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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 forsningsområdet 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 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Verksamheten inom Horisont 2020 
måste anpassas territoriellt och till de 
särskilda behov som regionerna har, 
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.

Or. en

Ändringsförslag 3

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.

Or. en
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Ändringsförslag 4

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.

Or. en

Ändringsförslag 5

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 små och medelstora företag 
deltar, och berörs av innovation, på 
lämpligt sätt 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.
b) Tillhandahållande av särskilt stöd för 
förhandlingar om immateriella rättigheter 
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i öppna innovationsprojekt.
c) Stödåtgärder för att hjälpa till att 
överbrygga försenade 
bidragsutbetalningar, eftersom 
pengaflödet är centralt för små och 
medelstora företag.
Kvantitativa och kvalitativa bedömningar 
av små och medelstora företags deltagande 
ska göras som en del av arrangemangen för 
utvärdering och övervakning.

Or. en


