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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till förordning om Horisont 2020 är en kvalitativ grund som tar hänsyn till unionens 
behov på vetenskaps- och forskningsområdet och som samtidigt ger vissa synergieffekter 
i förening med sammanhållningspolitiken.

Ändringsförslagen fokuserar huvudsakligen på verksamhet som syftar till utveckling och 
samarbete i regioner, städer och lokalsamhällen, vilket inte beaktas tillräckligt i förslaget, 
fastän kommissionen uppmanat medlemsstaterna att ta med denna verksamhet i sina operativa 
program för forskning i nästa programperiod.

Horisont 2020 borde också ta större hänsyn till EU:s geografiska mångfald och främja 
forskningsinitiativ i alla medlemsstater, vilket skulle stärka vetenskaps- och 
forskningspolitikens regionala dimension. I detta avseende rekommenderas en förstärkning av 
den territoriella och transnationella aspekten.

En särskild fråga gäller forskarnas personliga utgifter och deras engagemang i internationella 
forskargrupper där det förekommer avsevärda regionala skillnader, vilket reser hinder för 
vissa särskilt eftersatta regioner.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Unionen har som mål att stärka sin 
vetenskapliga och tekniska grund genom 
att skapa ett europeiskt forskningsområde 
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.

(1) Unionen har som mål att stärka sin 
vetenskapliga och tekniska grund genom 
att skapa ett europeiskt forskningsområde 
där forskare, vetenskapliga rön och teknik 
cirkulerar fritt, och att uppmuntra 
unionens regioner var för sig och unionen 
som helhet 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.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Förenkling är ett centralt mål för 
Horisont 2020, som fullt ut bör återspeglas 
i dess utformning, regler, ekonomiska 
förvaltning och genomförande. Horisont 
2020 bör syfta till att locka ett högt 
deltagande bland universitet, 
forskningscentrum, industrin och små och 
medelstora företag och vara öppet för nya 
deltagare, då det sammanför allt stöd till 
forskning och innovation i ett gemensamt 
strategiskt ramverk, inbegripet en 
förenklad uppsättning stödformer, och 
tillämpar regler för deltagande tillsammans 
med principer som gäller för alla åtgärder 
inom programmet. Enklare bidragsregler 
bör minska de administrativa kostnaderna 
för deltagande och kommer att bidra till en 
minskning av antalet finansiella fel.

(15) Förenkling är ett centralt mål för 
Horisont 2020, som fullt ut bör återspeglas 
i dess utformning, regler, ekonomiska 
förvaltning och genomförande. Horisont 
2020 bör syfta till att locka ett högt 
deltagande bland universitet, 
forskningscentrum, industrin, forsknings-
och innovationsorgan i den offentliga 
sektorn, organisationer inom den sociala
ekonomin och små och medelstora företag 
och vara öppet för nya deltagare, då det 
sammanför allt stöd till forskning och 
innovation i ett gemensamt strategiskt 
ramverk, inbegripet en förenklad 
uppsättning stödformer, och tillämpar 
regler för deltagande tillsammans med 
principer som gäller för alla åtgärder inom 
programmet. Enklare bidragsregler bör 
minska de administrativa kostnaderna för 
deltagande och kommer att bidra till en 
minskning av antalet finansiella fel.

Motivering

I vissa medlemsstater bedrivs forsknings- och innovationsverksamhet inom partnerskap med 
offentliga myndigheter men utan medverkan av ett universitet eller en akademisk institution.
Ändringsförslaget förtydligar att förordningen även omfattar sådan forsknings- och 
innovationsverksamhet. Vidare är det viktigt att göra det möjligt för partner inom den sociala 
ekonomin, i synnerhet inom området för social innovation, att medverka.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Europas regionala och lokala 
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myndigheter spelar en viktig roll i 
utvecklingen av det europeiska 
forskningsområdet och för att se till att 
unionens olika finansieringsinstrument 
samordnas på ett effektivt sätt. Framför 
allt bör de uppmuntra kopplingar mellan 
Horisont 2020 och strukturfonderna i 
samband med regionala 
innovationsstrategier baserade på smart 
specialisering. Regionerna spelar också 
en viktig roll för spridningen och 
tillämpningen av resultaten av 
Horisont 2020 genom att tillhandahålla 
kompletterande finansieringsmöjligheter, 
bl.a. offentliga avtal.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I syfte att fördjupa förbindelserna 
mellan vetenskap och samhälle och stärka 
allmänhetens förtroende för vetenskapen 
bör Horisont 2020 främja ett 
välinformerat engagemang bland
medborgarna och det civila samhället i 
frågor rörande forskning och innovation 
genom att främja vetenskaplig utbildning, 
genom att göra vetenskapliga kunskaper 
mer tillgängliga, genom att planera för 
forskning och innovation på ett ansvarsfullt 
sätt som uppfyller medborgarnas och det 
civila samhällets krav och förväntningar 
och genom att underlätta deras deltagande i 
verksamheten inom Horisont 2020.

(20) I syfte att fördjupa förbindelserna 
mellan vetenskap och samhälle och stärka 
allmänhetens förtroende för vetenskapen 
bör Horisont 2020 stödjas av en 
omfattande informationskampanj för 
medborgarna och det civila samhället i 
frågor rörande forskning och innovation 
genom att främja vetenskaplig utbildning, 
genom att göra vetenskapliga kunskaper 
mer tillgängliga, genom att främja 
forsknings- och innovationsverksamhet 
också vid mindre universitet och 
forskningscentrum, genom att planera för 
forskning och innovation på ett ansvarsfullt 
sätt som uppfyller medborgarnas och det 
civila samhällets krav och förväntningar 
och genom att underlätta deras deltagande i 
verksamheten inom Horisont 2020.

Motivering

Genom smart specialisering är flera mindre europeiska universitet idag 
spetsforskningscentrum. Dessa får inte på något sätt missgynnas av Horisont 2020.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Horisont 2020 bör bidra till att göra 
forskningsyrket i unionen mer attraktivt.
Lämplig uppmärksamhet bör ägnas den 
europeiska stadgan för forskare och 
riktlinjerna för rekrytering av forskare samt 
andra relevanta referensramar som 
fastställts inom ramen för det europeiska 
forskningsområdet, samtidigt som man 
beaktar att de till sin natur är frivilliga.

(22) Horisont 2020 bör bidra till att göra 
forskningsyrket i unionen mer attraktivt
och leda till att det skapas nya 
arbetstillfällen på detta område. Lämplig 
uppmärksamhet bör ägnas den europeiska 
stadgan för forskare och riktlinjerna för 
rekrytering av forskare samt andra 
relevanta referensramar som fastställts 
inom ramen för det europeiska 
forskningsområdet, samtidigt som man 
beaktar att de till sin natur är frivilliga.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Forsknings- och 
innovationsverksamhet som stöds av 
Horisont 2020 bör vara förenlig med 
grundläggande etiska principer. Yttrandena 
från Europeiska gruppen för etik inom 
vetenskap och ny teknik bör beaktas.
Forskningsverksamheten bör även ta 
hänsyn till artikel 13 i EUF-fördraget och 
minska användningen av djur i forsknings-
och försökssammanhang i syfte att till slut 
ersätta djurförsök med annat. En hög 
hälsoskyddsnivå för människor bör 
säkerställas vid all verksamhet i enlighet 
med artikel 168 i EUF-fördraget.

(24) Forsknings- och 
innovationsverksamhet som stöds av 
Horisont 2020 bör vara förenlig med 
mänskliga rättigheter och grundläggande 
etiska principer. Yttrandena från 
Europeiska gruppen för etik inom 
vetenskap och ny teknik bör beaktas.
Forskningsverksamheten bör även ta 
hänsyn till artikel 13 i EUF-fördraget och 
minska användningen av djur i forsknings-
och försökssammanhang i syfte att till slut 
ersätta djurförsök med annat.
Forskningsverksamhet som finansieras av 
Horisont 2020 bör vara förenlig med 
medlemsstaternas lagar och bruk. En hög 
hälsoskyddsnivå för människor bör 
säkerställas vid all verksamhet i enlighet 
med artikel 168 i EUF-fördraget.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Europeiska kommissionen 
uppmuntrar inte uttryckligen till 
användning av stamceller från mänskliga 
embryon. Användningen av mänskliga 
stamceller, oavsett om de är adulta eller 
embryonala, beror på den bedömning som 
görs av forskarna mot bakgrund av de 
mål de vill uppnå och är föremål för strikt 
etisk granskning. Projekt som innebär att 
stamceller från mänskliga embryon 
används måste godkännas av 
medlemsstaterna för att få bidrag.
Verksamhet som är förbjuden i samtliga 
medlemsstater bör inte finansieras.
Verksamhet som är förbjuden i en 
medlemsstat bör inte finansieras.

(25) Uppmärksamhet bör ägnas åt de 
avsevärda skillnaderna mellan 
medlemsstaternas nationella lagstiftning i 
frågor som rör forskning där det används 
mänskliga embryon och mänskliga 
embryonala stamceller.
EU:s forskningspolitik bör inte medföra 
någon harmonisering av 
medlemsstaternas nationella lagstiftning.
Kommissionen bör komma ihåg sin 
deklaration, beträffande det sjunde 
ramprogrammet, att fortsätta nuvarande 
praxis och inte till föreskrivande 
kommittén lägga fram förslag om projekt 
som förstör mänskliga embryon, inklusive 
för produktion av stamceller1. Detta 
åtagande bör införas i denna förordning 
för att trygga rättslig säkerhet och 
kontinuitet.
__________________
1 Punkt 12 i kommissionens yttrande över 
artikel 6, som bifogats 
Europaparlamentets och rådets beslut 
1982/2006/EG av den 18 december 2006 
om Europeiska gemenskapens sjunde 
ramprogram för verksamhet inom 
området forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (EUT L 412, 30.12.2006, 
s. 1).

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För största möjliga effekt bör 
Horisont 2020 utveckla nära synergier med 

(26) För största möjliga effekt bör 
Horisont 2020 utveckla nära synergier med 
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andra unionsprogram på områden som t.ex. 
utbildning, rymden, miljö, konkurrenskraft 
och små och medelstora företag, inre 
säkerhet, kultur och media, och med
resurser från sammanhållningspolitiken 
och politiken för landsbygdsutveckling, 
som särskilt kan bidra till att stärka 
nationell och regional forsknings- och 
innovationsförmåga inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

andra unionsprogram på områden som t.ex. 
utbildning, rymden, miljö, konkurrenskraft 
och små och medelstora företag, inre 
säkerhet, kultur och media, och med
sammanhållningsfonderna, strategier för 
landsbygdsutveckling, havsfrågor och 
fiske som omfattas av förordningen om 
gemensamma bestämmelser, genom 
regionala partnerskap som särskilt kan 
bidra till att stärka nationell, regional och
lokal forsknings- och innovationsförmåga 
inom ramen för strategier för smart 
specialisering. Synergierna bör inte enbart 
begränsas till kompletterande 
projektfinansiering, med tanke på att 
utveckling av yrkesförbindelser, 
kompetensutveckling och i synnerhet 
kunskapsöverföring kan stå för viktiga 
synergier. En lämplig koppling till 
sammanhållningsfonderna och 
samordnade insatser kommer att bidra till 
att forsknings- och innovationsgapet i EU 
minskar, genom att hänsyn tas till 
särdragen i de regioner som avses i 
artiklarna 174, 349 och 355.1 i 
EUF-fördraget.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För största möjliga effekt av unionens 
finansiering bör Horisont 2020 utveckla 
närmare synergier, vilket också kan ske i 
form av partnerskap mellan offentliga 
aktörer och med nationella och regionala 
program för stöd till forskning och 
innovation.

(28) För största möjliga effekt av unionens 
finansiering bör Horisont 2020 utveckla 
närmare synergier, vilket också kan ske i 
form av partnerskap mellan offentliga 
aktörer och med nationella, regionala och 
lokala program för stöd till forskning och 
innovation.

Motivering

I vissa medlemsstater bedrivs forsknings- och innovationsverksamhet inom partnerskap med 
offentliga myndigheter men utan medverkan av ett universitet eller en akademisk institution.
Ändringsförslaget förtydligar att förordningen även omfattar sådan forsknings- och 
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innovationsverksamhet.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Kommissionen bör uppmuntra 
regionala aktörer att utforma regionala 
strategier som återspeglar de särskilda 
behov som regionerna har så att 
nuvarande former för offentligt eller 
provat stöd på unionsnivå kan 
kombineras. Verksamheten inom 
Horisont 2020 bör anpassas till dessa 
strategier, eftersom närmare samarbete 
mellan regionala och lokala myndigheter 
i utformningen och genomförandet av 
fonderna och programmen för forskning 
och innovation är av avgörande betydelse 
med tanke på det omöjliga i att tillämpa 
samma utvecklingsstrategi i alla regioner.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 28b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28b) Horisont 2020 bör ha en stark 
territoriell och transnationell dimension.
Programmet bör se till att det sker ett 
utbyte mellan europeisk forsknings- och 
innovationspolitik och de regionala och 
lokala aktörer som genomför politiken på 
gräsrotsnivå.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont 2020 ska spela en central roll i 
genomförandet av Europa 2020-strategin 
för smart och hållbar tillväxt för alla 
genom att tillhandahålla en gemensam 
strategisk ram för unionens finansiering av 
forskning och innovation, och därmed 
fungera som hävstång för privata 
investeringar, skapa nya arbetstillfällen och 
säkerställa hållbar tillväxt och 
konkurrenskraft på lång sikt i Europa.

Horisont 2020 ska spela en central roll i 
genomförandet av Europa 2020-strategin 
för smart och hållbar tillväxt för alla 
genom att tillhandahålla en gemensam 
strategisk ram för unionens finansiering av 
forskning och innovation, och därmed 
fungera som hävstång för offentliga och 
privata investeringar, skapa nya 
arbetstillfällen, främja ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning och 
säkerställa hållbar tillväxt och 
konkurrenskraft på lång sikt i Europa.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Europeiska institutet för innovation och 
teknik ska finansieras med ett maximalt
bidrag från Horisont 2020 på 
3194 miljoner euro i enlighet med i bilaga 
II. Ett första tilldelning på 1542 miljoner 
euro ska tillhandahållas Europeiska 
institutet för innovation och teknik för 
verksamheter inom ramen för avdelning 
XVII i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. En andra tilldelning på upp 
till 1 628 miljoner euro ska 
tillhandahållas, om inte annat följer av 
den översyn som avses i artikel 26.1. Detta 
ytterligare belopp ska tillhandahållas 
proportionerligt, enligt vad som anges i 
bilaga II, från beloppet för det särskilda 
målet ”Ledarskap inom möjliggörande 
teknik och industriteknik” inom 
prioriteringen för industriellt ledarskap i 
punkt 2 b och från beloppet för 
prioriteringen om samhällsutmaningar i 
2 c.

3. Europeiska institutet för innovation och 
teknik ska finansieras med ett minimalt
bidrag från Horisont 2020 på 3,64 procent 
av den totala budgeten i enlighet med 
bilaga II.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Full hänsyn ska även tas till relevanta 
aspekter inom dagordningar för forskning 
och innovation som fastställts inom ramen 
för europeiska teknikplattformar, initiativ 
för gemensam programplanering och 
europeiska innovationspartnerskap.

2. Full hänsyn ska även tas till relevanta 
aspekter inom dagordningar för forskning 
och innovation som fastställts inom ramen 
för europeiska teknikplattformar, initiativ 
för gemensam programplanering och 
europeiska innovationspartnerskap, 
förutsatt att dessa dagordningar har gjorts 
upp i samråd med ett stort antal experter 
och aktörer.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förbindelser och gränssnitt ska 
genomföras mellan och inom 
prioriteringarna för Horisont 2020. Särskild 
uppmärksamhet ska i detta avseende ägnas 
utveckling och tillämpning av viktig 
möjliggörande teknik och industriteknik, 
överbryggande av avståndet mellan 
upptäckt och marknadstillämpning, 
tvärvetenskaplig forskning och innovation, 
samhällsvetenskap, ekonomisk vetenskap 
och humaniora, främjande av det 
europeiska forskningsområdets 
förverkligande och funktion, samarbete 
med tredjeländer, ansvarsfull forskning och 
innovation inklusive genusperspektivet, 
samt insatser för att göra forskningsyrket 
mer attraktivt och underlätta 
gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

1. Förbindelser och gränssnitt ska 
genomföras mellan och inom 
prioriteringarna för Horisont 2020. Särskild 
uppmärksamhet ska i detta avseende ägnas 
utveckling och tillämpning av viktig 
möjliggörande teknik och industriteknik, 
överbryggande av avståndet mellan 
upptäckt och marknadstillämpning, 
tvärvetenskaplig forskning och innovation, 
samhällsvetenskap, ekonomisk vetenskap 
och humaniora, främjande av det 
europeiska forskningsområdets 
förverkligande och funktion, utveckling av 
forskning om medlemsstaternas 
rättssystem, samarbete med tredjeländer,
etiskt ansvarsfull forskning och innovation 
inklusive genusperspektivet, samt insatser 
för att göra forskningsyrket mer attraktivt, 
göra det möjligt för forsknings- och
innovationsverksamhet att bedrivas också 
vid mindre lokala och regionala 
forskningscenter, underlätta 
gränsöverskridande och 
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sektorsövergripande rörlighet för forskare,
samt minskning av det tekniska beroendet 
av tredjeländer.

Motivering

Genom användningen av smart specialisering är många mindre europeiska universitet idag 
spetsforskningscenter. Dessa bör inte missgynnas på något sätt på grund av Horisont 2020.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Forskarkarriären

Horisont 2020 ska genomföras enligt 
förordning (EU) nr XX/2013 [regler för 
deltagande], som ska bidra till en stärkt 
inre marknad för forskare och attraktiva 
forskarkarriärer över hela unionen inom 
ramen för det europeiska 
forskningsområdet, genom att ta hänsyn 
till de transnationella särdragen hos 
flertalet stödberättigade verksamheter.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Horisont 2020 ska genomföras på ett sätt 
som kompletterar unionens andra 
stödprogram, däribland strukturfonderna 
och de särskilda programmen och 
åtgärderna för stöd och kompensation 
inom ramen för region- och 
sammanhållningspolitiken. Synergier och 
komplementaritet mellan 
strukturfonderna och Horisont 2020 ska 
uppmuntra regionala aktörer i 
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forsknings- och utvecklingssektorn att 
delta i program inom Horisont 2020 och 
sedan sprida resultaten på regionala och 
regionsövergripande marknader. En 
viktig del av dessa synergier är att stärka 
nationella och regionala aktörers 
forsknings- och innovationskapacitet 
inom ramen för strategier för smart 
specialisering och målet att bygga en 
”spetsforskningstrappa”, vilket bör vara 
huvudkomponenten. Dessa synergier ska 
ta hänsyn till de särskilda omständigheter 
som gäller för verksamheter belägna 
utanför programområdet, särskilt vad 
gäller storleken på stödet för sådant 
samarbete enligt definitionen i
förordningen om gemensamma 
bestämmelser.

Motivering

För konsekvensens och effektivitetens skull bör komplementaritet eftersträvas mellan 
Horisont 2020 och unionens stödprogram inom ramen för strukturfonderna, däribland 
särskilda program och åtgärder.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att 
säkerställa att i synnerhet små och 
medelstora företag i den privata sektorn
deltar, och berörs av innovation, i högre 
grad i Horisont 2020.

Detta omfattar följande:
a) Stöd under alla forskningscykelns 
etapper, från prototyp till fullt 
genomförande, i syfte att möjliggöra för 
forskarna att uppfylla sin 
forskningspotential.
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b) Tillhandahållande av särskilt stöd för 
förhandlingar om immateriella rättigheter 
i öppna innovationsprojekt.
c) Stödåtgärder för att hjälpa till att 
överbrygga försenade 
bidragsutbetalningar, eftersom 
pengaflödet är centralt för små och 
medelstora företag.
d) Stödåtgärder för medvetandehöjande 
verksamhet bland små och medelstora 
företag.
Kvantitativa och kvalitativa bedömningar 
av den privata sektorns och framför allt 
små och medelstora företags deltagande 
ska göras som en del av arrangemangen för 
utvärdering och övervakning.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Särskilda åtgärder för små och 
medelstora företag ska genomföras inom 
det särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande teknik och industriteknik” 
som anges i punkt 1 i del II i bilaga I och 
vart och ett av de särskilda målen under 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar” som 
anges i punkterna 1–6 i del III i bilaga I.
Dessa särskilda åtgärder ska bland annat 
utformas som ett särskilt instrument för 
små och medelstora företag som är inriktat 
på alla typer av små och medelstora företag 
med innovationspotential, och ska 
genomföras på ett enhetligt sätt och 
anpassas till behoven hos dessa företag 
enligt det särskilda målet ”Innovation i små 
och medelstora företag” i punkt 3.3 a i 
del II i bilaga I.
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Det integrerade tillvägagångssätt som 
avses i punkterna 1 och 2 ska leda till att 
en stor del av den totala sammanlagda 
budgeten för det särskilda målet 
”Ledarskap inom möjliggörande teknik och 
industriteknik” och prioriteringen 
”Samhällsutmaningar” går till små och 
medelstora företag. Stödmottagare i den 
privata sektorn förväntas få en betydande 
del av den totala budgeten för 
Horisont 2020.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Horisont 2020 får genomföras med hjälp 
av offentlig-privata partnerskap där alla 
berörda parter åtar sig att stödja 
utvecklingen och genomförandet av 
forsknings- och innovationsverksamhet av 
strategisk betydelse för unionens 
konkurrenskraft och industriella ledarskap 
eller för hanteringen av särskilda 
samhällsutmaningar. Detta bör uppnås 
genom stöd till nätverk, samarbete och 
erfarenhetsutbyte mellan regioner, städer 
och andra aktörer, även kulturella och 
vetenskapliga institutioner och 
forskningsinstitutioner.

Ändringsförslag 22

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

Särskild uppmärksamhet ska ägnas initiativ 
för gemensam programplanering mellan 
medlemsstaterna.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas initiativ 
för gemensam programplanering mellan 
medlemsstaterna, där Europeiska 
unionens regioner och städer kan delta 
om det är lämpligt.

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – led 2 – led 2.1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det särskilda målet är att gynna radikalt ny 
teknik genom att utforska nya idéer och 
idéer med hög risk som bygger på 
vetenskaplig grund. Syftet är att genom att 
erbjuda flexibelt stöd till målinriktad och 
tvärvetenskaplig forskningssamverkan i 
olika omfattning och genom att anta 
innovativa forskningsmetoder identifiera 
och utnyttja möjligheter med långsiktig 
nytta för medborgarna, ekonomin och 
samhället. Plattformar för smart 
specialisering spelar en nyckelroll i detta 
sammanhang, särskilt när det gäller 
byggande och utveckling av nätverk, 
informationsutbyte, program för 
partnersamverkan och stöd till 
forsknings- och innovationsstrategier.

Motivering

Plattformar för smart specialisering spelar en väsentlig roll när det gäller 
informationsutbyte, tvärvetenskaplig samverkan och inriktning av forskningen mot mål på 
flera nivåer med innovativa metoder.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – led 1 – led 1.3 – led 1.3.3 – led e – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpning av utformning och utveckling 
av konvergerande teknik för nya 
affärsmöjligheter, inbegripet bevarande av 
material med historiskt eller kulturellt 
värde.

Tillämpning av utformning och utveckling 
av konvergerande teknik för nya 
affärsmöjligheter. Bedömning av och 
förståelse för de mekanismer som skadar 
kulturarvet. Utveckling av avancerade 
metoder och tekniker för att skydda och 
bevara kulturarvet. Säkerställande av att 
kulturarvet på historiska platser och i 
städer inkluderas och förvaltas på ett 
rationellt sätt.
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – led 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk, 
vatten-, havs- och sjöfartsforskning, 
vattenbruk, bioekonomi och skydd av 
biologisk mångfald

Motivering

Vatten, en naturresurs, vattenbruk och skydd av biologisk mångfald är områden som hänger 
ihop och bör läggas till på listan över prioriteringar.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – led 5 – led 5.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hållbar försörjning och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror, inklusive 
prospektering, utvinning, bearbetning, 
återanvändning, återvinning och 
substitution, är avgörande för att de 
moderna samhällena och deras ekonomier 
ska fungera. Europeiska sektorer, 
exempelvis byggsektorn, kemikalier, 
fordon, luftfart, maskiner och utrustning, 
som ger ett sammanlagda mervärde på 
cirka 1,3 biljoner euro och sysselsätter 
omkring 30 miljoner människor, är i hög 
grad beroende av tillgången på råvaror.
Tillgången på råvaror till unionen står 
emellertid under allt större tryck.
Dessutom är unionen starkt beroende av 
import av strategiskt viktiga råvaror som i 
mycket stor omfattning berörs av 
snedvridning av marknaden. Dessutom 
har unionen fortfarande värdefulla 
mineralfyndigheter, men prospektering och 
utvinning av dem begränsas av brist på 
lämplig teknik och hindras av den ökade 

Hållbar försörjning och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror, inklusive 
prospektering, utvinning, bearbetning, 
återanvändning, återvinning och 
substitution, är avgörande för att de 
moderna samhällena och deras ekonomier 
ska fungera. Europeiska sektorer, 
exempelvis byggsektorn, kemikalier, 
fordon, luftfart, maskiner och utrustning, 
som ger ett sammanlagda mervärde på 
cirka 1,3 biljoner euro och sysselsätter 
omkring 30 miljoner människor, är i hög 
grad beroende av tillgången på råvaror.
Tillgången på råvaror till unionen står 
emellertid under allt större tryck. Unionen 
har värdefulla mineralfyndigheter, men 
prospektering och utvinning av dem 
begränsas av brist på lämplig teknik och 
transportinfrastruktur. Med tanke på 
betydelsen av råvaror för den europeiska 
konkurrenskraften, ekonomin och för deras 
tillämpning i innovativa produkter är 
hållbar tillgång och resurseffektiv 
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globala konkurrensen. Med tanke på 
betydelsen av råvaror för den europeiska 
konkurrenskraften, ekonomin och för deras 
tillämpning i innovativa produkter är 
hållbar tillgång och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror en viktig prioritering 
för unionen.

förvaltning av råvaror en viktig prioritering 
för unionen. Tillgången till de europeiska 
råvarukällorna, vilka ofta är belägna i 
geografiskt avlägsna områden, är en 
fortsatt utmaning för industrier som är 
beroende av en tryggad försörjning på 
sådana råvaror. Dessutom är unionen 
starkt beroende av import av strategiskt 
viktiga råvaror som i mycket stor 
omfattning berörs av snedvridning av 
marknaden.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – led 5 – led 5.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att förbättra kunskapsbasen 
beträffande råvaror och utveckla 
innovativa lösningar för kostnadseffektiv 
och miljövänlig prospektering, utvinning, 
bearbetning, återvinning och 
återanvändning av råvaror och för 
ersättning av dem med ekonomiskt 
tilltalande alternativ med lägre 
miljöpåverkan. Verksamheten ska inriktas 
på att förbättra kunskapsbasen beträffande 
tillgången till råvaror, främja hållbar 
försörjning och användning av råvaror, 
hitta alternativ till viktiga råvaror, och
förbättra samhällets medvetenhet och 
kompetens när det gäller råvaror.

Syftet är att förbättra kunskapsbasen 
beträffande råvaror och utveckla 
innovativa lösningar för kostnadseffektiv 
och miljövänlig prospektering, utvinning, 
bearbetning, återvinning och 
återanvändning av råvaror och för 
ersättning av dem med ekonomiskt 
tilltalande alternativ med lägre 
miljöpåverkan. Verksamheten ska inriktas 
på att förbättra kunskapsbasen beträffande 
tillgången till råvaror, främja hållbar 
försörjning och användning av råvaror, 
hitta alternativ till viktiga råvaror, förbättra 
samhällets medvetenhet och kompetens när 
det gäller råvaror, etablera och stimulera 
regionala och nationella kluster av 
råvaror, och ta itu med de logistiska 
utmaningarna att sammanföra industrier 
med råvarukällor.
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