvårdsarbete ska kunna bibehållas för 
människor i alla åldrar krävs åtgärder för 
att förbättra beslutsfattandet inom 
förebyggande och behandlande 
verksamhet, för att identifiera och stödja 
spridningen av bästa praxis inom hälso-
och sjukvård, samt för att stödja integrerad 
vård och användning av tekniska och 
organisationsmässiga innovationer som 
bidrar till ett aktivt och oberoende liv, 
framför allt för äldre. Detta bidrar till att 
förbättra människors fysiska, sociala och 
mentala hälsa under längre tid. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt kroniska 
sjukdomar, till exempel cancer, hjärt-
kärlsjukdomar, diabetes, 
luftvägssjukdomar och psykiska 
sjukdomar.
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Or. en

Ändringsförslag 88
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna verksamhet ska genomföras så att 
den utgör ett stöd under hela forsknings-
och innovationscykeln, för att stärka 
konkurrenskraften för industrin inom EU 
och utveckla nya marknadsmässiga 
möjligheter.

Denna verksamhet ska genomföras så att 
den utgör ett stöd under hela forsknings-
och innovationscykeln, för att stärka 
konkurrenskraften för industrin inom EU 
och utveckla nya marknadsmässiga 
möjligheter. Program och projekt på detta 
tema bör samordna sina 
forskningsprogram med och utnyttja 
ESFRIs forskningsinfrastruktur. För att 
utveckla strategisk samordning av det 
forsknings- och innovationsarbete som 
gäller hälsa inom Horizon 2020 och 
främja internationell medicinsk forskning 
kunde ett motsvarande tematiskt 
rådgivande organ för hälsa inrättas. 
Denna samordning kan utsträckas till 
andra program och instrument med 
anknytning till denna utmaning. Denna 
samordnade europeiska ansträngning ska 
öka de vetenskapliga och mänskliga 
möjligheterna att bedriva hälsoforskning.

Or. en

Ändringsförslag 89
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En djupare förståelse av 
bestämningsfaktorerna för hälsa krävs för 
att kunna påvisa vilka hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande åtgärder som är 
effektiva, och bidrar också till utvecklingen 
av övergripande indikatorer för hälsa och 

En djupare förståelse av 
bestämningsfaktorerna för hälsa krävs för 
att kunna påvisa vilka hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande åtgärder som är 
effektiva, och bidrar också till utvecklingen 
av övergripande indikatorer för hälsa och 
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välfärd inom EU. Såväl miljömässiga som 
beteendemässiga (inbegripet livsstil), 
socioekonomiska och genetiska faktorer, i 
bredast möjliga bemärkelse, ska studeras. 
Flera olika metoder ska användas, bland 
annat långsiktiga studier av kohorter och 
deras kopplingar till data från "omik-
forskning".

välfärd inom EU och globalt. Såväl 
miljömässiga som beteendemässiga 
(inbegripet livsstil), socioekonomiska och 
genetiska faktorer, i bredast möjliga 
bemärkelse, ska studeras. Flera olika 
metoder ska användas, bland annat 
långsiktiga studier av kohorter och deras 
kopplingar till data från "omik-forskning".

Or. en

Motivering

Investeringar i global hälsa ger verkliga resultat och ökade investeringar kommer att ge 
hälsomässig nytta inte bara utomlands utan även inom EU. I en global värld kan inga större 
utmaningar lösas enbart på lokal eller ens regional nivå.

Ändringsförslag 90
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 1.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns ett behov av mer effektiva 
preventiva vaccin (eller alternativa 
förebyggande insatser) och 
evidensbaserade vaccinationsprogram för 
fler sjukdomar än i dag. Detta ska grundas 
på en bättre förståelse av sjukdomar och 
sjukdomsprocesser och efterföljande 
epidemier, och på genomförande av 
kliniska prövningar och associerade 
studier.

Det finns ett behov av mer effektiva 
preventiva vaccin (eller alternativa 
förebyggande insatser) och 
evidensbaserade vaccinationsprogram för 
fler sjukdomar än i dag, inklusive 
fattigdomsrelaterade sjukdomar som 
HIV/AIDS, tuberkulos, malaria och 
försummade sjukdomar. Detta ska grundas 
på en bättre förståelse av sjukdomar och 
sjukdomsprocesser och efterföljande 
epidemier, och på genomförande av 
kliniska prövningar och associerade 
studier.

Or. en

Ändringsförslag 91
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 1.6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns ett behov av bättre förståelse av 
hälsa, sjukdom och sjukdomsprocesser hos 
människor i alla åldrar för att utveckla ny 
och mer effektiv diagnostik. Innovativa 
och befintliga tekniker ska utvecklas i syfte 
att avsevärt förbättra sjukdomsutfall genom 
tidigare och mer korrekta diagnoser, och 
mer patientanpassade behandlingar ska 
möjliggöras.

Det finns ett behov av bättre förståelse av 
hälsa, sjukdom och sjukdomsprocesser hos 
människor i alla åldrar för att utveckla ny 
och mer effektiv diagnostik. Innovativa 
och befintliga tekniker ska utvecklas i syfte 
att avsevärt förbättra sjukdomsutfall genom 
tidigare och mer korrekta diagnoser, och 
mer patientanpassade behandlingar ska 
möjliggöras i såväl den prehospitala fasen 
som sjukhusfasen.

Or. en

Ändringsförslag 92
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 1.8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns ett behov av att stödja 
förbättringen av övergripande stödtekniker 
för läkemedel, vacciner och andra 
terapeutiska åtgärder, inbegripet 
transplantation, gen- och cellterapi; att 
åstadkomma större framsteg inom 
utvecklingsprocesserna för läkemedel och 
vacciner (inbegripet alternativa metoder 
som ersättning för klassisk säkerhets- och 
effektivitetstestning (t.ex. utveckling av 
nya metoder); att utveckla metoder inom 
regenerativ medicin, inbegripet sådana som 
innefattar stamceller; att utveckla 
förbättrade medicinska hjälpmedel och 
hjälpmedelssystem; att upprätthålla och 
förbättra förmågan att bekämpa 
smittsamma, sällsynta, allvarliga och 
kroniska sjukdomar och genomföra 
medicinska insatser som är beroende av 
tillgången på verksamma antimikrobiella 
läkemedel; samt att utveckla övergripande 
metoder för att behandla samsjuklighet vid 
alla åldrar och undvika polyfarmaci. Dessa 
förbättringar ska underlätta utvecklingen 

Det finns ett behov av att stödja 
förbättringen av övergripande stödtekniker 
för läkemedel, vacciner och andra 
terapeutiska åtgärder, inbegripet 
transplantation, gen- och cellterapi; att 
åstadkomma större framsteg inom 
utvecklingsprocesserna för läkemedel och 
vacciner (inbegripet alternativa metoder 
som ersättning för klassisk säkerhets- och 
effektivitetstestning (t.ex. utveckling av 
nya metoder); att utveckla metoder inom 
regenerativ medicin, inbegripet sådana som 
innefattar stamceller; att utveckla 
förbättrade medicinska hjälpmedel och 
hjälpmedelssystem; att upprätthålla och 
förbättra förmågan att bekämpa 
smittsamma, fattigdomsrelaterade, 
försummade, sällsynta, allvarliga och 
kroniska sjukdomar och genomföra 
medicinska insatser som är beroende av 
tillgången på verksamma antimikrobiella 
läkemedel; samt att utveckla övergripande 
metoder för att behandla samsjuklighet vid 
alla åldrar och undvika polyfarmaci. Dessa 
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av nya, mer effektiva, verksamma och 
hållbara behandlingar av sjukdomar, samt 
leda till bättre hantering av 
funktionshinder.

förbättringar ska underlätta utvecklingen 
av nya, mer effektiva, verksamma och 
hållbara behandlingar av sjukdomar, samt 
leda till bättre hantering av 
funktionshinder, både utanför och inom 
sjukhusen.

Or. en

Ändringsförslag 93
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 1.16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det stöd som ges kommer att omfatta hela 
verksamhetsspektrat, från kunskaps- och 
tekniköverföring till storskaliga 
demonstrationsåtgärder, som ska leda till 
skalbara lösningar för Europa och 
tredjeländer.

Det stöd som ges kommer att omfatta hela 
verksamhetsspektrat, från kunskaps- och 
tekniköverföring till storskaliga 
demonstrationsåtgärder, som ska leda till 
skalbara lösningar för Europa och 
tredjeländer.

Det är allmänt erkänt att det snabbt 
behövs samordnad och strategisk 
planering av hälsoforskningen för att 
möta de allvarliga hälsomässiga 
utmaningar som Europa står inför. 
Samordning kan motverka splittring och 
förbättra användningen av tekniska och 
infrastrukturella resurser inom hela det 
biomedicinska forskarsamfundet. 
Framsteg och innovationer inom 
hälsoforskningen kräver dessutom 
långsiktigt engagemang i syfte att 
upprätthålla en högklassig forskning.
En vetenskapligt ledd strategi kan ge ett 
friskare och produktivare Europa genom 
att svara på det generösa engagemanget 
från det europeiska biomedicinska 
samfundet och de möjligheter och 
utmaningar som den biomedicinska 
forskningen erbjuder, dvs. när det gäller 
utsikterna för personlig medicin. 
Strategiska åtgärder och vetenskapligt 
bistånd på hög nivå kan garantera 
expertinsatser för policyn redan från 
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början, främja innovationer och 
konkurrenskraft genom förståelse av den 
komplicerade innovationscykeln, 
uppmuntra deltagande från flera forskare 
i tredjeländer och vetenskapligt betingade 
besparingar för de nationella 
hälsosystemen.
Som ett första steg ska ett vetenskapligt 
rådgivande organ för hälsoforskning 
inrättas på hög nivå för att svara på det 
brådskande behovet av att utveckla 
strategisk vetenskaplig samordning av 
hälsoforskningen inom Horizon 2020 och 
av att främja överbryggande medicinsk 
forskning. Sådan strategisk samordning 
ska ha som syfte att bidra till att definiera 
biomedicinska forskningsprogram och 
överbryggande program som bygger på 
bästa vetenskapliga ledarskap och som 
ska garantera vetenskapliga 
expertinsatser för policyn från början och 
kostnadseffektivitet för de nationella 
hälsosystemen. Den strategisk 
vetenskapliga samordningen ska också 
syfta till att locka andra områden av 
vetenskaplig och teknisk forskning till de 
möjligheter som den moderna 
biomedicinska forskningen erbjuder.
Genom att införa den strategiska 
samordningen inom Horizon 2020 i fråga 
om alla hälsoforskning så att den baserar 
sig på vetenskaplig rådgivning på 
toppnivå ska det rådgivande organet 
också stå för den drivkraft och de 
instrument som behövs för att främja 
interaktion och synergi i större skala. 
Frivillig konvergens bland nationella 
finansiärer, och med kommissionen när 
det gäller specifika mål, närhelst det är 
lämpligt, liksom strategiska specifika 
partnerskap på EU-nivå mellan industrin, 
nationella aktörer och kommissionen och 
strategisk konvergens på programnivå 
som omfattar tillsynsorgan och nationella 
hälsomyndigheter ska eftersträvas.

Or. en
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Ändringsförslag 94
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 1.16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.16a. Utvecklande av medicinsk 
utrustning som bygger på simulering
De sjunkande kostnaderna för 
sekvensteknik och andra ”omik-tekniker” 
liksom tillgången till datorer med hög 
kapacitet ger inom en nära framtid för 
första gången möjlighet att utveckla 
mekaniska, datorstödda 
simuleringsmodeller och medicinsk 
utrustning för att implementera dem, 
vilket ska understödja läkarnas 
evidensbaserade vårdbeslut och 
förhandssimulering liksom nya och 
billigare tekniker för att utveckla 
mediciner. Precisionsmedicinering blir 
möjlig med det ultimata målet att bota och 
inte bara behandla sjukdomar och att 
krympa de växande 
hälsovårdskostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 95
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk, 
havs- och sjöfartsforskning och 
bioekonomi

2. Europeiska bioekonomiska 
utmaningar: livsmedelstrygghet och 
livsmedelssäkerhet, hållbart jord- och 
skogsbruk, havs- och sjöfartsforskning

Or. en
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Ändringsförslag 96
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 2.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lämpliga kunskaper, verktyg, tjänster och 
innovationer krävs för att stödja mer 
produktiva, resurseffektiva och 
motståndskraftiga system för jord- och 
skogsbruk som kan leverera tillräckliga 
mängder livsmedel, foder, biomassa och 
andra råmaterial och leverera 
ekosystemtjänster samtidigt som man 
stöder utvecklingen av levande 
landsbygdssamhällen. Forskning och 
innovationer ger goda möjligheter att 
integrera agronomiska och miljömässiga 
mål i en hållbar produktion, till exempel 
genom följande: ökad produktivitet och 
resurseffektivitet i jordbruket, minskade 
utsläpp av växthusgaser från jordbruk, 
minskad urlakning av näringsämnen från 
odlad mark till land- och vattenmiljöer, 
minskat beroende av internationella 
importer av växtprotein till Europa, samt 
ökad biologisk mångfald i primära 
produktionssystem.

Lämpliga kunskaper, verktyg, tjänster och 
innovationer krävs för att stödja mer 
produktiva, resurseffektiva och 
motståndskraftiga system för jord- och 
skogsbruk som kan leverera tillräckliga 
mängder livsmedel, foder, biomassa och 
andra råmaterial och leverera 
ekosystemtjänster samtidigt som man 
stöder utvecklingen av levande 
landsbygdssamhällen. Forskning och 
innovationer ger större förståelse för det 
komplexa förhållandet mellan jord- och 
skogsbruk och det hydrologiska 
kretsloppet, vilket ger bättre möjligheter 
att integrera agronomiska och 
miljömässiga mål i en hållbar produktion, 
till exempel genom följande: ökad 
produktivitet och resurseffektivitet i 
jordbruket, minskade utsläpp av 
växthusgaser från jordbruk, minskad 
urlakning av näringsämnen från odlad 
mark till land- och vattenmiljöer, minskat 
beroende av internationella importer av 
växtprotein till Europa, samt ökad 
biologisk mångfald i primära 
produktionssystem.

Or. en

Ändringsförslag 97
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 2.1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheten ska förbättra produktiviteten 
och anpassningsförmågan hos växter, djur 
och produktionssystem för att hantera 
snabba förändringar i miljö-/klimatmässiga 
förutsättningar och den ökande bristen på

Verksamheten ska förbättra produktiviteten 
och anpassningsförmågan hos växter, djur 
och produktionssystem för att hantera 
snabba förändringar i miljö-/klimatmässiga 
förutsättningar och den ökande bristen på 
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naturresurser. De innovationer som följer 
ska bidra till omvandlingen till en ekonomi 
med låg energiförbrukning, låga utsläpp 
och mindre avfall, längs hela 
försörjningskedjan för livsmedel och foder. 
Utöver att bidra till livsmedelstrygghet ska 
nya möjligheter skapas för användning av 
biomassa och biprodukter från jord- och 
skogsbruk för ett stort antal icke-
livsmedelsrelaterade tillämpningar.

naturresurser, särskilt vatten. De 
innovationer som följer ska bidra till 
omvandlingen till en ekonomi med låg 
energiförbrukning, låga utsläpp och mindre 
avfall, längs hela försörjningskedjan för 
livsmedel och foder. Utöver att bidra till 
livsmedelstrygghet ska nya möjligheter 
skapas för användning av biomassa och 
biprodukter från jord- och skogsbruk för ett 
stort antal icke-livsmedelsrelaterade 
tillämpningar.

Or. en

Ändringsförslag 98
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 2.1.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Multidisciplinära arbetssätt ska eftersträvas 
för att förbättra kvaliteten på växter, djur 
och mikroorganismer samtidigt som en 
effektiv resursanvändning (vatten, näring, 
energi) och landsbygdens ekologiska 
integritet säkerställs. Fokus ska placeras på 
integrerade och olikartade 
produktionssystem och agronomiska 
arbetssätt, inbegripet användning av 
precisionsteknik och ekologisk 
intensifiering till nytta för såväl 
konventionellt som ekologiskt jordbruk. 
För genetiska förbättringar av växter och 
djur för förbättrad anpassning och 
produktivitet krävs användning av samtliga 
tillämpliga konventionella och moderna 
avels- och odlingsmetoder samt en bättre 
användning av genetiska resurser. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas markhantering 
på gårdarna för att öka jordens bördighet 
och därmed även grödornas avkastning. 
Djur- och växthälsa ska främjas och 
integrerade åtgärder för bekämpning av 
sjukdomar och skadegörare ska utvecklas 
vidare. Strategier för utrotning av 
djursjukdomar, inbegripet zoonoser, 

Multidisciplinära arbetssätt ska eftersträvas 
för att förbättra kvaliteten på växter, djur 
och mikroorganismer samtidigt som en 
effektiv resursanvändning (vatten, näring, 
energi) och landsbygdens ekologiska 
integritet säkerställs. Fokus ska placeras på 
integrerade och olikartade 
produktionssystem och agronomiska 
arbetssätt, inbegripet användning av 
precisionsteknik och ekologisk 
intensifiering till nytta för såväl 
konventionellt som ekologiskt jordbruk. 
Jordbruk där man använder sig av 
konstbevattning kräver särskild 
uppmärksamhet eftersom det vanligtvis är 
förenat med mera intensiv 
vattenmobilisering och byggande av 
infrastruktur som eventuellt påverkar 
ekosystemet. Adekvat användning av 
behandlat avloppsvatten som en metod att 
effektivisera produktionen och hantera 
klimatförändringen, så att man 
säkerställer hållbarhet och förmåga att 
klara av brist på vatten för 
konstbevattning, måste övervägas. 
Minskad urlakning av näringsämnen från 
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kommer att utarbetas tillsammans med 
forskning om antimikrobiell resistens. 
Studier av olika arbetssätt och deras 
effekter på djurens välfärd kan bidra till 
diskussionen kring viktiga samhällsfrågor. 
De områden som nämns ovan ska stödjas 
av mer grundläggande forskning om 
relevanta biologiska frågor, som även 
understödjer utvecklingen och 
genomförandet av politiska åtgärder inom 
EU.

odlad mark till land- och vattenmiljöer, så 
att man undviker diffus förorening genom 
grundvatten som åter når ytvatten, är 
speciellt viktigt. För genetiska förbättringar 
av växter och djur för förbättrad 
anpassning och produktivitet krävs 
användning av samtliga tillämpliga 
konventionella och moderna avels- och 
odlingsmetoder samt en bättre användning 
av genetiska resurser. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas markhantering 
på gårdarna för att öka jordens bördighet 
och därmed även grödornas avkastning. 
Djur- och växthälsa ska främjas och 
integrerade åtgärder för bekämpning av 
sjukdomar och skadegörare ska utvecklas 
vidare. Strategier för utrotning av 
djursjukdomar, inbegripet zoonoser, 
kommer att utarbetas tillsammans med 
forskning om antimikrobiell resistens. 
Studier av olika arbetssätt och deras 
effekter på djurens välfärd kan bidra till 
diskussionen kring viktiga samhällsfrågor. 
De områden som nämns ovan ska stödjas 
av mer grundläggande forskning om 
relevanta biologiska frågor, som även 
understödjer utvecklingen och 
genomförandet av politiska åtgärder inom 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 99
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 2.1.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jordbruk och skogsbruk är unika system 
som inte bara levererar kommersiella 
produkter, utan även kollektiva nyttigheter 
för samhället i stort (inbegripet kultur- och 
rekreationsvärden) och viktiga ekologiska 
tjänster, som funktionell och in situ 
biologisk mångfald, pollinering, 
vattenreglering, landskapstjänster, minskad 

Jordbruk och skogsbruk är unika system 
som inte bara levererar kommersiella 
produkter, utan även kollektiva nyttigheter 
för samhället i stort (inbegripet kultur- och 
rekreationsvärden) och viktiga ekologiska 
tjänster, som funktionell och in situ 
biologisk mångfald, pollinering, 
vattenmagasinering och vattenreglering, 
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erosion och kolupptagning/begränsning av 
växthusgasutsläpp. 
Forskningsverksamheten ska bidra till 
tillhandahållandet av dessa kollektiva 
nyttigheter och tjänster, genom leverans av 
förvaltningslösningar, verktyg för 
beslutsstöd samt bedömning av deras icke 
marknadsmässiga värden. Bland de 
specifika frågor som ska behandlas finns 
identifiering av vilka jordbruks-
/skogssystem och landskapsmönster som 
mest sannolikt bidrar till att uppnå dessa 
mål. Förändringar i den aktiva 
förvaltningen av jordbrukssystem -
inbegripet teknikanvändning och 
förändrade arbetssätt - bidrar till 
begränsningen av växthusgasutsläpp och 
öka jordbrukssektorns anpassningsförmåga 
när det gäller klimatförändringens negativa 
följder.

landskapstjänster, minskad erosion och 
kolupptagning/begränsning av 
växthusgasutsläpp. 
Forskningsverksamheten ska bidra till 
tillhandahållandet av dessa kollektiva 
nyttigheter och tjänster, genom leverans av 
förvaltningslösningar, verktyg för 
beslutsstöd samt bedömning av deras icke 
marknadsmässiga värden. Bland de 
specifika frågor som ska behandlas finns 
identifiering av vilka jordbruks-
/skogssystem och landskapsmönster som 
mest sannolikt bidrar till att uppnå dessa 
mål. Förändringar i den aktiva 
förvaltningen av jordbrukssystem -
inbegripet teknikanvändning och 
förändrade arbetssätt - bidrar till 
begränsningen av växthusgasutsläpp och 
öka jordbrukssektorns anpassningsförmåga 
när det gäller klimatförändringens negativa 
följder. Detta kräver också en integrerad 
vattenförvaltning av naturliga källor och 
alternativa källor (t.ex. behandlat 
avloppsvatten) för konstbevattning 
(jordbruk, landskap och skogsbruk), 
restaurering/förbättring av miljön, 
bekämpning av skogsbränder, rekreation 
och vattenförsörjning.

Or. en

Ändringsförslag 100
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 2.1.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvecklingsmöjligheter för 
landsbygdssamhällen ska främjas genom 
att stärka samhällenas kapacitet för primär 
produktion och leverans av 
ekosystemstjänster samt genom att skapa 
möjligheter till produktion av nya och mer 
varierade produkter (livsmedel, foder, 
material, energi), som ett svar på den 
ökande efterfrågan på korta leveranskedjor 

Utvecklingsmöjligheter för 
landsbygdssamhällen ska främjas genom 
att stärka samhällenas kapacitet för primär 
produktion och leverans av 
ekosystemstjänster samt genom att skapa 
möjligheter till produktion av nya och mer 
varierade produkter (livsmedel, foder, 
material, energi), som ett svar på den 
ökande efterfrågan på korta leveranskedjor 
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med låga koldioxidutsläpp. 
Socioekonomisk forskning samt utveckling 
av nya koncept och institutionella 
innovationer behövs för att säkerställa 
sammanhållningen i landsbygdsområden 
och förebygga ekonomisk och social 
marginalisering, uppmuntra diversifiering 
av ekonomin (inbegripet tjänstesektorn), 
säkerställa lämpliga relationer mellan 
landsbygd och stadsområden, samt 
underlätta kunskapsutbyte, demonstration 
och innovation och främja deltagande 
resurshantering. Dessutom finns det ett 
behov av att granska på vilka sätt 
kollektiva nyttigheter i landsbygdsområden 
kan omvandlas till lokala/regionala 
socioekonomiska fördelar. De definierade 
innovationsbehoven på regional och lokal 
nivå ska kompletteras med 
tvärvetenskaplig forskningsverksamhet på 
interregional och europeisk nivå. Genom 
att bidra med nödvändiga analytiska 
verktyg, indikatorer, modeller och 
framtidsinriktad verksamhet ska 
forskningsprojekten stödja beslutsfattare 
och andra aktörer i arbetet med att 
genomföra, övervaka och bedöma 
relevanta strategier, politiska åtgärder och 
lagar för landsbygdsområden samt för hela 
bioekonomin. Dessutom krävs verktyg och 
data för att möjliggöra en korrekt 
bedömning av möjliga utbytesvägar mellan 
olika typer av resursanvändning (land, 
vatten osv.) och bioekonomiska produkter. 
Socioekonomiska och komparativa 
utvärderingar av system för jord- och 
skogsbruk och deras hållbarhetsprestanda 
ska genomföras.

med låga koldioxidutsläpp. 
Socioekonomisk forskning samt utveckling 
av nya koncept och institutionella 
innovationer behövs för att säkerställa 
sammanhållningen i landsbygdsområden 
och förebygga ekonomisk och social 
marginalisering, uppmuntra diversifiering 
av ekonomin (inbegripet tjänstesektorn), 
säkerställa lämpliga relationer mellan 
landsbygd och stadsområden, samt 
underlätta kunskapsutbyte, demonstration 
och innovation och främja deltagande 
resurshantering. Dessutom finns det ett 
behov av att granska på vilka sätt 
kollektiva nyttigheter i landsbygdsområden 
kan omvandlas till lokala/regionala 
socioekonomiska fördelar. De definierade 
innovationsbehoven på regional och lokal 
nivå ska kompletteras med 
tvärvetenskaplig forskningsverksamhet på 
interregional och europeisk nivå. Genom 
att bidra med nödvändiga analytiska 
verktyg, indikatorer, modeller och 
framtidsinriktad verksamhet ska 
forskningsprojekten stödja beslutsfattare 
och andra aktörer i arbetet med att 
genomföra, övervaka och bedöma 
relevanta strategier, politiska åtgärder och 
lagar för landsbygdsområden samt för hela 
bioekonomin. Dessutom krävs verktyg och 
data, inklusive de som har utvecklats och 
samlats under processen med att 
genomföra Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 
oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område1, för att 
möjliggöra en korrekt bedömning av 
möjliga utbytesvägar mellan olika typer av 
resursanvändning (land, vatten osv.) och 
bioekonomiska produkter. 
Socioekonomiska och komparativa 
utvärderingar av system för jord- och 
skogsbruk och deras hållbarhetsprestanda 
ska genomföras med hjälp av sociala, 
ekonomiska och ekologiska kriterier.

_______________
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1 EUT L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 101
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 2.2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livsmedels- och foderindustrins behov av 
att hantera sociala, miljömässiga, 
klimatrelaterade och ekonomiska 
förändringar från lokal till global nivå ska 
uppmärksammas i alla stadier av 
produktionskedjan för livsmedel och foder, 
inbegripet livsmedelsdesign, 
livsmedelsförädling, förpackning, 
processkontroll, avfallsreducering, 
biproduktsvalorisering och säker 
användning och kassering av animaliska 
biprodukter. Resultatet ska bli innovativa, 
hållbara och resurseffektiva processer och 
diversifierade, säkra produkter med hög 
kvalitet till rimliga priser. Detta ska stärka 
innovationspotentialen i den europeiska 
livsmedelsförsörjningskedjan, öka dess 
konkurrenskraft, skapa ekonomisk tillväxt 
och arbetstillfällen och underlätta
anpassningar inom den europeiska 
livsmedelsindustrin. Andra aspekter som 
ska behandlas är spårbarhet, logistik och 
tjänster, socioekonomiska faktorer, 
livsmedelskedjans motståndskraft mot 
miljömässiga och klimatrelaterade risker, 
samt begränsning av de negativa 
miljöeffekter som verksamheter inom 
livsmedelskedjan och förändringar inom 
kosthållning och produktionssystem kan 
medföra.

Livsmedels- och foderindustrins behov av 
att hantera sociala, miljömässiga, 
klimatrelaterade och ekonomiska 
förändringar från lokal till global nivå ska 
uppmärksammas i alla stadier av 
produktionskedjan för livsmedel och foder, 
inbegripet livsmedelsdesign, 
livsmedelsförädling, förpackning, 
processkontroll, återanvändning av vatten,
avfallsreducering, biproduktsvalorisering 
och säker användning och kassering av 
animaliska biprodukter. Resultatet ska bli 
innovativa, hållbara och resurseffektiva 
processer och diversifierade, säkra 
produkter med hög kvalitet till rimliga 
priser. Detta ska stärka 
innovationspotentialen i den europeiska
livsmedelsförsörjningskedjan, öka dess 
konkurrenskraft, skapa ekonomisk tillväxt 
och arbetstillfällen och underlätta 
anpassningar inom den europeiska 
livsmedelsindustrin. Andra aspekter som 
ska behandlas är spårbarhet, logistik och 
tjänster, inklusive vattenbrist och 
försämrad färskvattenkvalitet,
socioekonomiska faktorer, 
livsmedelskedjans motståndskraft mot 
miljömässiga och klimatrelaterade risker, 
samt begränsning av de negativa 
miljöeffekter som verksamheter inom 
livsmedelskedjan och förändringar inom 
kosthållning och produktionssystem kan 
medföra.

Or. en
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Ändringsförslag 102
Förslag till beslut
Bilaga I –del III – punkt 2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett av de främsta kännetecknen för levande 
resurser i vattnet är att de är förnybara, och 
ett hållbart nyttjande av dessa resurser är 
beroende av djupgående förståelse och en 
hög kvalitet och produktivitet i de 
akvatiska ekosystemen. Det allmänna 
målet är att på ett hållbart sätt utnyttja 
levande resurser i vattnet för att maximera 
social och ekonomisk nytta/avkastning från 
Europas hav. Detta innefattar behovet av 
att optimera det hållbara bidraget från 
fiskeri och vattenbruk till 
livsmedelstrygghet inom den globala 
ekonomin, och att minska EU:s stora 
beroende av importerad fisk och skaldjur 
(omkring 60 % av den totala konsumtionen 
av fisk och skaldjur i Europa kommer från 
import, och EU är världens största 
importmarknad för fiskeriprodukter), samt 
att främja marin bioteknik och därmed "blå 
tillväxt". I linje med aktuella politiska 
ramverk ska forskningsverksamheten 
stödja ekosystemrelaterade arbetssätt med 
hantering och utnyttjande av naturresurser, 
samt förbättrat miljöarbete inom alla 
berörda sektorer.

Ett av de främsta kännetecknen för levande 
resurser i vattnet är att de är förnybara, och 
ett hållbart nyttjande av dessa resurser är 
beroende av djupgående förståelse och en 
hög kvalitet och produktivitet i de 
akvatiska ekosystemen. Det allmänna 
målet är att på ett hållbart sätt utnyttja 
levande resurser i vattnet för att maximera 
social och ekonomisk nytta/avkastning från 
Europas hav, sjöar, floder och andra 
vatten. Detta innefattar behovet av att 
optimera det hållbara bidraget från fiskeri 
och vattenbruk till livsmedelstrygghet 
inom den globala ekonomin, särskilt att 
minska EU:s stora beroende av importerad 
fisk och skaldjur (omkring 60 % av den 
totala konsumtionen av fisk och skaldjur i 
Europa kommer från import, och EU är 
världens största importmarknad för 
fiskeriprodukter), samt att främja marin 
bioteknik och därmed "blå tillväxt". 
Tvärvetenskaplig och teknisk marin- och 
sjöfartskunskap ska användas för att 
öppna upp potentialen hos hav och 
inlandsvatten inom hela den marina 
industrin och sjöfartsindustrin, så att man 
skyddar miljön och anpassar sig till 
klimatförändringen. I linje med aktuella 
politiska ramverk ska 
forskningsverksamheten stödja 
ekosystemrelaterade arbetssätt med 
hantering och utnyttjande av naturresurser, 
samt förbättrat miljöarbete inom alla 
berörda sektorer.

Or. en
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Ändringsförslag 103
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 2.4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4. Hållbar och konkurrenskraftig 
bioindustri

2.4. Hållbar och konkurrenskraftig 
bioindustri och stöd för utvecklingen av en 
europeisk bioekonomi

Or. en

Ändringsförslag 104
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 3.1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1. Minska energiförbrukningen och 
koldioxidavtrycket genom smart, hållbar 
användning

3.1. Minska energiförbrukningen och 
koldioxidavtrycket genom smart, hållbar 
och säker användning

Or. en

Ändringsförslag 105
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 3.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Konsumtionsmönstren och de energikällor 
som används inom Europas industrier, 
transportverksamhet, byggnader och städer 
är till stora delar ohållbara, vilket leder till 
betydande effekter på miljö och klimat. 
Utvecklingen av byggnader med låga 
utsläpp, högeffektiva industrier och den 
stora spridningen av energieffektiva 
arbetssätt bland företag, individer, 
samhällen och städer kräver inte bara 
tekniska framsteg, utan även icke-tekniska 
lösningar som nya tjänster för rådgivning, 
finansiering och efterfråganshantering. 
Detta innebär att energieffektivitet kan bli 

Konsumtionsmönstren och de energikällor 
som används inom Europas industrier, 
transportverksamhet, byggnader och städer 
är till stora delar ohållbara, vilket leder till 
betydande effekter på miljö och klimat. 
Utvecklingen av nya och befintliga 
byggnader med låga utsläpp, högeffektiva 
industrier och den stora spridningen av 
energieffektiva arbetssätt bland företag, 
individer, samhällen och städer kräver inte 
bara tekniska framsteg, utan även icke-
tekniska lösningar som nya tjänster för 
rådgivning, finansiering och 
efterfråganshantering. Detta innebär att 
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ett av de mest kostnadseffektiva sätten att 
minska energiefterfrågan och därigenom 
öka säkerheten för energiförsörjningen, 
minska miljö- och klimateffekter och öka 
konkurrenskraften.

energieffektivitet kan bli ett av de mest 
kostnadseffektiva sätten att minska 
energiefterfrågan och därigenom öka 
säkerheten för energiförsörjningen, minska 
miljö- och klimateffekter och öka 
konkurrenskraften.

Or. en

Ändringsförslag 106
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 3.1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att minska energiförbrukningen och 
eliminera energiavfall och samtidigt 
tillhandahålla de tjänster som behövs för 
samhället och ekonomin kräver att fler 
effektiva, kostnadsmässigt 
konkurrenskraftiga, miljövänliga och 
smartare produkter och tjänster når 
massmarknaden, och dessutom att 
komponenter och enheter integreras och 
kombineras på ett sådant sätt att den 
allmänna energianvändningen i byggnader, 
tjänster och industri optimeras.

Att minska energiförbrukningen och 
eliminera energiavfall och samtidigt 
tillhandahålla de tjänster som behövs för 
samhället och ekonomin kräver att fler 
effektiva, kostnadsmässigt 
konkurrenskraftiga, säkra, miljövänliga 
och smartare produkter och tjänster når 
massmarknaden, och dessutom att 
komponenter och enheter integreras och 
kombineras på ett sådant sätt att den 
allmänna energianvändningen i byggnader, 
tjänster och industri optimeras.

Or. en

Ändringsförslag 107
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 3.1.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stadsområdena är några av de största 
energikonsumenterna inom unionen, och 
därifrån kommer en motsvarande stor del 
av utsläppen av växthusgaser, vilket 
dessutom medför stora mängder 
luftföroreningar. Samtidigt påverkas 
stadsområdena av den allt sämre 
luftkvaliteten och klimatförändringarna och 

Stadsområdena är några av de största 
energikonsumenterna inom unionen, och 
därifrån kommer en motsvarande stor del 
av utsläppen av växthusgaser, vilket 
dessutom medför stora mängder 
luftföroreningar. Samtidigt påverkas 
stadsområdena av den allt sämre 
luftkvaliteten och klimatförändringarna och 
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särskilda hanterings- och 
anpassningsstrategier måste utvecklas. För 
omställningen till ett koldioxidsnålt 
samhälle är det därför avgörande att skapa 
innovativa energilösningar 
(energieffektivitet, elektricitet och 
försörjningssystem för 
uppvärmning/kylning) som integreras med 
transporter, avfallshantering och 
vattenberedning samt IKT-lösningar för 
stadsmiljöer. Målinriktade initiativ för att 
främja konvergensen av industrins 
förädlingskedjor inom energi-, transport-
och IKT-sektorn till smarta urbana 
tillämpningar måste planeras in. Nya 
tekniska modeller, organisations-, 
planerings- och affärsmodeller måste 
samtidigt utvecklas och testas i full skala i 
enlighet med de behov och resurser som 
finns i städer och samhällen. Dessutom 
behövs forskning för att förstå de sociala, 
ekonomiska och kulturella aspekterna 
kring den här omvandlingen.

särskilda hanterings- och 
anpassningsstrategier måste utvecklas. För 
omställningen till ett koldioxidsnålt 
samhälle är det därför avgörande att skapa 
innovativa energilösningar 
(energieffektivitet, integrering av 
förnybara energikällor i de konstruerade 
miljöerna, elektricitet och 
försörjningssystem för 
uppvärmning/kylning) som integreras med 
transporter, avfallshantering och 
vattenberedning samt IKT-lösningar för 
stadsmiljöer. Målinriktade initiativ för att 
främja konvergensen av industrins 
förädlingskedjor inom energi-, transport-
och IKT-sektorn till smarta urbana 
tillämpningar måste planeras in. Nya 
tekniska modeller, organisations-, 
planerings- och affärsmodeller måste 
samtidigt utvecklas och testas i full skala i 
enlighet med de behov och resurser som 
finns i städer och samhällen. Dessutom 
behövs forskning för att förstå de sociala, 
ekonomiska och kulturella aspekterna 
kring den här omvandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 108
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 3.2.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet för vindenergiproduktionen är att 
minska kostnaden för elproduktion från 
land- och havsbaserad vindkraft med upp 
till 20 % år 2020 jämfört med 2010, att öka 
andelen havsbaserad vindkraft och att 
möjliggöra verklig integration i elnätet. 
Fokus kommer att läggas på utveckling, 
testning och demonstration av nästa 
generations storskaliga system för 
vindenergiomvandling, förbättrad 
omvandlingseffektivitet och bättre 
tillgänglighet för såväl land- som 

Målet för vindenergiproduktionen är att 
minska kostnaden för elproduktion från 
land- och havsbaserad vindkraft med upp 
till 20 % år 2020 jämfört med 2010, att öka 
andelen havsbaserad vindkraft och att 
möjliggöra verklig integration i elnätet. 
Fokus kommer att läggas på utveckling, 
testning och demonstration av nästa 
generations storskaliga system för 
vindenergiomvandling, förbättrad 
omvandlingseffektivitet och bättre 
tillgänglighet för såväl land- som 
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havsbaserade vindkraftverk (även på 
avlägsna platser och under svåra 
väderförhållanden) samt nya 
serietillverkningsprocesser.

havsbaserade vindkraftverk (även på 
avlägsna platser och under svåra 
väderförhållanden) samt nya 
serietillverkningsprocesser.
Genomförbarheten på avlägsna platser 
och platser med svåra väderförhållanden 
bör undersökas med lämpliga verktyg för 
atmosfärs- och havsmodellering.

Or. en

Ändringsförslag 109
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 3.2.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För PV kräver detta långsiktig forskning 
om nya koncept och system samt 
demonstration och testning av 
massproduktion för att åstadkomma 
användning i större skala.

För PV kräver detta forskning om 
tillverkningsprocesser och produkter med 
högre prestanda samt demonstration och 
testning av massproduktion för att 
åstadkomma användning i större skala och 
långsiktig forskning om ny teknik.
Innovativa systemintegrationslösningar 
bör användas senast 2020. Fokus ska 
läggas på utveckling och demonstration 
av förbättrade nätgränssnitt 
(nätenergilagring och aktiva växelriktare 
som tillhandahåller tjänster för 
elsystemdriften) och av förbättrade 
gränssnitt för byggnader (avancerade 
multifunktionella PV-moduler och 
systemkomponenter med särskilda 
funktioner för byggnadsintegrering).

Or. en

Ändringsförslag 110
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 3.2.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För CSP läggs fokus på att utveckla sätt att 
öka effektiviteten och samtidigt minska 

För CSP läggs fokus på att utveckla sätt att 
öka effektiviteten och möjligheten till 
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miljöpåverkan, för att få upp demonstrerad 
teknik till industriell skala genom att bygga 
kraftverk som är de första av sitt slag. 
Lösningar för att effektivt kombinera 
elproduktion från solenergi med 
vattenavsaltning ska testas.

leverans, genom lagring och 
hybridisering, och samtidigt minska 
miljöpåverkan. Utöver forskning är syftet 
att främja en utvidgad användning av 
demonstrerad teknik i industriell skala 
genom att bygga kraftverk som är de första 
av sitt slag. Lösningar för att effektivt 
kombinera elproduktion från solenergi med 
andra förnybara energikällor, till exempel 
biomassa i hybridanläggningar som 
möjliggör en stabil elproduktion, eller 
andra ändamål, till exempel 
vattenavsaltning, ska prioriteras.

Or. en

Ändringsförslag 111
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 3.2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.3. Utveckla konkurrenskraftig, 
miljömässigt säker teknik för infångning, 
transport och lagring av koldioxid

utgår

Infångning och lagring av koldioxid 
(CCS) är en nyckelmetod som behöver 
distribueras brett och kommersiellt på 
global nivå för att möta utmaningen med 
kraftproduktion utan kol och en industri 
med låga koldioxidutsläpp, och nå målen 
år 2050. Målet är att minimera 
extrakostnaden för CCS inom 
kraftsektorn för kol- och gasdrivna 
kraftverk jämfört med likvärdiga 
kraftverk utan CCS och energiintensiva 
industriinstallationer.
Stöd kommer främst att ges till 
demonstration av hela CCS-kedjan för en 
representativ portfölj med olika tekniska 
alternativ för infångning, transport och 
lagring. Detta ska kompletteras med 
forskning för vidareutveckling av dessa 
tekniker och i syfte att leverera mer 
konkurrenskraftiga infångningstekniker, 



PE489.688v01-00 76/122 PR\903346SV.doc

SV

bättre komponenter, integrerade system 
och processer, säker geologisk lagring 
och rationella lösningar för storskalig 
återanvändning av infångad koldioxid, 
för att möjliggöra en ökad kommersiell 
användning av CCS-tekniker vid 
kraftverk som drivs med fossila bränslen 
och andra kolintensiva industrier som tas 
i bruk efter 2020.

Or. en

Motivering

Texten flyttad till 3.2.4c.

Ändringsförslag 112
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 3.2.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Geotermisk energi, vattenkraft och marin 
energi samt andra förnybara energikällor 
kan bidra till en mer koldioxidsnål 
energiförsörjning i Europa, samtidigt som 
försörjningssystemen blir mer flexibla för 
olika typer av energiproduktion och -
användning. Målet är att åstadkomma 
kommersiellt mogna, kostnadseffektiva 
och hållbara tekniker för att möjliggöra 
storskalig användning i industriella 
sammanhang, inbegripet integrering i 
elnätet. Havets energi, som tidvatten, 
strömmar och vågor, erbjuder verklig 
förutsägbar nollutsläppsenergi. 
Forskningen bör omfatta innovativ 
forskning på laboratorienivå om billiga och 
tillförlitliga komponenter och material för 
den högkorrosiva beväxningsutsatta miljön 
i havet, men också demonstration under de 
olika villkor som råder i Europas vatten.

Geotermisk energi, vattenkraft och marin 
energi samt andra förnybara energikällor 
kan bidra till en mer koldioxidsnål 
energiförsörjning i Europa, samtidigt som 
försörjningssystemen blir mer flexibla för 
olika typer av energiproduktion och -
användning. Målet är att åstadkomma 
kommersiellt mogna, kostnadseffektiva 
och hållbara tekniker för att möjliggöra 
storskalig användning i industriella 
sammanhang, inbegripet integrering i 
elnätet. Havets energi, som tidvatten, 
strömmar och vågor, erbjuder verklig 
förutsägbar nollutsläppsenergi. 
Forskningen bör omfatta innovativ 
forskning på laboratorienivå om billiga och 
tillförlitliga komponenter och material för 
den högkorrosiva beväxningsutsatta miljön 
i havet, men också demonstration under de 
olika villkor som råder i Europas vatten.
Förutom pilotanläggningar bör 
demonstrationsprojekt ha lämpliga 
förvaltningssystem som bygger på 
uppgifter från övervaknings- och 
prognosverktyg som syftar till att skydda 
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tillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 113
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 3.2.4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.4a Lagring av energi från förnybara 
källor 
I och med att användningen av förnybar 
energi ökar blir kravet på lagring av 
förnybar energi med varierande tillgång 
allt viktigare. En utveckling av 
lagringstekniken kommer att bli 
nödvändig, både för kortsiktig lagring 
(liten reserv i tertiära elnät) och långsiktig 
lagring under allt från några timmar till 
en hel säsong. Den stora mängden 
tidsbestämd energi kräver ett brett utbud 
av tekniker. Målet är att utveckla olika 
sätt att använda elektrisk lagring (t.ex. 
superkondensatorer och olika 
batterityper), mekanisk lagring (t.ex. 
svänghjul och adiabatisk tryckluft) och 
kemisk lagring (t.ex. vätegenerering 
genom flexibel elektrolys, omvandling till 
metan eller andra kolväten). Här syftar de 
första sätten (elektrisk och mekanisk 
lagring) snarast till kortsiktig lagring, på 
grund av dess höga omvandlingseffekt. 
Eftersom även omloppseffekten är lägre 
för det sista sättet, som kallas ”elkraft till 
gas”, har en enorm potential, inte bara 
för långfristig lagring av energi. Det ger 
även möjlighet att integrera lagring av 
energi i produktionen av alternativa 
bränslen till (luft)transport och 
produktion av kemikalier. Slutligen 
möjliggör tekniken ”elkraft till gas” 
högsta potential för koldioxidanvändning 
(CCU) genom användning av väte från 
elektrolys till metanisering av koldioxid. 
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Vattenkraft som bygger på lagring av 
vatten och vändbara system kan även 
spela en viktig roll när det gäller att 
förbättra andra former av förnybar energi 
som inte kan lagras, så att de motsvarar 
kraven vid maximal efterfrågan.

Or. en

Ändringsförslag 114
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 3.2.4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.4b Decentraliserad energiproduktion
Distribuerad energiproduktion, till 
exempel mikrogenerering av elkraft, 
spelar en viktig roll i isolerade regioner i 
inlandet och på öarna. Lämpliga 
lösningar för energiproduktion och 
förvaltning av energisystem kommer att 
undersökas ytterligare.
Internationellt samarbete med 
utvecklingsländer som syftar till att 
minska fattigdom kommer att främjas.

Or. en

Ändringsförslag 115
Proposal for a decision
Bilaga I – del III – punkt 3.2.4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.4c Utveckling av konkurrenskraftig, 
miljömässigt säker teknik för infångning, 
transport, lagring och användning av 
koldioxid
Infångning och lagring av koldioxid 
(CCS) är en nyckelmetod som behöver 
distribueras brett och kommersiellt på 
global nivå för att möta utmaningen med 
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kraftproduktion utan kol och en industri 
med låga koldioxidutsläpp, och nå målen 
år 2050. Målet är att minimera 
extrakostnaden för CCS inom 
kraftsektorn för kol- och gasdrivna 
kraftverk jämfört med likvärdiga 
kraftverk utan CCS och energiintensiva 
industriinstallationer.
Infångning och användning av koldioxid 
(CCU) ger även möjlighet till andra 
användningsområden för infångad 
koldioxid från kraftverk och 
industrianläggningar. Genom att 
demonstrera och utveckla återanvändning 
av infångad koldioxid kommer teknikerna 
för detta att bli mer hållbara och 
allmänhetens acceptans av tekniker för 
CCS och CCU att öka i framtiden. System 
och tekniker för CCU och omvandling av 
koldioxid till exempelvis kemikaliska 
produkter, gödningsmedel, bränsle och 
bioolja ska utforskas.
Nya lagringstekniker ska utforskas, bland 
annat lagring i kemiska produkter (kol till 
kemikalier), syntesgasbaserad 
bränsleproduktion för lagring och 
utveckling av kostnadseffektiv och 
bränslesnål förgasningsteknik som krävs 
för dessa system. Det krävs även att en 
tillförlitlig koldioxidinfrastruktur 
utvecklas i god tid, eftersom de flesta 
kraftverken för fossila bränslen och andra 
koldioxidkällor inte kommer att ligga 
nära lagringsområdena.
Stöd kommer främst att ges till 
demonstration av hela CCS- eller CCU-
kedjan för en representativ portfölj med 
olika tekniska alternativ för infångning, 
användning, transport och lagring. Detta 
ska kompletteras med forskning i syfte att 
leverera mer effektiva energi- och 
infångningstekniker, bättre komponenter 
och integrerade system och processer, för 
att möjliggöra att kraftverk som drivs med 
fossila bränslen och andra kolintensiva 
industrier tas i bruk efter 2020. Vidare 
ska forskning om säker geologisk lagring 
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och rationella lösningar för användning 
av infångad koldioxid bedrivas, för att
möjliggöra en kommersiell användning av 
CCS- och CCU-tekniker.

Or. en

Ändringsförslag 116
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 3.3.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns en mängd nya alternativ med 
långsiktig potential, till exempel 
pulvermetallbränsle, bränsle från 
fotosyntetiska mikroorganismer (i vatten 
och på land) samt från artificiell fotosyntes. 
Dessa nya tekniker kan medföra effektivare 
energiomvandling, mer kostnadsmässigt 
konkurrenskraftiga och hållbara tekniker 
och så gott som neutrala 
växthusgasprocesser som inte kräver 
jordbruksmark. Stöd kommer framför allt 
att ges till att föra dessa och andra tekniker 
med stor potential från laboratorierna till 
demonstrationsskala, med sikte på 
förkommersiell demonstration år 2020.

Det finns en mängd nya alternativ med 
långsiktig potential, till exempel 
pulvermetallbränsle, bränsle från 
fotosyntetiska mikroorganismer (i vatten 
och på land) samt från artificiell fotosyntes 
eller från pyroelektriskt sönderfall av 
vatten vid låg temperatur. Dessa nya 
tekniker kan medföra effektivare 
energiomvandling, mer kostnadsmässigt 
konkurrenskraftiga och hållbara tekniker 
och så gott som neutrala 
växthusgasprocesser som inte kräver 
jordbruksmark. Stöd kommer framför allt 
att ges till att föra dessa och andra tekniker 
med stor potential från laboratorierna till 
demonstrationsskala, med sikte på 
förkommersiell demonstration år 2020.

Or. en

Ändringsförslag 117
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 3.4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.4a Flexibla och effektiva kraftverk för 
fossilt bränsle – förnybar energi med 
varierande tillgång
Flexibla och effektiva kraftverk för fossilt 
bränsle är fortfarande nödvändiga för att 
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garantera stabilitet i elnätet och säker 
elförsörjning. Under en övergångsperiod, 
vid övergången till en ekonomi med låg 
koldioxidförbrukning, står vi inför 
utmaningen att hitta en balans mellan 
elkraft från förnybar energi med 
varierande tillgång och elkraft från 
flexibla konventionella kraftverk. 
Konventionella kraftverk är i nuläget 
konstruerade för drift vid 
grundbelastning, medan de när förnybar 
energi ökar frekvent kommer att drivas 
med delbelastning. I detta läge är de 
mindre effektiva, vilket inverkar på 
utsläppen.
Forskning krävs för att optimera 
flexibiliteten och effektiviteten hos 
konventionella kraftverk när de drivs med 
delbelastning, så att flexibla och effektiva 
reserver är tillgängliga för att komplettera 
och stödja tillväxten av förnybar energi 
och gradvis möjliggöra en bättre 
integrering av elkraft från förnybar 
energi i elnätet.

Or. en

Ändringsförslag 118
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 3.8 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioriteringarna för beslutsprocesser och 
marknadsupptagning bör bygga på 
framgången för initiativet Intelligent 
energi – Europa, som drivs av Exekutiva 
byrån för intelligent energi, som sedan 
den inrättades 2003 har tillhandahållit 
medel till mer än 500 europeiska projekt i
vilka 3 500 europeiska organisationer har 
varit delaktiga. Initiativet Intelligent 
energi – Europa bör fortsätta med 
liknande mål och förvaltas på samma sätt 
som hittills.
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Or. en

Ändringsförslag 119
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 3.8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioriteringen för genomförandet av 
verksamheterna inom den här utmaningen 
avgörs av behovet att stärka den europeiska 
dimensionen i energiforskning och -
innovationer. Ett huvudsyfte är att stödja 
genomförandet av agendan för forskning 
och innovation för den strategiska EU-
planen för energiteknik (SET-planen) för 
att uppnå målen i EU:s energi- och 
klimatförändringspolitik. Det innebär att 
viktig information kan hämtas från färd-
och genomförandeplanerna inom SET-
planen när arbetsprogrammen formuleras. 
Förvaltningsstrukturen för SET-planen 
används som en principiell bas för den 
strategiska prioriteringen och 
samordningen av energiforskning och 
-innovationer inom EU.

Prioriteringen för genomförandet av 
verksamheterna inom den här utmaningen 
avgörs av behovet att stärka den europeiska 
dimensionen i energiforskning och -
innovationer. Ett huvudsyfte är att stödja 
genomförandet av agendan för forskning 
och innovation för den strategiska EU-
planen för energiteknik (SET-planen) för 
att uppnå målen i EU:s energi- och 
klimatförändringspolitik. Det innebär att 
viktig information kan hämtas från färd-
och genomförandeplanerna inom SET-
planen när arbetsprogrammen formuleras. 
Förvaltningsstrukturen för SET-planen 
används som en principiell bas för den 
strategiska prioriteringen och 
samordningen av energiforskning och 
-innovationer inom EU. Näringslivets 
bidrag till styrningen av de europeiska 
näringslivsinitiativen kommer att beaktas 
formellt och öppet med hänsyn till medel 
som finansierar prioriteringar som 
fastställts i genomförandeplanerna till 
dessa initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 120
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 4.1.1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckling och ökad användning av 
renare framdrivningstekniker är viktigt för 
att minska eller eliminera koldioxidutsläpp 

(a) Utveckling och ökad användning av 
renare framdrivningstekniker är viktigt för 
att minska eller eliminera koldioxidutsläpp 
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och föroreningar från transporter. Nya, 
innovativa lösningar krävs som bygger på 
elektriska motorer och batterier, 
bränsleceller eller hybriddrift. Tekniska 
genombrott kan också bidra till att förbättra 
miljöprestanda för traditionella 
framdrivningssystem.

och föroreningar från transporter (t.ex. 
partiklar). Nya, innovativa lösningar krävs 
som bygger på elektriska motorer och 
batterier, bränsleceller eller hybriddrift. 
Tekniska genombrott kan också bidra till 
att förbättra miljöprestanda för traditionella 
framdrivningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 121
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 4.2.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kan åstadkommas genom införande 
av ett helt intermodalt ”dörr-till-dörr”-
transportsystem och genom att alla onödiga 
transporter undviks. Detta innebär 
förbättrad integration mellan olika 
transportsätt, optimering av transportkedjor 
och mer integrerade transporttjänster. 
Sådana innovativa lösningar underlättar 
dessutom tillgänglighet, även för den 
åldrande befolkningen och utsatta personer.

Detta kan åstadkommas genom införande 
av ett helt intermodalt ”dörr-till-dörr”-
transportsystem och genom att alla onödiga 
transporter undviks. Detta innebär 
förbättrad integration mellan olika 
transportsätt, optimering av transportkedjor 
och mer integrerade transporttjänster, som 
ger upphov till nya och mer effektiva 
naviationssystem, till exempel EGNOS 
och Galileo. Sådana innovativa lösningar 
underlättar dessutom tillgänglighet, även 
för den åldrande befolkningen och utsatta 
personer.

Or. en

Ändringsförslag 122
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 4.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kan uppnås genom utveckling och 
ökad användning av intelligenta 
transporttillämpningar och ledningssystem. 
Detta innefattar: planering, 
efterfråganshantering, informations- och 
betalningssystem som kan användas inom 

Detta kan uppnås genom utveckling och 
ökad användning av intelligenta 
transporttillämpningar och ledningssystem. 
Detta innefattar: planering, 
efterfråganshantering, informations- och 
betalningssystem som kan användas inom 
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hela Europa; samt fullständig integration 
av informationsflöden, ledningssystem, 
infrastrukturnät och rörlighetstjänster i ett 
nytt, multimodalt ramverk som bygger på 
öppna plattformar. Detta säkerställer också 
flexibilitet och snabba reaktioner på 
krishändelser och extrema 
väderförhållanden genom att resor kan 
flyttas över till andra resesätt. Nya 
positionerings-, navigerings- och 
tidsplaneringstillämpningar som 
möjliggjorts tack vare 
satellitnavigeringssystemen Galileo och 
EGNOS kommer att vara avgörande för att 
detta mål ska uppnås.

hela Europa; samt fullständig integration 
av informationsflöden, ledningssystem, 
infrastrukturnät och rörlighetstjänster i ett 
nytt, multimodalt ramverk som bygger på 
öppna plattformar. Detta säkerställer också 
flexibilitet och snabba reaktioner på 
krishändelser och extrema 
väderförhållanden genom att resor kan 
flyttas över till andra resesätt. Nya 
positionerings-, navigerings- och 
tidsplaneringstillämpningar som 
möjliggjorts tack vare 
satellitnavigeringssystemen Galileo och 
EGNOS är avgörande för att detta mål ska 
uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 123
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 4.2.2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Innovativ teknik för lufttrafikledning 
skapar en milstolpe inom säkerhets- och 
effektivitetsarbetet när efterfrågan ökar 
snabbt, för att uppnå förbättrad punktlighet, 
minska tidsåtgången vid reserelaterade 
procedurer på flygplatser och för att skapa 
tålighet i luftfartsystemet. Genomförandet 
och vidareutvecklingen av det 
gemensamma europeiska luftrummet ska 
stödjas av lösningar för ökad 
automatisering och självständighet inom 
flygledning och luftfartskontroll, förbättrad 
integration av luftburna och markbaserade 
komponenter och nya lösningar för effektiv 
och smidig hantering av passagerare och 
gods inom hela transportsystemet.

(a) Innovativ teknik för lufttrafikledning 
skapar en milstolpe inom säkerhets- och 
effektivitetsarbetet när efterfrågan ökar 
snabbt, för att uppnå förbättrad punktlighet, 
minska tidsåtgången vid reserelaterade 
procedurer på flygplatser och för att skapa 
tålighet i luftfartsystemet. Innovativa 
navigationssystem med positiv inverkan 
för det europeiska systemet för 
satellitnavigering, till exempel EGNOS, 
kommer att optimera landningsmetoder, 
öka flygsäkerheten och minska 
bränsleförbrukningen, så att stora 
flygplatser används bättre och små 
flygplatser utnyttjas fullt ut.
Genomförandet och vidareutvecklingen av 
det gemensamma europeiska luftrummet 
ska stödjas av lösningar för ökad 
automatisering och självständighet inom 
flygledning och luftfartskontroll, förbättrad 
integration av luftburna och markbaserade 
komponenter och nya lösningar för effektiv 
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och smidig hantering av passagerare och 
gods inom hela transportsystemet.

Or. en

Ändringsförslag 124
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 4.2.2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) För järnvägs- och vägtransporter 
innebär optimeringen av nätförvaltningen 
en bättre och effektivare användning av 
infrastrukturen, och gränsöverskridande 
verksamhet underlättas. Omfattande 
samarbetssystem för organisering av och 
information om vägtrafik kommer att 
utvecklas, som bygger på kommunikation 
mellan fordon samt mellan fordon och 
infrastruktur.

(c) För järnvägs- och vägtransporter 
innebär optimeringen av nätförvaltningen 
en bättre och effektivare användning av 
infrastrukturen, och gränsöverskridande 
verksamhet underlättas. Omfattande 
samarbetssystem för organisering av och 
information om vägtrafik kommer att 
utvecklas, som bygger på kommunikation 
mellan fordon samt mellan fordon och 
infrastruktur och på europeiska 
satellitnavigationssystem.

Or. en

Ändringsförslag 125
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med denna verksamhet är därför att 
utveckla och bedöma innovativa, 
kostnadseffektiva och hållbara 
anpassnings- och begränsningsåtgärder för 
såväl koldioxid som andra växthusgaser, 
och att framhäva såväl tekniska som icke-
tekniska gröna lösningar genom att ta fram 
bevis för informerade, tidiga och effektiva 
åtgärder och skapa nätverk för de 
kompetenser som krävs.

Syftet med denna verksamhet är därför att 
utveckla och bedöma innovativa, 
kostnadseffektiva och hållbara 
anpassnings- och begränsningsåtgärder för 
såväl koldioxid och andra växthusgaser 
som partiklar, och att framhäva såväl 
tekniska som icke-tekniska gröna lösningar 
genom att ta fram bevis för informerade, 
tidiga och effektiva åtgärder och skapa 
nätverk för de kompetenser som krävs.

Or. en
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Ändringsförslag 126
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.1.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bättre förståelse av orsakerna bakom 
klimatförändringarna och hur 
förändringarna utvecklas samt mer exakta 
klimatprognoser är avgörande för att 
samhället ska kunna skydda människoliv, 
varor och infrastrukturer och säkerställa ett 
effektivt beslutsfattande. Det är viktigt att 
fortsätta att förbättra den vetenskapliga 
kunskapsbasen om drivande 
klimatfaktorer, processer, mekanismer och 
återkopplingar som är relaterade till 
havens, de terrestra ekosystemens och 
atmosfärens funktion. Stöd kommer att ges 
till förbättrade klimatprognoser i rätt 
tidsmässig och rumslig skala genom 
utveckling av mer korrekta scenarier och 
modeller, inbegripet kompletta 
jordsystemmodeller.

Bättre förståelse av orsakerna bakom 
klimatförändringarna och hur 
förändringarna utvecklas samt mer exakta 
klimatprognoser är avgörande för att 
samhället ska kunna skydda människoliv, 
ekonomisk verksamhet, varor och 
infrastrukturer och säkerställa ett effektivt 
beslutsfattande. Det är viktigt att fortsätta 
att förbättra den vetenskapliga 
kunskapsbasen om drivande 
klimatfaktorer, processer, mekanismer och 
återkopplingar som är relaterade till 
havens, de terrestra ekosystemens och 
atmosfärens funktion samt till 
polarområdenas. Stöd kommer att ges till 
förbättrade klimatprognoser i rätt 
tidsmässig och rumslig skala genom 
utveckling av mer korrekta scenarier och 
modeller, inbegripet kompletta 
jordsystemmodeller.

Or. en

Ändringsförslag 127
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.1.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kunskaperna om samhällets och 
ekonomins förmåga till anpassning efter 
klimatförändringar är ofullständiga. 
Effektiva, rättvisa och samhälleligt 
acceptabla åtgärder för att skapa en 
klimatsäker miljö och ett klimatsäkert 
samhälle kräver integrerade analyser av de 
aktuella och framtida effekter, sårbarheter, 
befolkningsexponering, risker, kostnader 

Kunskaperna om samhällets och 
ekonomins förmåga till anpassning efter 
klimatförändringar är ofullständiga. 
Effektiva, rättvisa och samhälleligt 
acceptabla åtgärder för att skapa en 
klimatsäker miljö och ett klimatsäkert 
samhälle kräver integrerade analyser av de 
aktuella och framtida effekter, sårbarheter, 
befolkningsexponering, risker, kostnader 
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och möjligheter som är kopplade till 
klimatförändringar och -variationer, med 
beaktande av extrema händelser och 
relaterade klimatbetingade faror och 
huruvida de är återkommande. Sådana 
analyser ska också utvecklas kring de 
negativa effekter som klimatförändringar 
medför för den biologiska mångfalden, 
ekosystem och ekosystemtjänster, 
infrastrukturer, ekonomiska tillgångar och 
naturtillgångar. Fokus ska placeras på de 
mest värdefulla naturliga ekosystemen och 
konstruerade miljöerna, samt viktiga 
samhälleliga, kulturella och ekonomiska 
sektorer i Europa. Verksamheten ska 
utreda effekterna av klimatförändringarna 
och de ökande koncentrationerna av 
växthusgaser i atmosfären, och de förhöjda 
risker för folkhälsan som detta medför. 
Forskningen ska utvärdera innovativa, 
rättvist fördelade och kostnadseffektiva 
åtgärder för anpassning efter 
klimatförändringar, inbegripet skydd och 
anpassning av naturresurser och 
ekosystem, samt relaterade effekter, i syfte 
att informera om och stödja utveckling och 
genomförande av sådana åtgärder på alla 
nivåer och skalor. Detta innefattar också 
möjliga effekter, kostnader och risker med 
s.k. geo-engineering. De komplexa 
inbördes sambanden, konflikterna och 
synergieffekterna av politiskt beslutade 
anpassningsåtgärder och riskförebyggande 
åtgärder samt andra former av klimat- och 
sektorspolitik ska undersökas, inbegripet 
effekter på sysselsättning och 
levnadsstandard inom riskgrupper.

och möjligheter som är kopplade till 
klimatförändringar och -variationer, med 
beaktande av extrema händelser och 
relaterade klimatbetingade faror och 
huruvida de är återkommande. Sådana 
analyser ska också utvecklas kring de 
negativa effekter som klimatförändringar 
medför för den biologiska mångfalden, 
ekosystem och ekosystemtjänster, 
infrastrukturer, ekonomiska tillgångar och 
naturtillgångar. Exempelvis är det 
sannolikt att klimatförändringarna ökar 
förekomsten av extrema hydrologiska 
fenomen (översvämningar och torka) med 
stor inverkan på vattenresurserna, 
ekosystemen och den hållbara 
ekonomiska verksamhet som vi har idag. 
Inverkan på tillgången till vatten är 
särskilt viktig. I många regioner i unionen 
kommer bristen att bli allt intensivare och 
en mer ojämn fördelning i tid och rum 
kommer att uppstå, vilket kräver nya 
förvaltningsformer. Fokus ska placeras på 
de mest värdefulla naturliga ekosystemen 
och konstruerade miljöerna, samt viktiga 
samhälleliga, kulturella och ekonomiska 
sektorer i Europa. Verksamheten ska 
utreda effekterna av klimatförändringarna 
och de ökande koncentrationerna av 
växthusgaser i atmosfären, och de förhöjda 
risker för folkhälsan som detta medför. 
Forskningen ska utvärdera innovativa, 
rättvist fördelade och kostnadseffektiva 
åtgärder för anpassning efter 
klimatförändringar, inbegripet särskilda 
åtgärder för öar och perifera regioner och 
skydd och anpassning av naturresurser och 
ekosystem, samt relaterade effekter, i syfte 
att informera om och stödja utveckling och 
genomförande av sådana åtgärder på alla 
nivåer och skalor. Detta innefattar också 
möjliga effekter, kostnader och risker med 
s.k. geo-engineering. De komplexa 
inbördes sambanden, konflikterna och 
synergieffekterna av politiskt beslutade 
anpassningsåtgärder och riskförebyggande 
åtgärder samt andra former av klimat- och 
sektorspolitik ska undersökas, inbegripet 
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effekter på sysselsättning och 
levnadsstandard inom riskgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 128
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.1.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU:s övergång till en konkurrenskraftig, 
resurseffektiv och klimatsäker ekonomi år 
2050 kräver utformning av effektiva, 
långsiktiga strategier för låga utsläpp och 
betydande framsteg i vår 
innovationskapacitet. Forskning ska 
användas för att bedöma de miljömässiga 
och socioekonomiska risker, möjligheter 
och effekter som kommer av 
bekämpningsåtgärder mot 
klimatförändringar. Forskningen ska stödja 
utveckling och validering av nya klimat-
energi-ekonomi-modeller, med beaktande 
av ekonomiska instrument och relevanta 
externa effekter, i syfte att testa olika 
politiska åtgärder för bekämpning av 
klimatförändringar och olika typer av 
koldioxidsnål teknik i olika skalor och för 
de viktigaste ekonomiska och samhälleliga 
sektorerna på EU-nivå och globalt. 
Verksamheten ska underlätta tekniska, 
institutionella och socioekonomiska 
innovationer genom att stärka kopplingarna 
mellan forskning och tillämpningar samt 
mellan entreprenörer, slutanvändare, 
forskare och kunskapsinstitutioner.

EU:s övergång till en konkurrenskraftig, 
resurseffektiv och klimatsäkert samhälle
år 2050 kräver utformning av effektiva, 
långsiktiga strategier för låga utsläpp och 
betydande framsteg i vår 
innovationskapacitet. Forskning ska 
användas för att bedöma de miljömässiga 
och socioekonomiska risker, möjligheter 
och effekter som kommer av 
bekämpningsåtgärder mot 
klimatförändringar. Forskningen ska stödja 
utveckling och validering av nya klimat-
energi-ekonomi-modeller, med beaktande 
av ekonomiska instrument och relevanta 
externa effekter, i syfte att testa olika 
politiska åtgärder för bekämpning av 
klimatförändringar och olika typer av 
koldioxidsnål teknik i olika skalor och för 
de viktigaste ekonomiska och samhälleliga 
sektorerna på EU-nivå och globalt. 
Verksamheten ska underlätta tekniska, 
institutionella och socioekonomiska 
innovationer genom att stärka kopplingarna 
mellan forskning och tillämpningar samt 
mellan entreprenörer, slutanvändare, 
forskare och kunskapsinstitutioner. En 
effektiv och ändamålsenlig 
vattenförvaltning kommer att spela en 
nödvändig central roll som en del av 
begränsningspolitiken. Semiarida 
områden och områden med vattenstress i 
EU kommer att öka i omfattning och 
påverkas allvarligt av 
klimatförändringarna. Minskad tillgång 
till vatten, ökad frekvens och intensitet för 
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extrema företeelser och principiellt en 
mer ojämn fördelning av 
vattentillgångarna kommer att kräva 
mycket effektiva 
vattenförvaltningsmetoder och i vissa fall 
en ökad vattenlagring för att garantera 
större trygghet i vattenproduktionen. 
Forskning krävs för att minimera 
inverkan på miljön genom sådana
begränsningsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 129
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.2. Hållbar förvaltning av naturtillgångar 
och ekosystem

5.2. Miljöskydd, hållbar förvaltning av 
naturtillgångar, vatten, biologisk mångfald
och ekosystem

Or. en

Ändringsförslag 130
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhället står inför en stor utmaning: att 
uppnå en hållbar balans mellan mänskliga 
behov och miljön. Miljöresurserna, 
inbegripet vatten, luft, biomassa, fruktbar 
jord, biologisk mångfald, ekosystem och de 
tjänster de erbjuder är en förutsättning för 
hela den europeiska och globala ekonomin 
och för vår livskvalitet. De globala 
affärsmöjligheter som är relaterade till 
naturresurser förväntas vara värda över 
2 biljoner euro år 2050. Trots detta skadas 
ekosystem i Europa och globalt så svårt att 
naturen inte kan återställa dem, och 

Samhället står inför en stor utmaning: att 
uppnå en hållbar balans mellan mänskliga 
behov och miljön. Miljöresurserna, 
inbegripet vatten, luft, biomassa, fruktbar 
jord, skogsbruk, biologisk mångfald, 
ekosystem och de tjänster de erbjuder är en 
förutsättning för hela den europeiska och 
globala ekonomin och för vår livskvalitet. 
De globala affärsmöjligheter som är 
relaterade till naturresurser förväntas vara 
värda över 2 biljoner euro år 2050. Trots 
detta skadas ekosystem i Europa och 
globalt så svårt att naturen inte kan 
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miljöresurser överutnyttjas. Till exempel 
försvinner varje år 1 000 km² av de mest 
fruktbara jordytorna och mest värdefulla 
ekosystemen inom EU, och en fjärdedel av 
allt färskvatten slösas bort. De här 
mönstren måste brytas. Forskningen måste 
bidra till att vända de trender som skadar 
miljön och till att säkerställa att 
ekosystemen kan fortsätta bidra med de 
resurser, varor och tjänster som krävs för 
människors välfärd och ekonomiskt 
välstånd.

återställa dem, och miljöresurser 
överutnyttjas. Till exempel försvinner varje 
år 1 000 km² av de mest fruktbara 
jordytorna och mest värdefulla 
ekosystemen inom EU, och en fjärdedel av 
allt färskvatten slösas bort. De här 
mönstren måste brytas. Forskningen måste 
bidra till att vända de trender som skadar 
miljön och till att säkerställa att 
ekosystemen kan fortsätta bidra med de 
resurser, varor och tjänster som krävs för 
människors välfärd och ekonomiskt 
välstånd.

Or. en

Ändringsförslag 131
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med denna verksamhet är därför att 
tillhandahålla kunskap om förvaltning av 
naturresurser som leder till en hållbar 
balans mellan begränsade resurser och 
samhälleliga och ekonomiska behov.

Syftet med denna verksamhet är därför att 
tillhandahålla kunskap om förvaltning och 
bevarande av naturresurser som leder till 
en hållbar balans mellan begränsade 
resurser och samhälleliga och ekonomiska 
behov.

För att nå detta krävs att forskning och 
innovation inriktas på följande:

Or. en

Ändringsförslag 132
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.2.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhällets funktion i dag riskerar att 
orsaka miljöförändringar som inte kan 
återställas och som förändrar ekosystemen 
i grunden. Det är avgörande att vi kan 
förutse dessa risker genom att bedöma, 

Samhällets funktion i dag riskerar att 
orsaka miljöförändringar som inte kan 
återställas och som förändrar ekosystemen 
i grunden. Det är avgörande att vi kan 
förutse dessa risker genom att bedöma, 
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övervaka och prognostisera mänskliga 
verksamheters inverkan på miljön, och 
miljöförändringarnas inverkan på 
människors välfärd. Forskning på marina 
ekosystem (från kustområden till 
djuphavsområden), färskvattensystem, 
terrestra ekosystem och ekosystem i städer, 
inbegripet grundvattenberoende ekosystem, 
ska förbättra vår förståelse av de komplexa 
interaktionerna mellan naturresurser och 
sociala, ekonomiska och ekologiska 
system, inbegripet naturliga 
jämviktspunkter, samt motståndskraften 
eller sårbarheten i mänskliga och 
biologiska system. Forskningen ska 
undersöka hur ekosystem fungerar och 
reagerar på antropogen inverkan, hur de
kan återställas och hur detta kommer att 
påverka ekonomier och människors 
välfärd. Dessutom ska lösningar för 
hantering av resursutmaningar undersökas. 
Forskningen ska bidra till politiska åtgärder 
och praxis som säkerställer att samhällelig 
och ekonomisk verksamhet genomförs 
inom gränserna för vad den biologiska 
mångfaldens hållbarhet och 
anpassningsförmåga tillåter.

övervaka och prognostisera mänskliga 
verksamheters inverkan på miljön, och 
miljöförändringarnas inverkan på 
människors välfärd. En bättre förståelse 
för de avgörande miljöfaktorer som 
inverkar på hälsa och välbefinnande och 
för förmedlingsmekanismerna krävs för 
att kunna belägga effektiva 
hälsoskyddsstrategier och informera 
unionens program och politik.

Bättre kunskaper är grundläggande när 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
aspekter bidrar till en övergripande 
förändring likt fenomenet med 
skogsbränder. En bättre förståelse för de 
fysiska och sociala fenomen som leder till 
skogsbränder är av största vikt. 
Simulering, insamling av data och 
analyser är grundläggande för 
forskningsbaserade beslutsstödssystem 
som en första åtgärd för att förhindra 
skogsbränder och bekämpa dem mer 
effektivt samt minska skadorna för 
människor, miljö och sociala och 
ekonomiska tillgångar. 
Forskning på marina ekosystem (från 
kustområden till djuphavsområden), 
ekosystem i polarområdena, 
färskvattensystem, terrestra ekosystem och 
ekosystem i städer, inbegripet 
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grundvattenberoende ekosystem och deras 
biologiska mångfald, ska förbättra vår 
förståelse av de komplexa interaktionerna 
mellan naturresurser och sociala, 
ekonomiska och ekologiska system, 
inbegripet naturliga jämviktspunkter, samt 
motståndskraften eller sårbarheten i 
mänskliga och biologiska system. I fråga 
om vatten är förvaltningsstrategier 
planerade som integrerar naturlig 
förekomst och alternativa källor (t.ex. 
behandlat avfallsvatten) för 
användningsområden som ofta står i stark 
kontrast till varandra (jordbruk, 
bevarande av landskap, 
återställning/förbättring av miljön, 
bekämpning av skogsbränder, fritidsbruk 
och offentlig tillgång). Uppmärksamhet 
ska riktas mot vattenkvantiteten och 
vattenkvaliteten i naturliga förekomster, 
särskilt sådana som används till 
dricksvattenförsörjning. Forskningen ska 
undersöka hur ekosystem fungerar och 
reagerar på antropogen inverkan, hur 
denna inverkan kan minimeras, hur 
ekosystemen kan återställas och hur detta 
kommer att påverka ekonomier och 
människors välfärd. Dessutom ska 
lösningar för hantering av 
resursutmaningar undersökas. Forskningen 
ska bidra till politiska åtgärder och praxis 
som säkerställer att samhällelig och 
ekonomisk verksamhet genomförs inom 
gränserna för vad den biologiska 
mångfaldens hållbarhet och 
anpassningsförmåga tillåter.

Or. en

Ändringsförslag 133
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.2.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhällssystemen, de ekonomiska Samhällssystemen, de ekonomiska 
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systemen och styrningssystemen måste 
fortfarande behandla såväl utarmning av 
resurser som skador på ekosystemen.
Forskning och innovationer kan utgöra en 
grund för de politiska beslut som krävs för 
förvaltning av naturresurser och ekosystem 
för att undvika, eller anpassa verksamhet 
efter, svåra klimat- och miljöförändringar, 
och för att främja institutionella, 
ekonomiska, beteendemässiga och tekniska 
förändringar som säkerställer hållbarhet.
Särskild vikt kommer att läggas vid 
avgörande och politiskt relevanta 
ekosystem och ekosystemtjänster, som 
färskvatten, hav och oceaner, luftkvalitet, 
biologisk mångfald, markanvändning och 
jord. Samhällens och ekosystems 
motståndskraft mot katastrofer, inbegripet 
naturrisker, ska stödjas genom förbättrad 
kapacitet för prognostisering, tidiga 
varningar och bedömning av sårbarheter 
och effekter, inbegripet situationer med 
flera risker. Forskning och innovationer 
ska därför bidra med stöd för miljö- och 
resurseffektivitetspolitik, och olika 
åtgärder för effektiv, evidensbaserad 
styrning inom gränserna för en säker 
verksamhet. Innovativa metoder ska 
utvecklas för att öka konsekvensen i 
politiken, hantera kompromisser och 
motstridiga intressen samt öka 
allmänhetens medvetenhet om 
forskningsresultat och medborgarnas 
deltagande i beslutsfattande.

systemen och styrningssystemen måste 
fortfarande behandla såväl utarmning av 
resurser som skador på ekosystemen. 
Forskning och innovationer kan utgöra en 
grund för de politiska beslut som krävs för 
förvaltning av naturresurser och ekosystem 
för att undvika, eller anpassa verksamhet 
efter, svåra klimat- och miljöförändringar 
och konsekvenserna av dessa, och för att 
främja institutionella, ekonomiska, 
beteendemässiga och tekniska förändringar 
som säkerställer hållbarhet. Särskild vikt 
kommer att läggas vid avgörande och
politiskt relevanta ekosystem och 
ekosystemtjänster, som färskvatten, hav 
och oceaner, polarområden, luftkvalitet, 
biologisk mångfald, markanvändning, 
skogsbränder och jord. Samhällens och 
ekosystems motståndskraft mot katastrofer, 
inbegripet naturrisker inklusive 
skogsbränder, ska stödjas genom 
förbättrad kapacitet för prognostisering, 
tidiga varningar och bedömning av 
sårbarheter och effekter, inbegripet 
situationer med flera risker. Forskning och 
innovationer ska därför bidra med stöd för 
miljö- och resurseffektivitetspolitik, och 
olika åtgärder för effektiv, evidensbaserad 
styrning inom gränserna för en säker 
verksamhet. Innovativa metoder ska 
utvecklas för att öka konsekvensen i 
politiken, hantera kompromisser och 
motstridiga intressen. Särskild 
uppmärksamhet kommer även att riktas 
mot att öka allmänhetens medvetenhet om 
forskningsresultat, medborgarnas 
deltagande i beslutsfattande och 
allmänhetens acceptans av innovationer 
och innovativa tekniker.

Or. en

Ändringsförslag 134
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.2.2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.2.2a Hållbart utnyttjande av kustmiljöer 
och marina miljöer
Klimatförändringen och 
resursutnyttjandet utgör de största hoten 
mot ekosystemen. Det är mycket viktigt att 
skydda och säkerställa en hållbar 
förvaltning av naturresurserna samt av 
bedömningen och skyddet av den 
biologiska mångfalden i kustens 
ekosystem och de marina ekosystemen 
(även djuphavsekosystemen) med hjälp av 
innovativa observations- och 
övervakningsverktyg. Kunskapen bör 
inriktas på att utveckla nya koncept och 
verktyg för ekosystemens motståndskraft 
mot naturrisker och på konsekvenserna 
av klimatförändringen och de 
socioekonomiska verksamheter som 
belastar ekosystemen extra hårt. Detta bör 
uppnås genom en vetenskapligt baserad 
styrning där samhället är delaktigt, som 
främjar utvecklingen av tjänster som är 
hållbara och effektiva när det gäller 
marina resurser och som omfattar icke 
utnyttjande tjänster och tillförlitlig 
kunskap om de marina ekosystemen. 
Detta förhållningssätt måste beakta det 
marina ekosystemets struktur, funktion 
och tjänster. Dessutom måste det 
garanteras att hoten mot den biologiska 
mångfalden i kust- och havsområdena 
(inbegripet habitatförändringar och -
fragmentering, invaderande arter, 
överutnyttjande och miljöförstöring) 
minskas. Främjande och förbättring av 
verktygen för fysisk planering i 
havsområden inkluderar kustskydd och 
marina skyddade områden.

Or. en
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Ändringsförslag 135
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.3.2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.3.2. Främja hållbar försörjning och 
användning av råmaterial, inbegripet 
prospektering, utvinning, bearbetning och 
återvinning

5.3.2. Främja hållbar försörjning och 
användning av råmaterial, inklusive 
mineralresurser från hav och land, 
inbegripet prospektering, utvinning, 
bearbetning och återvinning

Or. en

Ändringsförslag 136
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.3.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och innovation krävs under hela 
livscykeln för material, för att säkerställa 
tillförlitlig och hållbar råvaruförsörjning 
och -bearbetning till ett rimligt pris när det 
gäller råvaror som är avgörande för 
europeiska industrier. Utveckling och 
spridning av ekonomiskt livskraftiga, 
miljövänliga och samhälleligt acceptabla 
tekniker för prospektering, utvinning och 
bearbetning kommer att främja en 
effektivare resursanvändning. Dessutom 
ökar potentialen i så kallade ”urban mines” 
(utvinning ur kommunalt avfall). Nya och 
ekonomiskt livskraftiga 
materialåtervinningstekniker, 
affärsmodeller och processer bidrar också 
till att minska EU:s beroende av 
försörjning av primära råvaror. Detta 
inbegriper ett behov av längre 
användningstid och högkvalitativ 
återvinning samt behov av kraftigt minskat 
resursspill. En livscykelinriktad syn ska 
användas, från försörjningen av tillgängliga 
råvaror till livscykelns slut, med 
minimikrav på energi och resurser.

Forskning och innovation krävs under hela 
livscykeln för material, för att säkerställa 
tillförlitlig och hållbar råvaruförsörjning 
och -bearbetning till ett rimligt pris när det 
gäller råvaror som är avgörande för 
europeiska industrier. Utveckling och 
spridning av ekonomiskt livskraftiga, 
miljövänliga och samhälleligt acceptabla 
tekniker för prospektering, utvinning och 
bearbetning kommer att främja en 
effektivare resursanvändning. Dessutom 
ökar potentialen i så kallade ”urban mines” 
(utvinning ur kommunalt avfall). Nya och 
ekonomiskt livskraftiga 
materialåtervinningstekniker, 
affärsmodeller och processer bidrar också 
till att minska EU:s beroende av 
försörjning av primära råvaror. Detta 
inbegriper ett behov av längre 
användningstid och högkvalitativ 
återvinning samt behov av att kraftigt 
minska både den vanliga förbrukningen 
liksom slöseriet med dessa resurser. En 
livscykelinriktad syn ska användas, från 
försörjningen av tillgängliga råvaror till 
livscykelns slut, med minimikrav på energi 
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och resurser.

Or. en

Ändringsförslag 137
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.3.4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett exempel är den europeiska 
kemiindustrins allt större beroende av 
externa källor till olja och naturgas som 
kemiska råvaror. Under de senaste åren 
har således den europeiska kemiindustrin 
blivit mer och mer intresserad av att 
använda inhemskt kol som ett alternativt 
kemiskt råmaterial. Det faktum att 
inhemskt kol inte utnyttjas för 
energiframställning kan erbjuda en 
mängd europeiska kemifabriker 
långsiktiga utvecklingsmöjligheter med 
tanke på uttömningen av de globala 
oljereserverna och den politiska 
instabiliteten i de oljeproducerande 
länderna. I framtiden bör man utveckla 
bearbetningstekniker och -anläggningar 
som gör alternativa kolvätekällor, som 
inhemska kolresurser, användbara för 
den europeiska kemiindustrin.

Or. en

Ändringsförslag 138
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.4. Möjliggöra övergången till en grön
ekonomi genom miljöinnovation

5.4. Möjliggöra övergången till ett hållbart 
samhälle och en hållbar ekonomi genom 
miljöinnovation
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Or. en

Ändringsförslag 139
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med den här verksamheten är därför 
att främja alla typer av miljöinnovationer 
som möjliggör övergången till en grön
ekonomi.

Syftet med den här verksamheten är därför 
att främja alla typer av miljöinnovationer 
som möjliggör övergången till ett hållbart 
samhälle och en hållbar ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 140
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.4.1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.4.1. Stärka miljöinnovativa tekniker, 
processer, tjänster och produkter och 
främja användning av dem på 
marknaden.

5.4.1. Stärka miljöinnovativa tekniker, 
processer, tjänster och produkter.

Or. en

Ändringsförslag 141
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.4 – led 5.4.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd kommer att ges till alla typer av 
innovation, såväl inkrementell som radikal, 
som kombinerar tekniska, 
organisationsrelaterade, samhälleliga, 
beteendemässiga, affärsrelaterade och 
politiska innovationer, och som stärker 
civilsamhällets deltagande. Detta 
underlättar en mer cirkulär ekonomi, 

Stöd kommer att ges till alla typer av 
innovation, såväl inkrementell som radikal, 
som kombinerar tekniska, 
organisationsrelaterade, samhälleliga, 
beteendemässiga, affärsrelaterade och 
politiska innovationer, och som stärker 
civilsamhällets deltagande. Detta 
underlättar en mer cirkulär ekonomi, 
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samtidigt som miljöpåverkan minskas och 
bieffekter på miljön beaktas. Detta 
innefattar affärsmodeller, industriell 
symbios, produktservicesystem, 
produktdesign, livscykelperspektiv och 
från vaggan till graven-strategier. Syftet är 
att förbättra resurseffektiviteten genom att 
minska (i absoluta termer) införsel, spill 
och utsläpp av skadliga ämnen inom 
värdekedjan och främja återanvändning, 
återvinning och resursersättningar. Särskild 
tonvikt ska läggas vid att underlätta
övergången från forskning till marknad 
med deltagande från industrin, framför allt 
små och medelstora företag, från 
utvecklingen av prototyper till 
introduktion på marknaden och 
kopiering. Nätverk för miljöinnovatörer 
ska också bildas för att öka spridningen av 
kunskap och skapa bättre kopplingar 
mellan utbud och efterfrågan.

samtidigt som miljöpåverkan minskas och 
bieffekter på miljön beaktas. Detta 
innefattar affärsmodeller, industriell 
symbios, produktservicesystem, 
produktdesign, livscykelperspektiv och 
från vaggan till graven-strategier. Syftet är 
att förbättra resurseffektiviteten genom att 
minska (i absoluta termer) införsel, spill 
och utsläpp av skadliga ämnen inom 
värdekedjan och främja återanvändning, 
återvinning och resursersättningar. Mot 
den nuvarande ekonomiska bakgrunden 
måste man prioritera stödet till privata 
företag, främst små och medelstora 
företag, för att introducera 
miljöinnovativa idéer på marknaden, 
vilket gav goda resultat i samband med 
den förra marknadsintroduktionen av 
miljöinnovationer. Särskild tonvikt ska 
läggas vid att underlätta övergången från 
forskning till marknad med deltagande från 
industrin, framför allt små och medelstora 
företag, från utvecklingen av prototyper till 
förkommersiell demonstration. Nätverk 
för miljöinnovatörer ska också bildas för 
att öka spridningen av kunskap och skapa 
bättre kopplingar mellan utbud och 
efterfrågan.

Or. en

Ändringsförslag 142
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.4.1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Främja pilotprojekt och 
marknadsintroduktion av miljöinnovativa 
lösningar nära kommersialiseringsstadiet
Det händer ofta att mycket lovande och 
tekniskt avancerade miljöinnovativa 
tekniker, processer, tjänster och produkter 
inte når marknaden på grund av de 
förkommersiella utmaningarna och den 
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bolagsspecifika risk som hör ihop med 
introduktionen. Miljöinnovativa lösningar 
som har demonstrerats tekniskt utnyttjar 
inte all sin miljörelaterade och 
ekonomiska potential eftersom deras 
marknadsintroduktion anses vara för 
riskfylld av privata investerare. Detta 
gäller i synnerhet lösningar från 
nystartade företag och innovativa små och 
medelstora företag. Målet kommer att 
vara att stödja projekt under pilotstadiet 
och marknadsintroduktionen när det 
gäller miljöinnovativa tekniker, 
produkter, tjänster eller förfaranden av 
betydelse för unionen, som redan har 
demonstrerats tekniskt men som på grund 
av den bolagsspecifika risken inte har 
tagit sig in på marknaden. Åtgärderna bör 
bidra till att undanröja hindren för 
utvecklingen och leda till en bred 
tillämpning av miljöinnovationer, skapa 
eller utvidga marknaderna för de berörda 
lösningarna och förbättra 
konkurrenskraften för unionens företag, i 
synnerhet små och medelstora företag, på 
världsmarknaderna.

Or. en

Motivering

Genom att bygga på erfarenheten från EACI:s extremt framgångsrika program för 
marknadsintroduktion av miljöinnovationer (CIP) bör Horisont 2020 behandla stödet till 
marknadsintroduktioner i en separat ny punksats. En åtskillnad mellan miljöinnovativ FoU 
och marknadsintroduktion av miljöinnovationer gör att man kan belysa båda projektens olika 
möjlighet att säkerställa kontinuiteten hos miljöinnovationsprogrammet, vilket hittills är det 
mest populära EG-programmet för miljöinnovativa företagare.

Ändringsförslag 143
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.4.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Strukturella och institutionella förändringar 
krävs för att möjliggöra övergången till en 
grön ekonomi. Genom forskning och 

Strukturella och institutionella förändringar 
krävs för att möjliggöra övergången till ett 
hållbart samhälle och en hållbar ekonomi. 
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innovationer ska de huvudsakliga hindren 
för samhälleliga och marknadsrelaterade 
förändringar åtgärdas, och syftet ska vara 
att främja innovativa, hållbara beteenden 
hos konsumenter, företagsledare och 
beslutsfattare. Gedigna och transparenta 
verktyg, metoder och modeller ska 
utvecklas för att bedöma och möjliggöra de 
huvudsakliga ekonomiska, samhälleliga 
och institutionella förändringar som krävs 
för att åstadkomma ett paradigmskifte mot 
en grönare ekonomi. Forskningen ska 
utforska hur hållbara konsumtionsmönster 
kan främjas och innefatta socioekonomisk 
forskning, beteendevetenskap, 
användardeltagande och allmänhetens 
acceptans av innovationer, samt 
verksamhet för att förbättra 
kommunikation och allmän medvetenhet.
Demonstrationsåtgärder ska användas i stor 
utsträckning.

Genom forskning och innovationer ska de 
huvudsakliga hindren för samhälleliga och 
marknadsrelaterade förändringar åtgärdas, 
och syftet ska vara att främja innovativa, 
hållbara beteenden hos konsumenter, 
företagsledare och beslutsfattare. Gedigna 
och transparenta verktyg, metoder och 
modeller ska utvecklas för att bedöma och 
möjliggöra de huvudsakliga ekonomiska, 
samhälleliga och institutionella 
förändringar som krävs för att åstadkomma 
ett paradigmskifte mot en grönare 
ekonomi. Forskningen ska utforska hur 
hållbara konsumtionsmönster kan främjas 
och innefatta socioekonomisk forskning, 
beteendevetenskap, användardeltagande 
och allmänhetens acceptans av 
innovationer, samt verksamhet för att 
förbättra kommunikation och allmän 
medvetenhet. Demonstrationsåtgärder ska 
användas i stor utsträckning.

Or. en

Ändringsförslag 144
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 5.5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.5a. Kulturarv
Det krävs forskningsstrategier, 
forskningsmetoder och forskningsverktyg 
för att möjliggöra ett dynamiskt och 
hållbart kulturarv i Europa som kan 
bemöta klimatförändringen. Kulturarvet i 
dess skiftande fysiska former utgör 
livsmiljön för de motståndskraftiga 
samhällen som måste bemöta olika typer 
av förändringar. Kulturarvsforskningen 
kräver ett tvärvetenskapligt 
förhållningssätt för att förbättra 
förståelsen för historiska material. 
Åtgärderna ska fokusera på att fastställa 
återhämtningsnivåer via observationer, 
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övervakning och modelleringar samt ge 
en bättre förståelse för hur samhällen 
uppfattar och bemöter 
klimatförändringen och hot från 
jordbävningar och vulkanutbrott.

Or. en

Ändringsförslag 145
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Inkluderande, innovativa och trygga
samhällen

6. Europa i en föränderlig värld –
inkluderande, innovativa och reflekterande
samhällen

Or. en

Ändringsförslag 146
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 6.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta sammanhang är målet att förbättra 
den sociala, ekonomiska och politiska 
delaktigheten, bekämpa fattigdomen, 
kämpa för mänskliga rättigheter, digital 
delaktighet, jämlikhet, solidaritet och 
interkulturell dynamik genom stöd till 
interdisciplinär forskning, indikatorer, 
tekniska framsteg, organisationslösningar 
och nya former av samarbete och 
gemensamt skapande. Forskning och annan 
verksamhet ska stödja genomförandet av 
Europa 2020-strategin samt andra relevanta 
delar av EU:s utrikespolitik. Forskning
inom humaniora kan spela en viktig roll i 
detta sammanhang. För att fastställa, 
övervaka och utvärdera mål för europeiska 
strategier och politiska åtgärder krävs 
fokuserad forskning om högkvalitativa 

I detta sammanhang är målet att förbättra 
den sociala, ekonomiska och politiska 
delaktigheten, bekämpa fattigdomen, 
kämpa för mänskliga rättigheter, digital 
delaktighet, jämlikhet, solidaritet och 
interkulturell dynamik genom stöd till 
interdisciplinär forskning, indikatorer, 
tekniska framsteg, organisationslösningar 
och nya former av samarbete och 
gemensamt skapande. Forskning och annan 
verksamhet ska stödja genomförandet av 
Europa 2020-strategin samt andra relevanta 
delar av EU:s utrikespolitik. 
Samhällsvetenskaplig och humanistisk 
forskning kan spela en viktig roll i detta 
sammanhang. För att fastställa, övervaka 
och utvärdera mål för europeiska strategier 
och politiska åtgärder krävs fokuserad 
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statistiska informationssystem, samt 
utveckling av anpassade instrument som 
politiska beslutsfattare kan använda för att 
bedöma effekten och effektiviteten av 
planerade åtgärder, framför allt när det 
gäller social integration.

forskning om högkvalitativa statistiska 
informationssystem, samt utveckling av 
anpassade instrument som politiska 
beslutsfattare kan använda för att bedöma 
effekten och effektiviteten av planerade 
åtgärder, framför allt när det gäller social 
integration. Vetenskapen ska kunna 
analysera den sociala aspekten i EU:s 
städer på djupet, från dess inneboende 
dynamik i form av ökad delaktighet på 
lokal, regional och global nivå, där man 
bedömer inverkan av kunskap, 
medborgarnas delaktighet och sociala 
orättvisor, till samhällenas välfärd.

Or. en

Ändringsförslag 147
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 6.1 – stycke 6.1.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ständiga strävan efter ekonomisk 
tillväxt medför ofta mänskliga, sociala, 
miljömässiga och ekonomiska kostnader.
En smart och hållbar tillväxt som bidrar till 
delaktighet i Europa kräver omfattande 
förändringar i hur tillväxt och välfärd 
definieras, mäts (inbegripet genom mätning 
av framsteg utöver de allmänt tillämpade 
BNP-indikatorerna), skapas och bibehålls 
över tid. Forskningen ska analysera 
utvecklingen av hållbara livsstilar och 
socioekonomiska beteenden och 
värderingar och hur de kopplas till 
paradigmer och politik och funktionerna 
inom institutioner, marknader, företag, 
styr- och trossystem i Europa. Verktyg ska 
utvecklas för en bättre utvärdering av 
kontextuella och ömsesidiga effekter av 
sådana utvecklingar och politiska åtgärder 
inom områden som sysselsättning, 
beskattning, orättvisor, fattigdom, social 
integration, utbildning och kunskaper, 
samhällsutveckling, konkurrenskraft och 

Den ständiga strävan efter ekonomisk 
tillväxt medför ofta mänskliga, sociala, 
miljömässiga och ekonomiska kostnader. 
En smart och hållbar tillväxt som bidrar till 
delaktighet i Europa kräver omfattande 
förändringar i hur tillväxt och välfärd 
definieras, mäts (inbegripet genom mätning 
av framsteg utöver de allmänt tillämpade 
BNP-indikatorerna), skapas och bibehålls 
över tid. Forskningen ska analysera 
utvecklingen av hållbara livsstilar och 
socioekonomiska beteenden och 
värderingar och hur de kopplas till 
paradigmer och politik och funktionerna 
inom institutioner, marknader, företag, 
styr- och trossystem i Europa. Verktyg ska 
utvecklas för en bättre utvärdering av 
kontextuella och ömsesidiga effekter av 
sådana utvecklingar och politiska åtgärder 
inom områden som sysselsättning, 
beskattning, orättvisor, fattigdom, social 
integration, utbildning och kunskaper, 
samhällsutveckling, konkurrenskraft och 
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den inre marknaden. Dessutom ska 
forskningen analysera hur nationella 
ekonomier utvecklas och vilka typer av 
styrning på europeisk och internationell 
nivå som kan bidra till att förhindra 
makroekonomisk obalans, monetära 
problem, skattekonkurrens, arbetslöshet 
och sysselsättningsproblem samt andra 
typer av ekonomiska och finansiella 
problem. Under detta arbete ska de 
växande ömsesidiga beroendena mellan 
EU och globala ekonomier, marknader and 
finansiella system beaktas.

den inre marknaden. Dessutom ska 
forskningen analysera hur nationella 
ekonomier utvecklas och vilka typer av 
styrning på europeisk och internationell 
nivå som kan bidra till att förhindra 
makroekonomisk obalans, monetära 
problem, skattekonkurrens, arbetslöshet 
och sysselsättningsproblem samt andra 
typer av ekonomiska och finansiella 
problem. Under detta arbete ska de 
växande ömsesidiga beroendena mellan 
EU och globala ekonomier, marknader and 
finansiella system beaktas. Städerna i EU 
måste satsa på strategier som syftar till att 
skapa tillväxt, arbetstillfällen och en 
hållbar framtid. Granskningen av deras 
resultat – hur väl de fungerar, deras 
levnadsförhållanden och förmåga att dra 
till sig investeringar och kompetens – är 
därför avgörande för att EU ska lyckas. 
En europeisk forskningsverksamhet med 
kunskap om inkluderande stadsutveckling 
är bättre rustad att minska de sociala och 
ekonomiska kostnaderna för 
interregionala skillnader.

Or. en

Ändringsförslag 148
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 6.1.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ökande socioekonomiska betydelsen 
av digital delaktighet innebär att forskning 
och storskaliga innovationsåtgärder ska 
främja IKT-lösningar som ökar 
delaktigheten, samt effektivt förvärvande 
av digitala kunskaper som medför ökad 
egenmakt för medborgare och ökad 
konkurrenskraft för arbetskraften. Särskild 
tonvikt ska läggas vid nya tekniska 
framsteg som möjliggör stora förbättringar 
inom personanpassning, användarvänlighet 
och tillgänglighet tack vare en bättre 

Den ökande socioekonomiska betydelsen 
av digital delaktighet innebär att forskning 
och storskaliga innovationsåtgärder ska 
främja IKT-lösningar som ökar 
delaktigheten, samt effektivt förvärvande 
av digitala kunskaper som medför ökad 
egenmakt för medborgare och ökad 
konkurrenskraft för arbetskraften. Särskild 
tonvikt ska läggas vid nya tekniska 
framsteg som möjliggör stora förbättringar 
inom personanpassning, användarvänlighet 
och tillgänglighet tack vare en bättre 
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förståelse av medborgares, konsumenters 
och användares beteenden och värderingar, 
också bland personer med funktionshinder.
Detta kräver forskning och innovation som 
arbetar för att möjliggöra största möjliga 
delaktighet.

förståelse av medborgares, konsumenters 
och användares beteenden och värderingar, 
också bland personer med funktionshinder. 
Detta kräver forskning och innovation som 
arbetar för att möjliggöra största möjliga 
delaktighet. Flera viktiga ämnen är 
avgörande för att skapa ett inkluderande 
samhälle: t.ex. förståelse för förändrade 
arbetsmarknader och arbetskraftens 
rörlighet och hur dessa påverkar den 
sociala delaktigheten; uppförande av 
motståndskraftiga och inkluderande 
territorier i Europa; främjande av 
samarbetsmodeller för förvaltning av 
mångfald och sammanhållning; sociala, 
kulturella och könsrelaterade 
ojämlikheter och deras koppling till den 
sociala sammanhållningen; 
konsekvenserna av den ekonomiska 
krisen för välfärdsstaten; immigration, 
diskriminering och minoritetsgrupper och 
nuvarande strategier för att minska 
diskriminering och utanförskap; kampen 
mot fattigdom och social utestängning i 
missgynnade områden och regioner; 
utbildningssystem och -reformer och 
deras kapacitet att främja integrationen 
av ungdomar i skolan och i samhället; 
förändringar under livets gång och hur 
dessa utmanar den offentliga politiken 
och samhällen; kombinerat arbete och 
privatliv under livets gång; integration av 
funktionshindrade medborgare.

Or. en

Ändringsförslag 149
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 6.1 – led 6.1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.1.4. [...] utgår

Or. en
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Motivering

Texten har flyttats till avsnitt 4a i pelaren ”Spetskompetens”

Ändringsförslag 150
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 6.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att bedöma och prioritera investeringar 
och stärka Innovationsunionen och det 
europeiska forskningsområdet kommer 
stöd att ges till analys av forsknings- och 
innovationsrelaterade policyer, system och 
aktörer i Europa och tredje land, samt till 
utveckling av indikatorer, data- och 
informationsinfrastrukturer.
Framtidsinriktad verksamhet och 
pilotinitiativ, ekonomiska analyser, politisk 
övervakning, ömsesidigt lärande, 
koordinationsverktyg och -verksamhet 
samt utveckling av metoder för 
effektbedömningar och utvärderingar 
kommer också att behövas, som ska dra 
nytta av de direkta synpunkterna från 
forskningsintressenter, företag, 
myndigheter och medborgare.

För att bedöma och prioritera investeringar 
och stärka Innovationsunionen och det 
europeiska forskningsområdet kommer 
stöd att ges till analys av forsknings- och 
innovationsrelaterade policyer, system och 
aktörer i Europa och tredje land, samt till 
utveckling av indikatorer, data- och 
informationsinfrastrukturer. Samordning 
med annan EU-politik, som utbildnings-, 
innovations- och 
sammanhållningspolitiken, kommer också 
att planeras i enlighet med 
Ljubljanaprocessen. Framtidsinriktad 
verksamhet och pilotinitiativ, ekonomiska 
analyser, politisk övervakning, ömsesidigt 
lärande, koordinationsverktyg och -
verksamhet samt utveckling av metoder för 
effektbedömningar och utvärderingar 
kommer också att behövas, som ska dra 
nytta av de direkta synpunkterna från 
forskningsintressenter, företag, 
myndigheter och medborgare.

Or. en

Ändringsförslag 151
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 6.2.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det är nödvändigt att stödja innovation för 
att främja effektiva, öppna och 
medborgarcentrerade samhällstjänster (e-
förvaltning). Detta kräver multidisciplinär 

Det är nödvändigt att stödja innovation för 
att främja effektiva, öppna och 
medborgarcentrerade samhällstjänster (e-
förvaltning). Detta kräver multidisciplinär 
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forskning om ny teknik och storskaliga 
innovationer, framför allt relaterade till 
digital integritet, kompatibilitet, personlig 
elektronisk identifiering, öppna data, 
dynamiska användargränssnitt, 
medborgarcentrerade samhällstjänster och 
integration och innovation som drivs av 
användare, bland annat inom 
samhällsvetenskap och humaniora. Sådan 
verksamhet ska också inriktas på dynamik i 
sociala nätverk och crowdsourcing samt 
smartsourcing för gemensam tillverkning 
av lösningar för att ta itu med sociala 
problem som bygger på öppna 
datauppsättningar. De ska bidra till 
hantering av komplext beslutsfattande, 
framför allt hantering och analys av 
mycket stora mängder data för gemensam 
modellering, simulerat beslutsfattande, 
visualiseringstekniker, processmodellering 
och system för deltagande samt för att 
analysera föränderliga relationer mellan 
medborgare och offentlig sektor.

forskning om ny teknik och storskaliga 
innovationer, framför allt relaterade till 
digital integritet, kompatibilitet, personlig 
elektronisk identifiering, öppna data, 
dynamiska användargränssnitt, 
medborgarcentrerade samhällstjänster och 
integration och innovation som drivs av 
användare, bland annat inom 
samhällsvetenskap och humaniora. Sådan 
verksamhet ska också inriktas på dynamik i 
sociala nätverk och crowdsourcing samt 
smartsourcing för gemensam tillverkning 
av lösningar för att ta itu med sociala 
problem som bygger på öppna 
datauppsättningar. De ska bidra till 
hantering av komplext beslutsfattande, 
framför allt hantering och analys av 
mycket stora mängder data för gemensam 
modellering, simulerat beslutsfattande, 
visualiseringstekniker, processmodellering 
och system för deltagande samt för att 
analysera föränderliga relationer mellan 
medborgare och offentlig sektor. De ökade 
komplexitetsnivåerna till följd av de 
frågor som ställs genom teknik, 
avancerad databehandling, biovetenskap 
och bioteknik påverkar de 
kunskapsområden som traditionellt sett 
hör ihop med humaniora, som filosofi, 
teologi och juridiska, politiska och 
ekonomiska tankebanor, ska behandlas. 
Det är viktigt att kombinera konst, 
vetenskap och företagande; nya former av 
stadsuttryck; kunskap, konst och 
företagande med anknytning till 
integreringen av mångkulturellismen och 
migrationsströmmarna; flerspråkigheten.

Or. en

Ändringsförslag 152
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 6.2.3 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.2.3. Säkerställa samhällets delaktighet i 
forskning och innovation.

6.2.3. Förbättrad dialog mellan 
forskningen och samhället

Or. en

Ändringsförslag 153
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 6.2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom att alla samhällsaktörer kan 
interagera i innovationscykeln ökar 
kvaliteten, relevansen, acceptansen och 
hållbarheten i innovationsresultaten genom 
att samhällets intressen och värderingar 
innefattas. Detta kräver utveckling av 
specifika färdigheter, kunskaper och 
förmågor på individuell nivå, 
organisationsnivå, nationell och 
internationell nivå. Ett vetenskapligt bildat, 
ansvarstagande och kreativt samhälle 
skapas genom främjande av och forskning 
kring lämpliga metoder för vetenskaplig 
utbildning. Jämlikhet mellan könen ska 
främjas särskilt genom stöd till 
förändringar i organisationen av 
forskningsinstitutioner samt förändrat 
innehåll i och utformning av 
forskningsverksamheten. För att förbättra 
kunskapsspridningen inom 
vetenskapssamhället och den breda 
allmänheten ska tillgängligheten och 
användningen av resultatet av offentligt 
finansierad forskning utvecklas vidare. Ett 
etiskt regelverk för forskning och 
innovation som bygger på grundläggande 
etiska principer, bland annat de som finns i 
stadgan om de grundläggande rättigheterna 
och samtliga relevanta EU-lagar och -
konventioner, ska främjas vid kontakter 
med relevanta internationella 

För att bygga upp en effektiv dialog 
mellan forskning och samhälle, rekrytera 
nya talanger till forskningen och matcha 
forskningskunskaper med social 
medvetenhet och socialt ansvar kommer 
följande verksamheter att stödjas:
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organisationer.

– Attraktiva karriärer inom vetenskap och 
teknik för unga studenter: Främjande av 
forskningskarriärer inom naturvetenskap, 
teknik och ingenjörsvetenskap vid skolor; 
öppnande av universitet för unga 
studenter; och nationella och regionala 
myndigheters främjande av interaktiva 
och intressanta vetenskapsmuséer; stöd 
till varaktig interaktion mellan skolor och 
forskningsinstitut och mellan studenter 
och deras familjer, lärare inom 
naturvetenskap och forskare.

– Två aspekter av jämlikhet mellan 
könen: Säkerställande av jämställdhet i 
forskningskarriärer och inkluderande av 
genusfrågor i forskningsutvecklingen: 
Främjande av jämlikhet mellan könen 
genom stöd till förändringar i 
organisationen av forskningsinstitutioner 
samt förändrat innehåll i och utformning av 
forskningsverksamheten.

– Integrering av samhället i forsknings-
och innovationsfrågor. Möjligheter för
alla samhällsaktörer att interagera i 
innovationscykeln för att öka kvaliteten, 
relevansen, acceptansen och hållbarheten i 
innovationsresultaten genom att samhällets 
intressen och värderingar innefattas, 
främjande av samhällets intresse för 
vetenskapliga frågor och 
innovationsfrågor; övervakning av hur 
medborgarna uppfattar vetenskap och 
stöd till deras deltagande i frågor som rör 
vetenskaplig och teknisk utveckling. Detta 
kräver utveckling av specifika färdigheter, 
kunskaper och förmågor på individuell 
nivå, organisationsnivå, nationell och 
internationell nivå vid sidan av 
övervakning av hur medborgarna 
uppfattar vetenskap och stöd till deras 
deltagande i forsknings- och 
innovationspolitiken.
– Vetenskapligt bildade medborgare 
genom vetenskaplig utbildning: Ett 
vetenskapligt bildat, ansvarstagande och 
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kreativt samhälle skapas genom främjande 
av och forskning kring lämpliga metoder 
för vetenskaplig utbildning, vilket bidrar 
till bättre formell och informell 
vetenskaplig och teknisk utbildning, 
projektbaserade vetenskapliga 
verksamheter och nätverkande mellan 
forskare och lekmän på nationell och 
internationell nivå samt EU-nivå. Detta 
inbegriper främjande av och stöd till 
vetenskapligt bildade medborgare genom 
effektiv formell och informell 
vetenskaplig utbildning och spridning av 
vetenskapligt baserade verksamheter, vid 
forskningscenter och via andra lämpliga 
medier.
– Fri tillgång till forskningsresultat och 
uppgifter för att öka forskningsnivån och 
den ekonomiska konkurrenskraften: 
Främjande av en enda databas med alla 
EU-finansierade forskningsprojekt och 
vetenskapliga resultat. Nationella och 
regionala finansieringsmyndigheter 
kommer att uppmuntras att dela med sig 
av likadan information om 
nationella/regionala projekt. Införandet 
av vetenskapliga resultat i denna databas 
kommer att ges stöd.
– Styrning för utveckling av ansvarsfull 
forskning och innovation: Styrningen ska 
riktas mot att utveckla ansvarsfull 
forskning och innovation genom att 
engagera alla intressenter (forskare, 
offentliga myndigheter, industrin) och 
genom att främja den vetenskapliga 
expertisens roll vid beslutsfattande, dvs. i 
form av deltagande av forskare och 
oberoende forskningsorganisationer i 
samhällstvister och frågor som rör 
riskstyrning. Ett etiskt regelverk för 
forskning och innovation som bygger på 
grundläggande etiska principer, bland 
annat de som tas upp i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna och samtliga 
relevanta EU-lagar och -konventioner, ska 
främjas vid kontakter med relevanta 
internationella organisationer. Man ska ta 
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hänsyn till vad den europeiska gruppen 
för etik inom vetenskap och ny teknik 
anser.
– Kunskap om vetenskaplig 
kommunikation: För att förbättra 
spridningen av kunskap från 
forskarsamfundet till allmänheten ska 
tillgången till och användningen av 
resultaten från offentligt finansierad 
forskning utvecklas ytterligare. Detta 
kommer att öka kunskapen om 
vetenskaplig kommunikation för att 
förbättra kvaliteten på och effektiviteten 
hos interaktionen mellan forskare, media 
och allmänheten, och främja ett större 
deltagande av medborgarna som aktiva 
intressenter, och där så är möjligt, som 
forskningsdeltagare.

Or. en

Ändringsförslag 154
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 6.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3. [...] utgår

Or. en

Motivering

Texten har flyttats till avsnitt 6a i bilaga I, del III, samhällsutmaningar.

Ändringsförslag 155
Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Trygga samhällen – Skydda EU:s och 
EU-medborgarnas frihet och säkerhet
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EU, dess medborgare och internationella 
partner är utsatta för många olika typer 
av säkerhetshot, som kriminalitet, 
terrorism och krissituationer som beror på 
mänskliga misstag eller naturkrafter. De 
här hoten kan vara gränsöverskridande 
och vara inriktade på fysiska mål eller 
cyberrymden. Attacker mot myndigheters 
eller privata webbplatser på Internet 
underminerar till exempel inte bara 
medborgarnas förtroende, utan kan även 
påverka viktiga sektorer som energi, 
transport, hälsa, finans eller 
telekommunikationer.
För att förutse, förebygga och hantera 
dessa hot krävs utveckling och 
användning av innovativa tekniker, 
lösningar, prognosverktyg och kunskaper, 
stimulans av samarbete mellan 
leverantörer och användare, nya 
lösningar för civil säkerhet, förbättrad 
konkurrenskraft för de europeiska 
säkerhets- och tjänsteindustrierna samt 
förebyggande och motverkande av brott 
mot integritet och mänskliga rättigheter.
Att samordna och förbättra 
säkerhetsforskningen är sålunda oerhört 
viktigt, och bidrar till en kartläggning av 
aktuella forskningsinsatser, inklusive 
prognoser, och till förbättrade relevanta 
juridiska villkor och procedurer för 
samordning, inklusive 
standardiseringsåtgärder.
Verksamheten ska utföras med ett 
uppdragsinriktat arbetssätt, och integrera 
alla relevanta samhälleliga dimensioner. 
Verksamheten ska stödja EU:s politik för 
inre och yttre säkerhet samt 
försvarspolitiken och de relevanta nya 
bestämmelserna i Lissabon-fördraget, och 
säkerställa cybersäkerhet, förtroende och 
integritet. Följande särskilda mål kommer 
att eftersträvas:
6a.1. Ökat skydd av medborgarna –
Bekämpa kriminalitet och terrorism
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Syftet är såväl att undvika incidenter som 
att lindra de möjliga konsekvenserna av 
dem. För detta krävs nya tekniker och 
funktioner (bland annat mot cyberbrott 
och cyberterrorism) för att åstadkomma 
den säkerhet för hälsa, livsmedel, vatten 
och miljö som krävs för att samhället och 
ekonomin ska fungera tillfredsställande. 
Ny teknik och särskilt utvecklade 
funktioner ska bidra till att skydda 
kritiska infrastrukturer, system och 
tjänster (inom bland annat 
kommunikation, transport, hälsa, 
livsmedel, vatten, energi, logistik och 
försörjningskedjor samt miljö). Detta 
innefattar analyser, och att offentliga och 
privata viktiga nätverksinfrastrukturer 
och tjänster skyddas mot alla typer av hot. 
Ytterligare teman som syftar till att 
förbättra medborgarnas skydd kommer att 
främja utvecklingen av trygga civila 
samhällen.
6a. 2. Skydda och förbättra 
motståndskraften hos kritiska 
infrastrukturer
Ny teknik och särskilt utvecklade 
funktioner ska bidra till att skydda 
kritiska infrastrukturer, system och 
tjänster (inom bland annat 
kommunikation, transport, hälsa, 
livsmedel, vatten, energi, logistik och 
försörjningskedjor samt miljö). Detta 
innefattar analyser, och att offentliga och 
privata viktiga nätverksinfrastrukturer 
och tjänster skyddas mot alla typer av hot.
6a.3. Förstärkt säkerhet genom 
gränsförvaltning och sjöfartsskydd
Tekniker och funktioner krävs också för 
att förbättra system, utrustning, verktyg, 
processer och metoder för snabb 
identifiering för att förbättra 
gränssäkerheten, inbegripet både 
kontroll- och övervakningsfrågor, 
samtidigt som hela potentialen i 
EUROSUR utnyttjas. Dessa ska utvecklas 
och testas med avseende på effektivitet, 
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efterlevnad av juridiska och etiska 
principer, proportionalitet, samhällelig 
acceptans och respekt för grundläggande 
rättigheter. Forskningen ska också stödja 
förbättringar av den integrerade 
gränsförvaltningen i Europa, bland annat 
genom ökat samarbete med 
kandidatländer, potentiella 
kandidatländer och länder som innefattas 
av den europeiska grannskapspolitiken.
Alla aspekter av sjöfartsskyddet ska 
behandlas. Detta inkluderar aspekter av 
förvaltningen av de blå gränserna liksom 
as skyddet av och kontrollen över 
sjöfarten.
6a.4. Säkerställa och förbättra 
cybersäkerhet
Cybersäkerhet är en förutsättning för att 
människor, företag och samhällstjänster 
ska kunna dra nytta av de möjligheter 
som Internet innebär. Säkerhet måste 
tillhandahållas för system, nätverk, 
åtkomstenheter, programvara och 
tjänster, inbegripet molntjänster, 
samtidigt som kompatibilitet för olika 
typer av tekniker ska beaktas. 
Forskningen ska förebygga, identifiera 
och i realtid motverka cyberattacker inom 
flera områden och jurisdiktioner, 
motverka felaktig användning av 
cyberteknik, förhindra kränkningar av 
den personliga integriteten och skydda 
viktiga IKT-infrastrukturer.
6a.5. Öka Europas motståndskraft mot 
kriser och katastrofer
För detta mål krävs utveckling av 
särskilda tekniker och funktioner till stöd 
för olika typer av krishanteringsåtgärder 
(till exempel civilskydd och brandförsvar 
och havsföroreningar, humanitärt 
bistånd, civilförsvar, 
konfliktförebyggande arbete, utveckling 
av medicinska 
informationsinfrastrukturer för 
räddningsinsatser och 
efterkrisstabilisering) samt 
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brottsbekämpning. Forskningen ska 
innefatta hela kedjan för krishantering 
och samhällelig motståndskraft, och 
stödja upprättandet av en europeisk 
insatskapacitet vid nödsituationer.
Verksamhet inom alla uppdragsområden 
ska också behandla integration och 
kompatibilitet mellan system och tjänster, 
inbegripet aspekter som kommunikation, 
distribuerade arkitekturer och mänskliga 
faktorer. Detta kräver också integrering 
av civila och militära funktioner vid allt 
från skydd av civila till humanitära 
insatser, gränsförvaltning eller 
fredsbevarande insatser. Detta ska 
inbegripa teknisk utveckling inom det 
känsliga området för teknik med dubbla 
användningsområden för att garantera 
kompatibilitet mellan civilskydd och 
militära styrkor och bland 
civilskyddsstyrkor över hela världen, samt 
tillförlitlighet, organisationsrelaterade, 
juridiska och etiska aspekter, 
handelsfrågor, skydd av konfidentialitet 
och integritet för information samt 
spårbarhet för alla transaktioner och 
processer.
6a.6. Förstärka den samhälleliga 
dimensionen av säkerhet och säkerställa 
integritet och frihet på Internet
Alla nya säkerhetslösningar och -tekniker 
måste vara acceptabla för samhället, 
utformas i enlighet med EU-lagar och 
internationell lagstiftning samt identifiera 
och åtgärda säkerhetshot på ett effektivt 
och proportionerligt sätt. En bättre 
förståelse av de socioekonomiska, 
kulturella och antropologiska 
dimensionerna av säkerhet, orsaker till 
bristande säkerhet, mediers och 
kommunikationens roll samt medborgares 
uppfattningar är därför avgörande. Etiska 
frågor och skydd av mänskliga 
värderingar och grundläggande 
rättigheter ska behandlas.
För att skydda människans rätt till 
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integritet i det digitala samhället krävs 
utveckling av ramverk och tekniker som 
är integritetsskyddande i sin utformning, 
hela vägen från idéstadiet för produkter 
och tjänster. Tekniker ska utvecklas för 
att ge användare kontroll över sin 
personliga information, och över hur den 
får användas av tredje part; liksom 
verktyg för att identifiera och blockera 
olagligt innehåll och stoppa databrott 
samt för att skydda mänskliga rättigheter 
online, för att förhindra att människors 
aktiviteter individuellt eller inom grupper 
begränsas genom olagliga sökningar och 
profileringar.
6a.7. Stöd till unionens politik för inre 
och yttre säkerhet
Eftersom uppdelningen mellan extern och 
intern säkerhet blir allt mer otydlig kan 
konflikter utanför Europa och följderna 
av dessa få direkta konsekvenser för 
Europas säkerhet. Dessutom kräver 
samspelet mellan civila och 
försvarsinriktade verksamheter och 
strategier särskild uppmärksamhet 
eftersom det finns stora möjligheter att 
utnyttja synergier mellan civilskydd, 
konflikthantering och förebyggande av 
konflikter, fredsbevarande åtgärder och 
efterkrisstabiliserande insatser. 
Investeringar i utvecklingen av 
krishanteringskompetens ska uppmuntras 
där komplementariteter har identifierats, 
för att snabbt överbrygga 
kompetensklyftorna samtidigt som 
överflödigt dubbelarbete undviks, vilket 
skapar synergier och stöder 
standardiseringen.
6a.8. Specifika genomförandeaspekter
Forskningen kommer att vara orienterad 
mot civil säkerhet, men samordning med 
verksamheten inom Europeiska 
försvarsbyrån (EDA) ska aktivt 
eftersträvas i syfte att stärka samarbetet 
med EDA, framför allt inom det redan 
etablerade europeiska ramsamarbetet 
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(European Framework Cooperation), 
eftersom det finns områden rörande 
teknik med dubbla användningsområden 
som är relevanta för såväl civila som 
militära tillämpningar. 
Samordningsmekanismer med relevanta 
EU-byråer, som till exempel Frontex, 
Emsa och Europol, ska också stärkas 
ytterligare i syfte att förbättra 
samordningen mellan EU-program och 
EU-politik inom såväl inre som yttre 
säkerhet, samt andra EU-initiativ.

Med beaktande av säkerhetens särskilda 
krav kommer specifika arrangemang att 
göras för programmering och ledning, 
bland annat med den kommitté som avses 
i artikel 9 i detta beslut. Sekretessbelagda 
uppgifter och andra typer av känslig 
information som rör säkerhet kommer att 
skyddas, och särskilda krav och villkor för 
internationellt samarbete kan anges i 
arbetsprogrammen. Detta kommer också 
att återspeglas i organisationen av 
programarbete och styrning för säkra 
samhällen (inbegripet 
kommittéförfaranden).

Or. en

Ändringsförslag 156
Förslag till beslut
Bilaga I – del IV – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensamma forskningscentrumet, JRC, 
kommer att bedriva forskning för att stärka 
den vetenskapliga faktabasen för 
beslutsfattande, för att främja förståelse av 
naturliga processer som ligger till grund för 
samhällsförändringar och för att undersöka 
framväxande teknik- och 
forskningsområden, bland annat genom ett 
program för förberedande forskning.

Gemensamma forskningscentrumet, JRC, 
kommer att bedriva forskning för att stärka 
den vetenskapliga faktabasen för 
beslutsfattande på EU-nivå samt nationell, 
regional och lokal nivå, för att främja 
förståelse av naturliga processer som ligger 
till grund för samhällsförändringar och för 
att undersöka framväxande teknik- och 
forskningsområden, bland annat genom ett 
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program för förberedande forskning.

Or. en

Ändringsförslag 157
Förslag till beslut
Bilaga II – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande tabell innehåller, för de särskilda 
målen för Horisont 2020, ett begränsat 
antal nyckelindikatorer för bedömning av 
resultat och effekter.

Utöver resultatindikatorerna för att mäta 
framstegen mot de allmänna målen i 
Horisont 2020, som anges i bilaga I till 
förordning (EU) nr XX/XX 
(Horisont 2020,) innehåller följande
tabell, för de särskilda målen för Horisont 
2020, ett begränsat antal nyckelindikatorer 
för bedömning av resultat och effekter.

Or. en

Ändringsförslag 158
Förslag till beslut
Bilaga II – del 2 – punkt 3 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Or. en
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MOTIVERING

Bakgrund
Genom det kommande Horisont 2020-programmet kommer Europas ledande ställning att 
förstärkas på ett område där Europa under en lång rad år har tappat mark. Uppnåendet av detta 
förutsätter att man på ett korrekt sätt fastställer Europas styrkor men också att man erkänner 
och åtgärdar Europas svagheter.
Vad gäller styrkorna har Europa tillgång till ledande forskare, entreprenörer och företag, en 
uppsättning djupt rotade värderingar och traditioner, en dynamisk kultur som präglas av 
kreativitet och mångfald och världens största inre marknad. Slutligen har det europeiska 
civilsamhället ett aktivt engagemang för framväxande ekonomier och utvecklingsekonomier i 
hela världen.

Samtidigt uppvisar Europa emellertid en rad svagheter såsom brist på investeringar i 
kunskapsbasen, otillfredsställande ramvillkor (alltifrån dålig tillgång till finansiering och höga 
kostnader för immateriell äganderätt till långsam standardisering och ineffektiv användning 
av offentlig upphandling) och till sist för stor fragmentering tillsammans med onödig 
byråkrati.
Kommissionens förslag till Horisont 2020 baseras och bygger vidare på arbete som redan 
utförts i Europaparlamentet i form av bidrag såsom betänkandet om förenkling av 
genomförandet av ramprogrammen för forskning, (Simplifying the Implementation of the 
Research Framework Programmes), halvtidsöversynen av EU:s sjunde ramprogram för 
forskning, teknisk utveckling och demonstration och grönboken ”Från utmaningar till 
möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och 
innovation”. 

I sig själv innebär förslaget ett verkligt steg framåt, genom att det anger den rätta balansen 
mellan de tre pelarna – ”Vetenskaplig spetskompetens”, ”Industriellt ledarskap” och 
”Samhällsutmaningar” – och genom att det utöver parlamentets bidrag också integrerar bidrag 
från en hel rad intressenter på ett effektivt sätt. Emellertid återstår det en del arbete att utföra. 
Enligt föredragandens synsätt består detta betänkandes huvudsakliga bidrag av följande fyra 
centrala inslag:

a) Spetskompetens som en huvudsaklig drivkraft för Horisont 2020
b) Uppbyggnad av synergier mellan Horisont 2020 och strukturfonderna 

c) Den europeiska industrins konkurrenskraft
d) Horisontella frågor såsom vetenskaplig samordning och ledarskap inom hela 

Horisont 2020 för varje tematiskt område 

1. Spetskompetens som en huvudsaklig drivkraft för Horisont 2020
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 
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upp-orienterade vetenskapliga spetskompetensen generellt inom Horisont 2020:s tre pelare.
Med hänsyn till det breddade deltagandet bör Horisont 2020 inbegripa begreppet 
”spetsforskningstrappa”, vilket ytterligare kommer att uppmuntra till deltagande från starka 
enheter med gryende spetskompetens, såsom små forskargrupper och starkt innovativa 
nystartade företag. Kommissionen har redan tagit en rad betydelsefulla steg i denna riktning, 
såsom ”samverkansprogram” och det europeiska forskningsområdets forskningsledarprogram 
”ERA chairs”. Vi måste emellertid gå längre än så och ytterligare ett antal instrument planeras 
inom detta betänkande, t.ex. inrättandet av Europeiska forskningsrådets (EFR) 
återvändandebidrag. EFR:s återvändandebidrag skulle kunna ges till forskare som för 
närvarande arbetar utanför Europa och som vill arbeta i Europa eller till forskare som redan 
arbetar i Europa men som vill flytta till en mindre utvecklad region. 
Vad gäller breddningen av spetskompetensen inom hela Horisont 2020 gynnas vetenskaplig 
spetskompetens vanligtvis genom en nedifrån och upp-orienterad, forskardriven 
forskningsagenda som ger nya idéer och tekniker utrymme att utvecklas. I kommissionens 
förslag utgör den första pelaren det huvudsakliga instrumentet för att främja spetskompetens 
inom nedifrån och upp-orienterad forskning på europeisk nivå. Dessutom hänför 
kommissionen framtida och ny teknik, vilket också är ett nedifrån och upp-orienterat 
forskningsinstrument, till den första pelaren. I betänkandet har i gengäld instrumentet för 
framtida och ny teknik breddats till att inbegripa vetenskap samt dessutom fördelats över de 
tre pelarna.

2. Uppbyggnad av synergier mellan Horisont 2020 och strukturfonderna
Det föreligger ett brådskande behov av att bygga upp större synergier och så mycket 
komplementaritet som möjligt mellan Horisont 2020 och strukturfonderna. Det finns två helt 
och hållet åtskilda program: å ena sidan Horisont 2020, inom vilket spetskompetens och 
spetsforskningstrappan är den huvudsakliga drivkraften, och å andra sidan strukturfonderna, 
vilkas huvudsakliga drivkraft utgörs av kapacitetsuppbyggnad och smart specialisering.

Det är väsentligt att dessa program kompletterar varandra och att det byggs broar i båda 
riktningarna för länka samman de två programmen. Strukturfonderna har i sig själva en 
uppgift att fylla beträffande målen för Horisont 2020, både i ett föregående och i ett 
efterföljande led.

Föregående i förhållande till Horisont 2020 skulle strukturfonderna kunna användas till 
kapacitetsuppbyggnad, och en rad ändringar med följande innehåll har lagts fram:

 Strukturfonderna skulle kunna användas för att finansiera utrustning, utveckling av
personalresurser och inrättande av kluster inom Horisont 2020:s prioriterade områden 
och som en källa till små bidrag som ges till utarbetandet av förslag som ska lämnas till 
Horisont 2020.

 Nationella och regionala fonder skulle kunna används för att bidra till finansieringen 
av EFR, Marie Curie-projekt eller samarbetsprojekt som uppfyller kriterierna avseende 
spetskompetens, men som inte kan finansieras på grund av brist på EU-medel. 
Horisont 2020 skulle kunna tilldela ett ”spetskompetenssigill” till projekt som 
utvärderats med positivt resultat och som annars inte skulle ha kunnat erhålla 
finansiering på grund av budgetbegränsningar.

Efterföljande i förhållande till Horisont 2020 skulle strukturfonderna kunna användas till att 
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underlätta steget från koncept till marknad. Återigen har två områden pekats ut, nämligen 
följande: 

 Strukturfonderna skulle kunna användas till att finansiera eller samfinansiera 
uppföljningen av Horisont 2020:s forskningsprojekt (t.ex. projekt i pilotformat och 
demonstrationsprojekt).

 Strukturfonderna skulle kunna användas till att öka värdet för forskningsresultat på ett 
sätt som uppmuntrar smidig tillgång till kunskaper eller underlättar utnyttjande av den 
kunskap som utvecklats i fråga om dess omedelbara ekonomiska och samhälleliga 
användning.

Slutligen har följande två ändringar gjorts på en mer övergripande nivå:

 EU-finansiering av forskning och innovation är av central betydelse och bör utnyttjas 
som en hävstång. Horisont 2020 bör dra till sig extern finansiering från 
strukturfonderna, EIB och den privata sektorn, vilket förutsätter att man antar en 
flerfondsstrategi. 

 Kompabiliteten mellan Horisont 2020:s instrument och strukturfonderna bör förbättras. 
Detta förutsätter att man utformar kompatibla regler och förfaranden, sammanhängande 
tillämpningsformat och bedömningskriterier, gemensamma kontaktpunkter samt 
samordnar fastställandet av prioriteringar genom smart specialisering och användning 
av gemensamma kostnadsdefinitioner och andra administrativa och finansiella kriterier. 
Detta skulle även inbegripa samordnade färdplaner och administrativa förlopp, 
inbegripet, till exempel, behovet av att respektera den akademiska tidsplanen, särskilt 
vad gäller universitet.

3. Den europeiska industrins konkurrenskraft
I det rådande ekonomiska klimatet är det mycket viktigt att Europas industriella bas förstärks. 
Industrins deltagande i ramprogrammen för forskning har minskat avsevärt under de allra 
senaste åren: det uppgick till 43% inom FP4, 37% inom FP5, 29% inom FP6 och har ökat, 
men bara lite, till 31% inom FP7.

Dessutom har man i Europa svårt att se till att forskningsresultat på ett effektivt sätt 
omvandlas till innovativa produkter och tjänster som når marknaden. Förmågan att vara 
innovativ men att också betrakta innovation utifrån vad som är genomförbara lösningar för 
marknaden är av central betydelse för konkurrenskraften.

För att bemöta denna svårighet har följande fyra områden ändrats:

 För det första måste Horisont 2020 utformas så att industrin stimuleras att delta i 
europeiska projekt. Emellertid bör man undvika att snävt begränsa beaktandet av 
industrins deltagande till pelaren Industriellt ledarskap. Innovationsverksamhet 
utvecklas bäst under strävan efter spetskompetens, men även när den erbjuder verkliga 
lösningar på befintliga samhällsutmaningar.

 För det andra har Horisont 2020 utformats för att omfatta hela innovationsförloppet. 
Innovationsverksamhet bör i synnerhet främjas från de tidigaste skedena av övergången 
från koncept till marknad. Samtidigt kan kommissionens förslag avseende de senare 
skedena av innovationsförloppet inbegripa olika slags innovationsverksamhet som går 
utanför teknisk innovation.
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 För det tredje är små och medelstora företag av central betydelse för att stärka 
konkurrenskraften för den europeiska industrin som helhet och deras deltagande i 
europeiska projekt bör främjas generellt inom de tre pelarna. Kommissionens förslag 
avseende instrumentet för små och medelstora företag är ett mycket välkommet initiativ. 
Det är även nödvändigt att utveckla en mekanism som på en gång är enklare, snabbare 
och mer effektiv. I detta sammanhang har ett borgenssystem för innovationer 
föreslagits.

 För det fjärde bör standardisering byggas in i tekniska utvecklingsprojekt och finnas 
med hela tiden under dessa projekts olika skeden.

4. Horisontella frågor 
Horisont 2020 bör utformas så att ett aktivt bidrag ges till uppbyggnaden av det europeiska 
forskningsområdet. Horisont 2020 bör vara mer än bara ett program för finansiering: Det bör 
ha en välgörande strukturell inverkan på forskningens organisation på europeisk nivå. I detta 
avseende finns det åtta särskilda åtgärder som skulle kunna bidra till uppbyggnaden av ett 
starkare och effektivare europeiskt forskningsområde.

 Styrning: Inom ramen för Horisont 2020 bör varje forskningsområde ha tillgång till 
stabila styrmekanismer. Målet med dessa mekanismer är att genomföra Horisont 2020, 
men också att förbättra kommunikationen samt utbytet av data och av god praxis. Dessa 
mål är av grundläggande betydelse för att man ska kunna påskynda forsknings- och 
innovationsprocessen inom olika forskningsområden såsom hälsoforskning.

 Projektens storlek och slag: Samarbetsinriktad forskning är ett centralt inslag inom hela 
Horisont 2020, huvudsakligen inom pelarna Industriellt ledarskap och 
Samhällsutmaningar. Inom dessa pelare bör det uppnås en balans mellan små 
fokuserade projekt och stora integrerande projekt.

 Hinder för tillträde: Mindre forskningsenheter har svårt att delta i de befintliga 
europeiska nätverken. I synnerhet stöter de som befinner sig utanför dessa nätverk på 
hinder för deltagande i stora konsortier och det bör vidtas åtgärder för att komma till 
rätta med detta.

 Könsbalans: Främjandet av kvinnors allmänna deltagande inom olika projekt, 
inbegripet som projektsamordnare, bör uppmuntras. Till exempel bör Horisont 2020:s 
utåtriktade verksamhet vända sig till kvinnliga forskare. Könsbalans bör säkerställas vad 
gäller programmet, expertutskott och rådgivande utskott.

 Ungdomars sysselsättning: Unga forskares deltagande i projektgrupper inom ramen för 
samarbetsinriktad forskningsverksamhet via industri- och vetenskapsorganisationer bör 
främjas. De regler som inrättas bör främja rekrytering av personal till universitet för att 
arbeta med Horisont 2020-projekt i syfte att skapa avlönade arbetstillfällen för unga 
forskare.

 Spridning och utnyttjande: Forskningsresultat och demonstrationsprojekt bör spridas på 
ett effektivare sätt, samtidigt som frågor med anknytning till innovationsverksamhet 
respekteras och sådant som är kommersiellt känsligt skyddas. 

 Förbättrad dialog mellan forskningen och samhället: Genom Horisont 2020 bör man 
främja en effektiv dialog mellan olika berörda intressenter och sträva efter att stimulera 
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intresset och entusiasmen för vetenskap bland allmänheten. 

 Internationellt samarbete: För att stärka samarbetet beträffande strategiskt fastställda 
prioriteringar med centrala internationella partner bör det internationella samarbetet 
genomsyra hela Horisont 2020.


