
PR\1158114SV.docx PE625.306v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2014-2019

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2018/0225(COD)

19.7.2018

***I
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det 
särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet 
för forskning och innovation
(COM(2018)0436 – C8–0253/2018 – 2018/0225(COD))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Christian Ehler



PE625.306v01-00 2/144 PR\1158114SV.docx

SV

PR_COD_1amCom

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

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser. 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda 
programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning 
och innovation
(COM(2018)0436 – C8–0253/2018 – 2018/0225(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2018)0436),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 173.3 och 182.4 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C8–0253/2018),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
och yttrandena från utskottet för utveckling, budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för transport och turism, 
utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8–0000/2018), och av följande 
skäl:

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det särskilda programmets åtgärder 
bör användas för att ta itu med 
marknadsmisslyckanden eller icke-
optimala investeringssituationer, på ett 
proportionellt sätt och utan att duplicera

(6) Det särskilda programmets åtgärder 
bör användas för att stärka, bredda och 
utvidga spetskompetensen i unionens 
vetenskapliga och tekniska bas, tackla de 
stora globala utmaningarna, öka 
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eller utestänga privat finansiering, och de 
ska också ha ett klart europeiskt 
mervärde.

unionens industriella ledarskap samt ta 
itu med marknadsmisslyckanden eller icke-
optimala investeringssituationer.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Relevanta åtgärder inom det 
särskilda programmet kommer att stödjas 
med 10 miljarder euro för klustret 
”livsmedel och naturresurser” för perioden 
2021–2027, vilket återspeglar det viktiga 
bidrag som forskning och innovation bör 
göra när det gäller utmaningar avseende 
livsmedel, jordbruk, landsbygdsutveckling 
och bioekonomin, och i syfte att tillvarata 
motsvarande forsknings- och 
innovationsmöjligheter i nära synergi med 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

(7) Relevanta åtgärder inom det 
särskilda programmet kommer att stödjas 
med det riktade klustret ”livsmedel och 
naturresurser” för perioden 2021–2027, 
vilket återspeglar det viktiga bidrag som 
forskning och innovation bör göra när det 
gäller utmaningar avseende livsmedel, 
jordbruk, landsbygdsutveckling och 
bioekonomin, och i syfte att tillvarata 
motsvarande forsknings- och 
innovationsmöjligheter i nära synergi med 
den gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Kulturella och kreativa näringar 
anses vara bland de mest innovativa 
företagen. De är avgörande för att 
säkerställa språklig och kulturell 
mångfald, pluralism och för att erbjuda 
innovativa och högkvalitativa tjänster och 
de ger upphov till innovativa 
spridningseffekter inom andra 
industrisektorer, såsom turism, 
detaljhandel och digital teknik. 
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Kulturarvet är en integrerad del av den 
europeiska sammanhållningen och har 
potential att bygga broar mellan tradition 
och innovation. Att bevara kulturarvet 
och utveckla kreativa lösningar, särskilt 
inom området digitalisering, ska vara en 
prioritet för forskningsprogrammet. 
Horisont Europa kommer att investera 
minst 500 miljoner euro i 
forskningsverksamhet inom kulturella 
och kreativa näringar, inklusive 100 
miljoner euro i skapandet av ett 
”kulturarvsmoln”.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För ett fullbordande av den digitala 
inre marknaden och mot bakgrund av 
sammansmältningen av digital och 
materiell teknik krävs ökade investeringar. 
Horisont Europa kommer att bidra till 
dessa insatser med en betydande ökning av
utgifterna för den viktigaste digitala 
forsknings- och innovationsverksamheten 
jämfört med ramprogrammet för forskning 
och innovation Horisont 20206. Detta bör 
säkerställa att Europa förblir ledande 
globalt inom forskning och innovation på 
det digitala området.

(8) För ett fullbordande av den digitala 
inre marknaden och mot bakgrund av 
sammansmältningen av digital och 
materiell teknik krävs ökade investeringar. 
Horisont Europa kommer att bidra till 
dessa insatser med minst 16 miljarder euro 
till utgifterna för den viktigaste digitala 
forsknings- och innovationsverksamheten 
jämfört med ramprogrammet för forskning 
och innovation Horisont 20206. Detta bör 
säkerställa att Europa förblir ledande 
globalt inom forskning och innovation på 
det digitala området.

__________________ __________________

6 I kommissionens meddelande En ny och 
modern flerårig budgetram för ett EU som 
effektivt genomför sina prioriteringar efter 
2020 fastställs att 13 miljarder euro 
spenderats för de huvudsakliga digitala 
verksamheterna inom ramprogrammet för 
forskning och innovation Horisont 2020 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/sv/ALL/?uri=CELEX%3A52018D

6 I kommissionens meddelande En ny och 
modern flerårig budgetram för ett EU som 
effektivt genomför sina prioriteringar efter 
2020 fastställs att 13 miljarder euro 
spenderats för de huvudsakliga digitala 
verksamheterna inom ramprogrammet för 
forskning och innovation Horisont 2020 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/sv/ALL/?uri=CELEX%3A52018D
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C0098). C0098).

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Valet av finansieringstyper och 
genomförandemetoder inom ramen för 
detta beslut ska göras utifrån vad som är 
bäst för att uppnå åtgärdernas särskilda mål 
och leverera resultat, med hänsyn särskilt 
till kostnader för kontroller, administrativa 
bördor och förväntad risk för bristande 
regelefterlevnad. När det gäller bidrag bör 
hänsyn tas till engångsbelopp, 
schablonsatser och skalor för 
enhetskostnader.

(9) Bidrag kommer att vara den 
vanligaste finansieringstypen inom ramen 
för detta beslut. Andra finansieringstyper
bör väljas utifrån vad som är bäst för att 
uppnå åtgärdernas särskilda mål och 
leverera resultat, med beaktande av framför 
allt kostnader för kontroller, administrativa 
bördor och förväntad risk för bristande 
regelefterlevnad. När det gäller bidrag bör 
hänsyn tas till engångsbelopp, 
schablonsatser och skalor för 
enhetskostnader.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Stärka och sprida spetskompetens. (a) Stärka, bredda och utvidga 
spetskompetensen i unionens 
vetenskapliga och tekniska bas.

Or. en

Ändringsförslag 7

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

(c) Koppla samman och utveckla 
forskningsinfrastrukturer inom det 
europeiska forskningsområdet.

(c) Koppla samman, utveckla och 
underlätta bred tillgång till
forskningsinfrastrukturer inom det 
europeiska forskningsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Främja öppen vetenskap och 
säkerställa synlighet för allmänheten och 
öppen åtkomst till resultat.

(f) Främja öppen vetenskap och 
säkerställa synlighet för allmänheten och 
öppen åtkomst till resultat när så är 
lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 2 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Förbättra färdigheter för
innovation.

(n) Förbättra färdigheter och främja 
kreativitet för forskning och innovation.

Or. en

Motivering

Kreativitet är avgörande för innovation.

Ändringsförslag 10

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

(2) Den andra pelaren ”globala 
utmaningar och industriell 
konkurrenskraft”, med följande 
komponenter:

(2) Den andra pelaren ”globala 
utmaningar och europeisk industriell 
konkurrenskraft”, med följande 
komponenter:

Or. en

Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Klustret ”inkluderande och säkra
samhällen”, enligt beskrivningen i bilaga I, 
andra pelaren, avsnitt 2.

(b) Klustret ”inkluderande och kreativa
samhällen”, enligt beskrivningen i bilaga I, 
andra pelaren, avsnitt 2.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Klustret ”säkra samhällen”

Or. en

Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Den tredje pelaren, ”öppen 
innovation”, med följande komponenter:

(3) Den tredje pelaren, ”innovativt 
Europa”, med följande komponenter:
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Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Sprida spetskompetens, enligt 
beskrivningen i bilaga I, delen 
”förstärkning av det europeiska 
forskningsområdet”, avsnitt 1.

(a) Utöka spetskompetens, enligt 
beskrivningen i bilaga I, delen 
”förstärkning av det europeiska 
forskningsområdet”, avsnitt 1.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med artikel 9.1 i 
förordning … [förordningen om 
ramprogrammet/reglerna för deltagande] 
ska finansieringsramen för genomförandet 
av det särskilda programmet för perioden 
2021–2027 vara 94 100 000 000 euro i 
löpande priser.

1. I enlighet med artikel 9.1 i 
förordning … [förordningen om 
ramprogrammet/reglerna för deltagande] 
ska finansieringsramen för genomförandet 
av det särskilda programmet för perioden 
2021–2027 vara 120 000 000 000 euro i 
fasta priser.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje uppdrag får en 
uppdragsstyrelse inrättas. Den ska bestå av 
cirka 15 personer på hög nivå inklusive 
företrädare för relevanta slutanvändare. 

1. För varje uppdrag får en 
uppdragsstyrelse inrättas för att bidra till 
att utforma och styra genomförandet. Den 
ska bestå av cirka 15 personer på hög nivå 
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Uppdragsstyrelsen ska ge råd om följande: inklusive företrädare för relevanta 
slutanvändare. Uppdragsstyrelsen ska 
bland annat inkludera företrädare för den 
akademiska världen, forsknings- och 
teknikorganisationer, näringar av alla 
storlekar, regionala myndigheter och 
relevanta slutanvändares företrädare. 
Uppdragsstyrelsens medlemmar ska utses 
av kommissionen efter ett oberoende och 
öppet urvalsförfarande, inklusive ett 
allmänt meddelande om att lämna 
intresseanmälan. De ska ge råd om 
följande:

Or. en

Motivering

För att öka uppdragens effekt bör uppdragsstyrelsen omfatta nyckelaktörer inom forskning 
och innovation, inbegripet regionala myndigheter för bättre synergier med regionala medel.

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Arbetsprogrammens innehåll och 
revideringen av dem om det behövs för att 
uppdragets mål ska kunna uppfyllas, där 
utformningen ska ske i samarbete med 
berörda parter och allmänheten, i 
tillämpliga fall.

(a) Innehållet av de relevanta 
klustrens arbetsprogram och revideringen 
av dem om det behövs för att uppdragets 
mål ska kunna uppfyllas, där utformningen 
ska ske i samarbete med berörda parter och 
allmänheten, i tillämpliga fall.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Uppdrag ska genomföras genom 
gemensamma ansökningsomgångar inom 
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de relevanta klustrens arbetsprogram. 
Ansökningsomgångar ska möjliggöra 
projekt av alla tekniska och samhälleliga 
mognadsgrader.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Närmare uppgifter om 
genomförandet av uppdragen, inklusive 
omfattning, indikatorer, mätbara mål och 
delmål, synergier med andra unionsmedel 
och kopplingar till europeiska 
partnerskap ska anges i de strategiska 
forsknings- och utvecklingsplaner som 
anges i bilaga I till detta beslut.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Verksamheten vid EFR ska stödja 
forskning som utförs inom alla områden av 
enskilda och transnationella forskarlag som 
konkurrerar på europeisk nivå.

5. Verksamheten vid EFR ska stödja 
forskning som utförs inom alla områden av 
enskilda och transnationella forskarlag som 
konkurrerar på europeisk nivå. För att 
förbättra effekten av en lyckad EFR-
konceptprovning, ska systemet vara öppet 
för icke-ERC-stipendiater som uppfyller 
alla urvalskriterier.

Or. en
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Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. En spetskompetensstämpel ska 
tilldelas en mottagare av en EFR-
konceptprovning om förslaget är behörigt, 
har passerat gällande trösklar och inte 
kunde finansieras inom ramen för den 
specifika ansökningsomgången.

Or. en

Motivering

En spetskompetensstämpel bör utvidgas till EFR-konceptprovning.

Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det vetenskapliga rådet ska 
uteslutande agera i EFR:s intresse, i 
enlighet med de principer som anges i 
artikel 6. Det ska verka med integritet och 
redlighet och utföra sitt arbete effektivt och 
med största möjliga öppenhet.

4. Det vetenskapliga rådet ska 
uteslutande agera i EFR:s intresse, i 
enlighet med de principer som anges i 
artikel 6. Det ska verka med fullständigt 
oberoende, integritet och redlighet och 
utföra sitt arbete effektivt och med största 
möjliga öppenhet.

Or. en

Motivering

EFR:s vetenskapliga råd måste behålla sitt oberoende och vara ”garant för verksamhetens 
kvalitet ur ett vetenskapligt perspektiv”.

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska inrätta ett 
europeiskt innovationsråd (EIC) för 
genomförande av åtgärder inom den tredje 
pelaren, ”öppen innovation”, som är 
förknippade med EIC. EIC ska följa 
principerna om inriktning på banbrytande 
och omstörtande innovationer, 
självständighet, risktagningsförmåga, 
effektivitet, ändamålsenlighet, insyn och 
ansvarsskyldighet.

1. Kommissionen ska inrätta ett 
europeiskt innovationsråd (EIC) för 
genomförande av åtgärder inom den tredje 
pelaren, ”innovativt Europa”, som är 
förknippade med EIC. EIC ska följa 
principerna om inriktning på nya idéer som 
skulle kunna leda till banbrytande och 
omstörtande innovationer, självständighet, 
risktagningsförmåga, effektivitet, 
ändamålsenlighet, insyn och 
ansvarsskyldighet, anpassning till den 
övergripande strategin för unionens 
konkurrenskraft och subsidiaritet.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. EIC kommer att byggas in i två 
instrument, Pathfinder och Accelerator, i 
enlighet med bilaga I till detta beslut. 
Båda instrumenten ska syfta till att 
utveckla nya iterativa innovationsmönster 
som kan stödja innovation på ett 
systematiskt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I förekommande fall ska EIC:s 
mål och åtgärder kopplas till andra delar 
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av programmet samt till andra nationella 
fonder och unionens fonder, särskilt EIT 
och InvestEU.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) inte leder till sådan snedvridning av 
konkurrensen som strider mot det 
gemensamma intresset.

(b) inte leder till sådan snedvridning av 
konkurrensen eller tränger ut privata 
investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till beslut
Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska säkerställa 
strukturellt samarbete mellan EIT och 
EIC på alla nivåer.

Or. en

Motivering

Med tanke på att EIT genom sina KI-grupper också har gett stöd till innovatörer med hög 
potential, däribland gett tillgång till privata investerare, riskkapital, saminvesteringar och 
andra finansieringskällor, måste ett strukturellt samarbete upprättas mellan EIT och EIC för 
att säkerställa full komplementaritet och undvika onödigt dubbelarbete.

Ändringsförslag 28

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den övergripande strategin för 
EIC-komponenten under den tredje pelaren 
”öppen innovation”.

a) Den övergripande strategin för 
EIC-komponenten under den tredje pelaren 
”innovativt Europa”.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) En systematisk och fortlöpande 
utvärderingsprocess av EIC:s åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIC:s styrelse kan på begäran lämna 
rekommendationer till kommissionen om 
följande:

EIC:s styrelse kan på begäran, och när det 
är lämpligt, i samarbete med EIT:s 
styrelse lämna rekommendationer till 
kommissionen om följande:

Or. en

Motivering

Med tanke på att EIT:s styrelse har ett liknande uppdrag, och även med tanke på den kunskap 
som EIT byggt upp under de senaste 10 åren, bör EIC:s styrelse och EIT:s styrelse ta fram 
gemensamma rekommendationer när så är lämpligt.
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Ändringsförslag 31

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kartläggning, i samarbete med 
kommissionens berörda avdelningar, av 
eventuella regelverksrelaterade hinder för 
entreprenörer, särskilt för de som beviljats 
stöd inom ramen för EIC-komponenten.

b) Kartläggning, i samarbete med 
kommissionens berörda avdelningar och 
EIT, av eventuella regelverksrelaterade 
hinder för entreprenörer, särskilt för de 
som beviljats stöd inom ramen för EIC-
komponenten.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIC:s styrelse ska agera i syfte att uppnå 
EIC-komponentens mål. Den ska verka 
med integritet och redlighet och utföra sitt 
arbete effektivt och med öppenhet.

EIC:s styrelse ska agera i syfte att uppnå 
EIC:s mål med beaktande av unionens 
konkurrensstrategi. Den ska verka med 
integritet och redlighet och utföra sitt 
arbete effektivt och med öppenhet, 
samtidigt som snedvridning av 
konkurrensen på den inre marknaden 
undviks.

Or. en

Motivering

EIC kommer att verka på det konkurrensutsatta området. Det måste säkerställas fullt ut att 
insatserna inte snedvrider konkurrensen eller skapar orättvisa villkor.

Ändringsförslag 33

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIC:s styrelse ska bestå av 15–20 personer 
på hög nivå från olika delar av Europas 
innovationsekosystem, inbegripet 
entreprenörer, företagsledare, investerare 
och forskare. Den ska bidra till utåtriktade 
insatser, och EIC:s styrelseledamöter ska 
sträva efter att höja prestigen för EIC:s 
image.

EIC:s styrelse ska bestå av 15–20 personer 
på hög nivå från olika delar av Europas 
innovationsekosystem, inbegripet 
entreprenörer, industriella ledare, 
ekonomer, investerare, forskare och 
akademiska experter på 
innovationspolitik. Den ska bidra till 
utåtriktade insatser, och EIC:s 
styrelseledamöter ska sträva efter att höja 
prestigen för EIC:s image.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIC:s styrelse ska ha en ordförande som 
ska utses av kommissionen genom ett 
öppet rekryteringsförfarande. Ordföranden 
ska vara en offentlig person med hög profil 
och med anknytning till 
innovationsvärlden.

EIC:s styrelse ska ha en ordförande som 
ska utses av kommissionen genom ett 
öppet rekryteringsförfarande. Ordföranden 
ska vara en offentlig person med hög profil 
och med anknytning till forsknings- och
innovationsvärlden.

Or. en

Motivering

Profilen och verksamheten av EIC:s styrelseordförande bör återspegla EIC:s breda uppdrag 
och dess finansieringsinstrument (Pathfinder, Accelerator) för avancerade forsknings- och 
innovationsåtgärder.

Ändringsförslag 35

Förslag till beslut
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordföranden ska leda arbetet i EIC:s Ordföranden ska leda arbetet i EIC:s 
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styrelse, förbereda dess möten, fördela 
uppgifter till ledamöterna och får inrätta 
särskilda grupper, i synnerhet för att 
kartlägga framväxande tekniska trender 
utifrån EIC:s portfölj. Han eller hon ska 
främja EIC, fungera som samtalspartner 
med kommissionen och företräda EIC i 
innovationssammanhang. Kommissionen 
får ge administrativt stöd till ordföranden 
så att han eller hon kan utföra sina 
uppdrag.

styrelse, förbereda dess möten, fördela 
uppgifter till ledamöterna och får inrätta 
särskilda grupper, i synnerhet för att 
kartlägga framväxande tekniska trender 
utifrån EIC:s portfölj. Han eller hon ska 
främja EIC, fungera som samtalspartner 
med kommissionen och företräda EIC i 
forsknings- och innovationssammanhang. 
Kommissionen får ge administrativt stöd 
till ordföranden så att han eller hon kan 
utföra sina uppdrag.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till beslut
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetsprogram Strategisk planering och arbetsprogram

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmet ska genomföras med hjälp av 
sådana arbetsprogram som avses i artikel 
110 i budgetförordningen. De ska 
utarbetas enligt en strategisk 
planeringsprocess enligt beskrivningen i 
bilaga I till detta beslut.

Genomförandet av det särskilda 
programmet ska baseras på specifika 
forsknings- och innovationsplaner som 
vartannat år formuleras med hjälp av 
delegerade akter i enlighet med artikel 6 i 
denna förordning och efter ett öppet och 
strategisk flerårig planeringsprocess av 
forsknings- och innovationsverksamhet, i 
synnerhet för pelaren ”globala 
utmaningar och europeisk industriell 
konkurrenskraft”. Samråden med 
nationella myndigheter, 
Europaparlamentet och företrädare för 
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berörda parter om prioriteringar och de 
lämpliga åtgärdstyper och 
genomförandeformer som ska användas, 
ska säkerställa anpassning till andra 
relevanta unionsprogram och öka 
samstämmigheten med nationella och 
regionala program och prioriteringar för 
finansiering av forskning, utveckling och 
innovation, samt därigenom stärka det 
europeiska forskningsområdet, enligt 
beskrivningen i bilaga I till detta beslut.

I enlighet med den strategiska forsknings-
och innovationsplanen ska programmet 
genomföras med hjälp av sådana 
arbetsprogram som avses i artikel 110 i 
budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till beslut
Artikel 11 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Alla kluster under pelaren ”globala 
utmaningar och industriell 
konkurrenskraft”, Marie Skłodowska-
Curie-åtgärder, forskningsinfrastruktur, 
stöd till innovationsekosystem, spridning
av spetskompetens samt reformering och 
förstärkning av det europeiska forsknings-
och innovationssystemet, i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 12.4.

b) Alla kluster under pelaren ”globala 
utmaningar och industriell 
konkurrenskraft”, Marie Skłodowska-
Curie-åtgärder, forskningsinfrastruktur, 
stöd till innovationsekosystem, utökning
av spetskompetens samt reformering och 
förstärkning av det europeiska forsknings-
och innovationssystemet, i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 12.4.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandet av Horisont Europas mål 
på programnivå på ett integrerat sätt 
kommer att säkerställas genom flerårig 
strategisk planering. Denna planering
kommer att fokusera på effekterna av 
programmet som helhet och 
samstämmigheten mellan dess olika pelare, 
samt synergier med andra EU-program och 
stöd från annan EU-politik.

Genomförandet av Horisont Europa ska
styras av en inkluderande och transparent 
process för strategisk planering av den 
forsknings- och innovationsverksamhet 
som finansieras genom programmet.

Den strategiska planeringsprocessen ska 
genomföra Horisont Europas mål på 
programnivå genom att definiera 
finansieringsprioriteringar. Den kommer 
att fokusera på effekterna av programmet 
och samstämmigheten mellan dess olika 
pelare, samt synergier med andra EU-
program och stöd från annan EU-politik. 
Den strategiska planeringsprocessen och 
antagandet av den strategiska forsknings-
och innovationsplanen genom en 
delegerad akt kommer att öka den bredare 
allmänhetens ägande och förståelse av 
syftet med programmet och kommer att 
göra det möjligt för medlagstiftarna, de 
berörda parterna och medlemsstaterna att
få fullständig information om de 
planerade initiativen. Den strategiska 
planeringen kommer att bidra till att 
utveckla och genomföra politiken på 
relevanta områden, på EU-nivå samt 
komplettera de politiska åtgärderna i 
medlemsstaterna. Den kommer att 
möjliggöra en förenkling av 
finansieringssystemet, undvika 
dubbelarbete och överlappningar mellan 
finansieringsmöjligheter samt främja en 
snabbare spridning och upptag av 
forsknings- och innovationsresultat.

För att uppfylla dessa mål kommer 
kommissionen att inleda en fas för öppet 
samråd med medlemsstaterna, 
Europaparlamentet, berörda parter, 
inklusive det civila samhällets 
organisationer, om de strategiska 
prioriteringarna, inklusive uppdrag enligt 
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pelaren globala utmaningar och 
europeisk industriell konkurrenskraft, 
och de lämpliga typerna av instrument, 
särskilt de europeiska partnerskapen. Alla 
partnerskap och uppdrag eller alla andra 
strategiska nya initiativ ska identifieras i 
denna strategiska forsknings- och 
innovationsplan innan de genomförs i 
arbetsprogrammet.

När det gäller europeiska partnerskap, 
kommer man i den strategiska forsknings-
och innovationsplanen att redogöra och 
ge den logiska grunden för att skapa, slå 
samman och fasa ut de europeiska 
partnerskapen. Alla väletablerade 
partnerskap, såsom de gemensamma 
teknikinitiativen, kommer att övervägas 
när det gäller fortsättning efter 2020 på 
grund av deras mervärde i att få fram och 
utnyttja privata investeringar och bidra 
till synergieffekter mellan olika medel 
(dvs. Clean Sky har tecknat partnerskap 
med 17 medlemsstater och regioner runt 
om i Europa). Precis som i Horisont 2020 
kommer förslag till gemensamma företag 
presenteras som rådets förordningar.

Pågående och nya KI-grupper kommer att 
identifieras i lagstiftningsförslaget till 
Europaparlamentets och rådets beslut om 
EIT:s strategiska innovationsprogram. 
Flaggskeppsinitiativ som stöds inom 
ramen för Horisont 2020 (för närvarande 
projekten om grafen och den mänskliga 
hjärnan, kvantprojektet) kommer även 
fortsättningsvis att stödjas inom ramen för 
programmet. Eftersom de har betydande 
likheter med uppdrag, kan andra 
flaggskeppsinitiativ på området stödjas 
inom detta ramprogram som uppdrag 
inriktade på framtida och ny teknik. 
Uppdragen bör stärka programmets 
samarbetsaspekter och förstärka 
befintliga europeiska partnerskap som 
skulle kunna fungera som uppdragens 
stödpelare för genomförande. Uppdragen 
kommer att ha tekniska och samhälleliga 
delar och kommer att definieras i nära 
samarbete med alla berörda 
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generaldirektorat.

Den strategiska planeringen kommer att 
identifiera befintliga kopplingar mellan 
Horisont Europa och andra 
unionsprogram, inklusive Euratom-
programmet, som erbjuder möjligheter till 
synergier mellan EU-medel. Horisont 
Europa kommer att bli en referenspunkt 
för forskning och innovation inom alla 
relaterade program inom unionens budget 
och icke-finansieringsinstrument. Detta 
kommer också att främja snabbare 
spridning och användning av forsknings-
och innovationsresultat och motverka 
dubbelarbete och överlappningar mellan 
finansieringsmöjligheter. Det kommer att 
utgöra en ram för att sammanlänka 
Gemensamma forskningscentrets 
forskningsåtgärder och andra åtgärder 
som får stöd genom programmet, 
inklusive användning av resultaten till 
stöd för politiken.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den strategiska planeringen kommer att 
främja medborgarnas och det civila 
samhällets organisationers starka 
engagemang i alla stadier av forskning 
och innovation, gemensamt 
kunskapsbygge, effektivt främjande av 
jämställdhet, inbegripet integrering av 
jämställdhetsdimensionen i forskningens 
och innovationens innehåll, och ska 
säkerställa och främja efterlevnad av de 
högsta normerna för etik och integritet.

utgår

Or. en
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Motivering

Omformulerat i ändringsförslag bilaga I – stycke 1.

Ändringsförslag 41

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den kommer att inbegripa omfattande 
samråd och diskussioner med 
medlemsstaterna, Europaparlamentet där 
tillämpligt, och med olika berörda parter 
om prioriteringar, inklusive uppdrag, 
under pelaren ”Globala utmaningar och 
industriell konkurrenskraft”, och 
lämpliga typer av åtgärder, särskilt 
europeiska partnerskap.

utgår

Or. en

Motivering

Omformulerat i ändringsförslag bilaga I – stycke 1.

Ändringsförslag 42

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av dessa omfattande samråd 
ska den strategiska planeringen fastställa 
gemensamma mål och områden för 
gemensamma verksamheter såsom 
partnerskap (den föreslagna rättsliga 
grunden anger endast de instrument och 
kriterier som ska styra deras användning) 
och uppdragsområden.

utgår

Or. en
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Motivering

Omformulerat i ändringsförslag bilaga I – stycke 1.

Ändringsförslag 43

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den strategiska planeringen kommer att 
bidra till att utveckla och genomföra 
politiken på relevanta områden, på EU-
nivå samt komplettera politik och politiska 
strategier i medlemsstaterna. EU:s 
politiska prioriteringar kommer att 
beaktas i den strategiska 
planeringsprocessen för att öka 
forskningens och innovationens bidrag 
till genomförandet av politiken. Den ska 
också beakta framåtriktad verksamhet, 
studier och andra vetenskapliga uppgifter 
och ta hänsyn till relevanta befintliga 
initiativ på EU-nivå och nationell nivå.

utgår

Or. en

Motivering

Omformulerat i ändringsförslag bilaga I – stycke 1.

Ändringsförslag 44

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den strategiska planeringen kommer att 
främja synergier mellan Horisont Europa 
och andra unionsprogram, inbegripet 
Euratomprogrammet, och därigenom bli 
en referenspunkt för forskning och 
innovation i alla relaterade program inom 
EU:s budget och andra instrument som 
inte berör finansieringen. Detta kommer 

utgår
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också att främja snabbare spridning och 
användning av forsknings- och 
innovationsresultat och motverka 
dubbelarbete och överlappningar mellan 
finansieringsmöjligheter. Det kommer att 
utgöra en ram för att sammanlänka 
Gemensamma forskningscentrets 
forskningsåtgärder och andra åtgärder 
som får stöd genom programmet, 
inklusive användning av resultaten till 
stöd för politiken.

Or. en

Motivering

Omformulerat i ändringsförslag bilaga I – stycke 1.

Ändringsförslag 45

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En strategisk plan kommer att fastställa 
en flerårig strategi för att förverkliga 
innehållet i arbetsprogrammet (som anges 
i artikel 11), samtidigt som man bibehåller 
tillräcklig flexibilitet för att kunna 
reagera snabbt på oväntade möjligheter 
och kriser. Eftersom Horisont 2020 är ett 
sjuårigt program kan programmets 
ekonomiska, sociala och politiska 
sammanhang förändras betydligt under 
dess livstid. Horisont Europa måste ha 
möjlighet att snabbt anpassa sig till dessa 
förändringar. Det kommer därför att 
finnas en möjlighet att inkludera stöd för 
verksamhet som inte omfattas av de 
beskrivningar som anges nedan, där detta 
är motiverat för att hantera stora 
förändringar, oförutsedda händelser, 
politiska behov eller krissituationer, till 
exempel allvarliga hälsohot som orsakas 
av epidemier.

utgår
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Or. en

Motivering

Omformulerat i ändringsförslag bilaga I – stycke 1.

Ändringsförslag 46

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid genomförandet av Horisont Europa 
kommer särskild uppmärksamhet att 
ägnas åt att garantera en välavvägd och 
bred strategi för forskning och 
innovation, som inte är begränsad till 
utveckling av nya produkter och tjänster 
på grundval av vetenskapliga och tekniska 
genombrott, utan också omfattar 
användningen av befintlig teknik i 
nyskapande tillämpningar, kontinuerlig 
förbättring samt icke-teknisk och social 
innovation. En systematisk, 
tvärvetenskaplig, sektorsövergripande och 
politikområdesöverskridande strategi för 
forskning och innovation ska se till att 
utmaningar kan hanteras och samtidigt 
ge upphov till nya konkurrenskraftiga 
företag och industrier, främja 
konkurrens, stimulera privata 
investeringar och upprätthålla lika villkor 
på den inre marknaden.

utgår

Or. en

Motivering

Omformulerat i ändringsförslag bilaga I – stycke 1.

Ändringsförslag 47

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under pelarna ”Globala utmaningar och 
industriell konkurrenskraft ” och ”Öppen 
innovation” kommer forskning och 
innovation att kompletteras av verksamhet 
som äger rum nära slutanvändarna och 
marknaden, såsom demonstrationer, 
pilotprojekt eller koncepttest, dock inte 
kommersiell verksamhet utöver 
forsknings- och innovationsfaserna. Detta 
ska också omfatta stöd till 
efterfrågeinriktade insatser som bidrar till 
att påskynda utvecklingen och 
spridningen av ett brett urval av 
innovationer. Tonvikten kommer att ligga 
på icke-bindande ansökningsomgångar.

utgår

Or. en

Motivering

Omformulerat i ändringsförslag bilaga I – stycke 1.

Ändringsförslag 48

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt pelaren ”Globala utmaningar och 
industriell konkurrenskraft” som bygger 
på erfarenheterna från Horisont 2020, 
kommer samhällsvetenskap och 
humanvetenskap att vara helt integrerade 
i alla kluster, inklusive särskild 
verksamhet. Även verksamhet som 
inbegriper forskning och innovation inom 
havs- och sjöfartsområdet kommer att 
genomföras på ett strategiskt och 
integrerat sätt i linje med EU:s 
integrerade havspolitik, den gemensamma 
fiskeripolitiken och internationella 
åtaganden.

utgår
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Or. en

Motivering

Omformulerat i ändringsförslag bilaga I – stycke 1.

Ändringsförslag 49

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Flaggskeppsinitiativ inom området 
framtida och ny teknik (FET) inom 
Horisont 2020 ska fortsatt stödjas inom 
ramen för detta program. Eftersom de har 
betydande likheter med uppdrag, ska 
andra flaggskeppsinitiativ på området 
stödjas inom detta ramprogram som 
uppdrag inriktade på framtida och ny 
teknik.

utgår

Or. en

Motivering

Omformulerat i ändringsförslag bilaga I – stycke 1.

Ändringsförslag 50

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dialoger om samarbetet på det 
vetenskapliga och tekniska området med 
EU:s internationella partner och politiska 
dialoger med de viktigaste 
världsregionerna kommer att ge viktiga 
bidrag för att systematiskt identifiera 
samarbetsmöjligheter som, i kombination 
med differentiering per land/region, kan 
bidra till fastställandet av prioriteringar.

utgår
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Or. en

Motivering

Omformulerat i ändringsförslag bilaga I – stycke 1.

Ändringsförslag 51

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medan Europeiska institutets för 
innovation och teknik (EIT) inriktning på 
ekosystem för innovation gör att det 
naturligt passar in i pelaren för öppen 
innovation inom Horisont Europa, 
kommer planeringen av EIT:s kunskaps-
och innovationsgrupper (KI-grupper) att 
samordnas genom den strategiska 
planeringsprocessen med pelaren Globala 
utmaningar och industriell 
konkurrenskraft.

utgår

Or. en

Motivering

Omformulerat i ändringsförslag bilaga I – stycke 1.

Ändringsförslag 52

Förslag till beslut
Bilaga I – underrubrik 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Snabbspår till forskning och innovation

Or. en
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Ändringsförslag 53

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont Europa kommer att göra det 
möjligt för alla typer av mottagare att 
ansöka om finansiering på ett snabbare 
sätt i utvalda delar av programmet. Detta 
tillvägagångssätt kommer att stödja 
forskning och innovation i alla kluster, 
EIC och ”spridning av spetskompetens”-
delen som täcker åtgärder från 
grundforskning till att snart släppas ut på 
marknaden. Samtidigt som den bygger på 
framgången som det befintliga 
instrumentet snabbspår till innovation i 
Horisont 2020 haft, kommer denna 
strategi att ha en logik som följer 
nedifrån-och-upp-principen på grundval 
av ständigt öppna ansökningsomgångar 
och en handläggningstid för beviljande på 
högst sex månader. I ”spridning av 
spetskompetens”-delen kommer detta 
tillvägagångssätt också att stödja mindre 
utvecklade medlemsstater i att få tillgång 
till medel på ett snabbare och nedifrån-
och-upp-sätt. Minst 15 % av budgeten för 
programmet ska beviljas enligt 
snabbspårlogiken. Högst fem rättsliga 
enheter ska delta i en viss åtgärd.

Or. en

Motivering

Europa behöver ett snabbare program om det på ett effektivt sätt ska reagera på dagens 
globala utmaningar.

Ändringsförslag 54

Förslag till beslut
Bilaga I – stycke 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I undantagsfall, om det kan motiveras av 
kravet att utse de bästa tillgängliga 
experterna och/eller den begränsade 
gruppen av kvalificerade experter, får 
oberoende sakkunniga som bistår eller 
ingår i utvärderingskommittén utvärdera
specifika förslag för vilka de anmäler ett 
potentiellt intresse. I detta fall ska 
kommissionen eller finansieringsorganet 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa utvärderingsprocessens 
integritet. Utvärderingsprocessen kommer 
att förvaltas i enlighet därmed, inbegripet 
ett moment där de olika experterna 
samverkar. Utvärderingskommittén 
kommer att ta hänsyn till de speciella 
omständigheterna vid val av projekt som 
finansieras.

utgår

Or. en

Motivering

Denna formulering öppnar möjligheten att välja alla typer av experter som anmälde ett 
potentiellt intresse. Det bör klargöras att dessa typer av experter minst bör ha kvalifikationer 
med relevans för de ämnen som ska omfattas.

Ändringsförslag 55

Förslag till beslut
Bilaga I – del I – led 1 – led 1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Även om EU fortfarande är världens 
största producent av vetenskapliga 
publikationer i världen, är unionen 
huvudsakligen en ”masstillverkare” av 
kunskaper med, i förhållande till sin 
storlek, ett relativt fåtal 
spetskompetenscentrum som är 
framträdande på global nivå och stora 
områden med genomsnittliga eller dåliga 
resultat. Jämfört med USA och numera 

EU är fortfarande världens största 
producent av vetenskapliga publikationer i 
världen. Jämfört med USA och numera 
Kina i viss utsträckning, följer EU en 
decentraliserad modell för spetskunskap 
där resurserna sprids över ett större antal 
forskare och forskningsinstitutioner. En 
annan utmaning är att den offentliga 
sektorn i många EU-länder fortfarande inte 
erbjuder tillräckligt attraktiva villkor för de 
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Kina i viss utsträckning, tenderar EU 
fortfarande att följa en decentraliserad 
modell för spetskunskap där resurserna 
sprids över ett större antal forskare och 
forskningsinstitutioner. En annan utmaning 
är att den offentliga sektorn i många EU-
länder fortfarande inte erbjuder tillräckligt 
attraktiva villkor för de mest framstående 
forskarna. Tillsammans bidrar dessa 
faktorer till att göra Europa relativt 
oattraktivt i den globala konkurrensen om 
vetenskaplig talang.

mest framstående forskarna. Tillsammans 
bidrar dessa faktorer till att göra Europa 
relativt oattraktivt i den globala 
konkurrensen om vetenskaplig talang.

Or. en

Ändringsförslag 56

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befintliga system såsom konceptprovning 
kommer att stärkas för att omfatta 
aktiviteter i ett mycket tidigt skede av att 
förvandla forskningsresultat till ett 
kommersiellt eller socialt värdefullt 
erbjudande. Icke-EFR-stipendiater 
kommer också att kunna ansöka om 
stödet om de uppfyller urvalskriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till beslut
Bilaga I – del I – led 1 – led 1.2 – led 1.2.1 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Lansera forskare med de bästa 
idéerna för att göra dem självständiga, 
samtidigt som man konsoliderar ett eget 
forskarlag eller forskningsprogram.

– Lansera forskare med de bästa 
idéerna inom alla områden för att göra 
dem självständiga, samtidigt som man 
konsoliderar ett eget forskarlag eller 
forskningsprogram.
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Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till beslut
Bilaga I – del I – led 1 – led 1.2 – led 1.2.1 – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Nya arbetsmetoder i den 
vetenskapliga världen med potential att 
skapa genombrottsresultat och underlätta 
möjligheterna till kommersiell och social 
innovation hos den EU-finansierade 
forskningen.

– Nya arbetsmetoder i den 
vetenskapliga världen med potential att 
skapa genombrottsresultat och underlätta 
möjligheterna till kommersiell och social 
innovation hos den EU-finansierade 
forskningen, där så är lämpligt, i 
samverkan med andra delar av Horisont 
Europa och andra unionsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till beslut
Bilaga I – del I – led 1 – led 1.2 – led 1.2.1 – stycke 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Utbyta erfarenheter och bästa 
praxis med regionala och nationella 
forskningsfinansieringsorgan för att främja 
stöd till framstående forskare.

– Sprida erfarenheter och bästa 
praxis med andra EU-organ samt
regionala och nationella 
forskningsfinansieringsorgan för att främja 
stöd till framstående forskare.

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till beslut
Bilaga I – del I – led 2 – led 2.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa utgör en vetenskaplig motor med 
omkring 1,8 miljoner forskare verksamma i 

Europa utgör en vetenskaplig motor med 
omkring 1,8 miljoner forskare verksamma i 
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tusentals universitet, forskningscentrum 
och världsledande företag. Det uppskattas 
dock att EU kommer att behöva utbilda och 
anställa minst en miljon nya forskare fram 
till 2027 för att nå målen för ökade 
investeringar i forskning och innovation. 
Detta behov är särskilt akut i den icke-
akademiska sektorn. EU måste öka sina 
ansträngningar för att intressera fler unga 
män och kvinnor för en karriär inom 
forskning, locka till sig forskare från tredje 
länder, behålla sina egna forskare och 
attrahera europeiska forskare som är 
verksamma på annat håll tillbaka till 
Europa. För att mer allmänt sprida 
spetskompetens måste de villkor som 
gäller för forskarna ytterligare förbättras i 
hela det europeiska forskningsområdet. I 
detta sammanhang krävs en starkare 
koppling särskilt med europeiska området 
för utbildning, Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska 
socialfonden (ESF+).

tusentals universitet, forskningscentrum 
och världsledande företag. Det uppskattas 
dock att EU kommer att behöva utbilda och 
anställa minst en miljon nya forskare fram 
till 2027 för att nå målen för ökade 
investeringar i forskning och innovation. 
Detta behov är särskilt akut i den icke-
akademiska sektorn. EU måste öka sina 
ansträngningar för att intressera fler unga 
män och kvinnor för en karriär inom 
forskning, locka till sig forskare från tredje 
länder, behålla sina egna forskare och 
attrahera europeiska forskare som är 
verksamma på annat håll tillbaka till 
Europa.

För att uppnå detta mål bör 
uppmärksamhet ägnas åt system som 
underlättar balans mellan familjeliv och 
yrkesliv, inklusive åt att öka flexibiliteten 
för forskare av båda könen för att 
underlätta att arbete och familjeliv jämkas 
samman. Att garantera fullständig 
jämställdhet inom alla sektorer, inklusive 
vetenskap, teknik och innovation är en 
viktig förutsättning för den globala 
ekonomiska utvecklingen.

För att säkerställa synergier och mer 
allmänt sprida spetskompetens kommer 
spetskompetensstämpeln att fortsätta 
tillämpas på ansökningsomgångar enligt 
Marie Skłodowska-Curie-åtgärden och de 
villkor som gäller för forskarna måste
ytterligare förbättras i hela det europeiska 
forskningsområdet. I detta sammanhang 
krävs en starkare koppling särskilt med 
europeiska området för utbildning, 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf) och Europeiska socialfonden 
(ESF+).
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Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till beslut
Bilaga I – del I – led 2 – led 2.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna 
inriktas på spetsforskning som är helt 
bottom-up, öppna för alla forsknings- och 
innovationsområden, från grundforskning 
till marknadsetablering och 
innovationstjänster. Detta omfattar 
forskningsområden som täcks av fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt och 
fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen (Euratom). Om 
särskilda behov skulle uppstå och 
ytterligare finansieringskällor blir 
tillgängliga, får Marie Skłodowska-Curie-
åtgärderna rikta sig till vissa verksamheter 
för särskilda utmaningar (inbegripet 
identifierade uppdrag), typer av 
forsknings- och innovationsinstitutioner 
eller geografiska platser, för att möta 
utvecklingen av Europas krav i fråga om 
kompetenser, forskarutbildning, 
karriärutveckling och kunskapsutbyte.

Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna 
inriktas på spetsforskning som är helt 
bottom-up, öppna för alla forsknings- och 
innovationsområden, från grundforskning 
till marknadsetablering och 
innovationstjänster. Detta omfattar 
forskningsområden som täcks av fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt och 
fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen (Euratom). Om 
särskilda behov skulle uppstå och 
ytterligare finansieringskällor blir 
tillgängliga, får Marie Skłodowska-Curie-
åtgärderna rikta sig till vissa typer av 
forsknings- och innovationsinstitutioner 
eller geografiska platser, för att möta 
utvecklingen av Europas krav i fråga om 
kompetenser, forskarutbildning, 
karriärutveckling och kunskapsutbyte.

Or. en

Motivering

Marie Skłodowska-Curie-åtgärder bör förbli ett helt nerifrån-och-upp-program (som framgår 
av första meningen i stycket).

Ändringsförslag 62

Förslag till beslut
Bilaga I – del I – led 2 – led 2.2 – led 2.2.2 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Utbildningsprogram för att förse – Utbildningsprogram, när så är 
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forskare med en mångfald av färdigheter 
som är relevanta för nuvarande och 
framtida globala utmaningar.

lämpligt som ett komplement till EIT:s 
utbildningsverksamhet, för att förse 
forskare med en mångfald av färdigheter 
som är relevanta för nuvarande och 
framtida globala utmaningar.

Or. en

Motivering

EIT tillhandahåller utbildning i entreprenörskap för studenter genom att involvera näringar i 
läroplanerna. Precis som Marie Skłodowska-Curie-åtgärder, bygger EIT-märkningsmodellen 
på att främja rörlighet som en central förutsättning för master- och doktorandprogram. Att 
främja komplementaritet med Marie Skłodowska-Curie-åtgärder skulle garantera ett högre 
mervärde för båda initiativen, öka effektiviseringen och även undvika onödigt dubbelarbete.

Ändringsförslag 63

Förslag till beslut
Bilaga I – del I – led 2 – led 2.2 – led 2.2.3 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Utbildningsprogram för att främja 
kompetens och sprida bästa praxis mellan 
institutioner och system för forskning och 
innovation.

– Utbildningsprogram, utvecklade i 
samarbete med andra delar av Horisont 
Europa, för att främja kompetens och 
sprida bästa praxis mellan institutioner och 
system för forskning och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till beslut
Bilaga I – del I – led 3 – led 3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De senaste forskningsinfrastrukturerna 
tillhandahåller viktiga tjänster till 
forsknings- och innovationsgrupper, vilket 
spelar en viktig roll för att vidga 
kunskapsgränserna. Stöd till 
forskningsinfrastrukturer på EU-nivå bidrar 
till att mildra vad som i många fall är 
splittrade nationella 

De senaste forskningsinfrastrukturerna 
tillhandahåller viktiga tjänster till 
forsknings- och innovationsgrupper, vilket 
spelar en viktig roll för att vidga 
kunskapsgränserna. Stöd till 
forskningsinfrastrukturer av alla storlekar
på EU-nivå bidrar till att mildra vad som i 
många fall är splittrade nationella och 
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forskningsinfrastrukturer och fickor av 
spetskompetens, liksom att ta itu med den 
låga spridningen av kunskap mellan olika 
inriktningar.

regionala forskningsinfrastrukturer och 
fickor av spetskompetens, liksom att öka
spridningen av kunskap mellan olika 
inriktningar.

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till beslut
Bilaga I – del I – led 3 – led 3.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det övergripande målet är att förse Europa
med hållbara forskningsinfrastrukturer av 
världsklass som är öppna och åtkomliga för 
alla forskare i och utanför Europa, och fullt 
ut utnyttja deras potential för vetenskaplig 
utveckling och innovation. De viktigaste 
målen är att minska fragmenteringen av
ekosystem för forskning och innovation, 
undvika dubbelarbete samt bättre samordna 
utvecklingen och användningen av 
infrastrukturer för forskning. Det är mycket 
viktigt att stödja öppen tillgång till 
infrastrukturer för alla europeiska forskare 
samt genom det europeiska öppna 
forskningsmolnet, ökad tillgång till digitala 
forskningsresurser, särskilt för att ta itu 
med den nuvarande icke-optimala 
användningen av öppna data i vetenskap 
och praxis. Samtidigt måste EU måste ta 
itu med den snabbt växande globala
konkurrensen om talanger, genom att locka 
till sig forskare från tredje land för att 
arbeta med europeiska 
forskningsinfrastrukturer i världsklass. Att 
öka den europeiska industrins 
konkurrenskraft är också ett viktigt mål, för 
att stödja viktig teknik och viktiga tjänster 
som är relevanta för 
forskningsinfrastruktur och dess 
användare, och därmed förbättra villkoren 
för tillhandahållandet av innovativa 
lösningar.

Det övergripande målet är att Europa i 
ännu högre grad förses med hållbara 
forskningsinfrastrukturer av världsklass 
som är öppna och åtkomliga för alla 
forskare i och utanför Europa, och fullt ut 
utnyttja deras potential för vetenskaplig 
utveckling och innovation. De viktigaste 
målen är att minska fragmenteringen av 
ekosystem för forskning och innovation, 
säkerställa kontinuerlig modernisering,
undvika dubbelarbete samt bättre samordna 
utvecklingen, användningen och 
tillgängligheten av infrastrukturer för 
forskning, inklusive i mindre utvecklade 
medlemsstater. Det är mycket viktigt att 
stödja öppen tillgång till infrastrukturer för 
alla europeiska forskare samt genom det 
europeiska öppna forskningsmolnet, ökad 
tillgång till digitala forskningsresurser, 
särskilt för att ta itu med den nuvarande 
icke-optimala användningen av öppna data 
i vetenskap och praxis. Samtidigt måste EU 
måste ta itu med den snabbt växande 
globala konkurrensen om talanger, genom 
att locka till sig forskare från tredje land 
för att arbeta med europeiska 
forskningsinfrastrukturer i världsklass. Att 
öka den europeiska industrins 
konkurrenskraft är också ett viktigt mål, för 
att stödja viktig teknik och viktiga tjänster 
som är relevanta för 
forskningsinfrastruktur och dess 
användare, och därmed förbättra villkoren 
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för tillhandahållandet och användningen
av innovativa lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till beslut
Bilaga I – del I – led 3 – led 3.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tidigare ramprogram har i hög grad 
bidragit till en mer effektiv och 
ändamålsenlig användning av nationella 
infrastrukturer och har tillsammans med 
Europeiska strategiska forumet för 
forskningsinfrastruktur (Esfri) utvecklat en 
konsekvent och strategiskt anpassad metod 
för politiskt beslutsfattande om 
alleuropeisk forskningsinfrastruktur. Detta 
strategiska tillvägagångssätt har medfört 
tydliga fördelar, bland annat genom 
minskat dubbelarbete och mer effektiv 
resursanvändning, samt standardisering av 
processer och förfaranden.

Tidigare ramprogram har i hög grad 
bidragit till en mer effektiv och 
ändamålsenlig användning av nationella 
infrastrukturer och till att avlägsna hinder 
för användning från alla segment av den 
europeiska forskningens sida genom 
transnationellt tillträde, och har 
tillsammans med Europeiska strategiska 
forumet för forskningsinfrastruktur (Esfri) 
utvecklat en konsekvent och strategiskt 
anpassad metod för politiskt 
beslutsfattande om alleuropeisk 
forskningsinfrastruktur. Detta strategiska 
tillvägagångssätt har medfört tydliga 
fördelar, bland annat genom minskat 
dubbelarbete och mer effektiv 
resursanvändning, samt standardisering 
och harmonisering av processer och 
förfaranden.

Or. en

Motivering

Denna ändring försöker betona programmet för gränsöverskridande tillträde, som av olika 
utvärderingar av ramprogrammen erkänts genom som en stor framgång när det gäller 
forskningsfinansiering av flera ramprogram i följd. Det finns redan många nationella 
processer och rutiner som är väl standardiserade, men de är inte harmoniserade mellan olika 
anläggningar med forskningsinfrastruktur i olika medlemsstater.
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Ändringsförslag 67

Förslag till beslut
Bilaga I – del I – led 3 – led 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-stödd verksamhet kommer att 
tillhandahålla mervärde genom: 
konsolidering och optimering av befintliga 
forskningsinfrastrukturer vid sidan av 
ansträngningar för att ta fram nya 
infrastrukturer, inrättande av europeiska 
öppna forskningsmolnet som 
anpassningsbar och hållbar miljö för 
datadriven forskning, sammanlänkning av 
nationella och regionala forsknings- och 
utbildningsnätverk, stärka och säkerställa 
nätinfrastruktur av hög kapacitet för
massiva datavolymer och tillgång till 
digitala resurser över gränserna och 
domängränser, övervinna hinder mellan de 
bästa forskarlagen och de bästa 
infrastrukturtjänsterna i EU, främja 
innovationspotentialen hos 
forskningsinfrastrukturer som fokuserar på 
teknikutveckling och gemensam 
innovation, liksom industrins ökade 
användning av forskningsinfrastrukturer.

EU-stödd verksamhet kommer att 
tillhandahålla mervärde genom: 
konsolidering och optimering av befintliga 
forskningsinfrastrukturer vid sidan av 
ansträngningar för att ta fram nya 
infrastrukturer, inrättande av europeiska 
öppna forskningsmolnet och det 
europeiska kulturarvsmolnet – ett 
utrymme för samarbete mellan museer –
som anpassningsbar och hållbar miljö för 
datadriven forskning, sammanlänkning av 
nationella och regionala forsknings- och 
utbildningsnätverk, stärka och säkerställa 
nätinfrastruktur av hög kapacitet för 
massiva datavolymer och tillgång till 
digitala resurser över gränserna och 
domängränser, skapande av forsknings-
och projektplattformar för att övervinna 
hinder mellan de bästa forskarlagen och de 
bästa infrastrukturtjänsterna i EU, främja 
innovationspotentialen hos 
forskningsinfrastrukturer som fokuserar på 
teknikutveckling och gemensam 
innovation, liksom industrins ökade 
användning av forskningsinfrastrukturer.

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till beslut
Bilaga I – del I – led 3 – led 3.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den internationella dimensionen av EU:s 
forskningsinfrastrukturer måste förstärkas, 
för att främja starkare samarbete med 
internationella motparter och 
internationella deltagare i europeisk 

Den internationella dimensionen av EU:s 
forskningsinfrastrukturer måste förstärkas, 
för att främja starkare samarbete och 
konnektivitet med internationella motparter 
och internationella deltagare i europeisk 
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forskningsinfrastruktur för ömsesidig nytta. forskningsinfrastruktur för ömsesidig nytta.

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till beslut
Bilaga I – del I – led 3 – led 3.2 – led 3.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inrättandet, driften och den långsiktiga 
hållbarheten av forskningsinfrastruktur 
som identifierats av Esfri är viktiga för att 
EU ska kunna säkerställa en ledande 
ställning inom spetsforskning, skapande 
och användning av kunskap och industriell 
konkurrenskraft.

Inrättandet, driften och den långsiktiga 
hållbarheten av forskningsinfrastruktur, 
inklusive dem som identifierats av Esfri är 
viktiga för att EU ska kunna säkerställa en 
ledande ställning inom spetsforskning, 
skapande och användning av kunskap och 
industriell konkurrenskraft.

Or. en

Motivering

Inte bara de forskningsinfrastrukturer som identifierats av Esfri är avgörande för att 
bibehålla Europas ledande ställning i fråga om spetsforskning.

Ändringsförslag 70

Förslag till beslut
Bilaga I – del I – led 3 – led 3.2 – led 3.2.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det europeiska öppna forskningsmolnet 
bör bli en effektiv och heltäckande 
distributionskanal för 
forskningsinfrastrukturtjänster, och bör 
förse Europas forskarsamfund med nästa 
generation av datatjänster för lagring, 
bearbetning (t.ex. analys, simulering, 
visualiseringstjänster) och delning av 
vetenskapliga stordata. Det europeiska 
öppna forskningsmolnet bör också ge 
forskarna i Europa och högpresterande 
datorsystem i exaskala och exaskala-
resurser inom ramen för den europeiska 

Det europeiska öppna forskningsmolnet 
bör bli en effektiv och heltäckande 
distributionskanal för 
forskningsinfrastrukturtjänster, och bör 
göra det möjligt för Europas 
forskarsamfund att utveckla nästa 
generation av datatjänster för lagring, 
bearbetning (t.ex. analys, simulering, 
visualiseringstjänster) och delning av 
vetenskapliga stordata. Det europeiska 
öppna forskningsmolnet bör också ge 
forskarna i Europa och högpresterande 
datorsystem i exaskala och exaskala-
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datainfrastrukturen tillgång till merparten 
av de data som genereras och samlas in av 
forskningsinfrastrukturer13.

resurser inom ramen för den europeiska 
datainfrastrukturen tillgång till tjänster 
som uppmuntrar lagring och bearbetning 
av merparten av de kvalitetskontrollerade
data som genereras och samlas in av
forskare inom och utanför
forskningsinfrastrukturer. Det europeiska 
öppna forskningsmolnet måste 
automatiskt kunna klara av digitala hot 
genom att tillhandahålla tillräcklig 
horisontell tillit och identitet och 
cybersäkerhetstjänster.

__________________ __________________

13 Den europeiska datainfrastrukturen 
kommer att stödja det europeiska öppna 
forskningsmolnet genom att tillhandahålla 
högpresterande datorsystem i världsklass, 
höghastighetsuppkoppling och ledande 
data- och mjukvarutjänster.

13 Den europeiska datainfrastrukturen 
kommer att stödja det europeiska öppna 
forskningsmolnet genom att tillhandahålla 
högpresterande datorsystem i världsklass, 
höghastighetsuppkoppling och ledande 
data- och mjukvarutjänster.

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till beslut
Bilaga I – del I – led 3 – led 3.2 – led 3.2.1 – stycke 4 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Bidra till de alleuropeiska 
forskningsinfrastrukturernas livscykel 
genom utformning av nya 
forskningsinfrastrukturer, deras 
förberedande och genomförandefaser, 
deras inledande drift i komplementaritet 
med övriga finansieringskällor, liksom 
konsolidering och optimering av 
ekosystemet för forskningsinfrastruktur 
genom övervakning av Esfris riktmärken 
och underlättande av serviceavtal, 
utveckling, sammanslagning eller 
avveckling av alleuropeiska 
forskningsinfrastrukturer.

– Bidra till de alleuropeiska 
forskningsinfrastrukturernas livscykel 
genom utformning av nya 
forskningsinfrastrukturer, deras 
förberedande och genomförandefaser, 
deras inledande drift i komplementaritet 
med övriga finansieringskällor, liksom 
konsolidering och optimering av 
ekosystemet för forskningsinfrastruktur, 
som övervakar Esfris riktmärken och 
underlättar serviceavtal, utveckling, 
sammanslagning eller avveckling av 
alleuropeiska forskningsinfrastrukturer och 
konkurrensen på lika villkor mellan 
infrastrukturetableringskoncept.

Or. en
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Ändringsförslag 72

Förslag till beslut
Bilaga I – del I – led 3 – led 3.2 – led 3.2.1 – stycke 4 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Bidra till det europeiska öppna 
forskningsmolnet, inbegripet: 
åtkomstkanalens anpasslighet och 
hållbarhet, effektiv samling av europeiska, 
nationella, regionala och institutionella 
resurser, dess tekniska och politiska 
utveckling för att hantera nya 
forskningsbehov och krav (t.ex. 
användning av känsliga dataserier, inbyggt 
integritetsskydd), kompatibla data och 
efterlevnad av FAIR-principerna, samt en 
bredare användarbas.

– Bidra till det europeiska öppna 
forskningsmolnet, inbegripet: 
åtkomstkanalens anpasslighet och 
hållbarhet, effektiv samling av europeiska, 
nationella, regionala och institutionella 
resurser, dess tekniska och politiska 
utveckling för att hantera nya 
forskningsbehov och krav (t.ex. 
användning av känsliga dataserier, inbyggt 
integritetsskydd), i linje med 
forskarsamhällen, kompatibla data och 
efterlevnad av FAIR-principerna, samt en 
bredare användarbas.

Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till beslut
Bilaga I – del I – led 3 – led 3.2 – led 3.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskningsmiljön kommer att förstärkas 
avsevärt genom att öppenhet säkerställs för 
viktiga internationella, nationella och 
regionala infrastrukturer för alla europeiska 
forskare och genom att tjänsterna 
integreras när så är nödvändigt för att 
harmonisera villkoren för tillgång, förbättra 
och utvidga tillhandahållandet av tjänster 
och uppmuntra gemensam utveckling av 
högteknologiska komponenter och 
avancerade tjänster genom innovation.

Forskningsmiljön kommer att förstärkas 
avsevärt genom att öppenhet säkerställs för 
viktiga internationella, nationella och 
regionala infrastrukturer för alla europeiska 
forskare och genom att tjänsterna 
integreras när så är nödvändigt för att 
harmonisera villkoren för tillgång, förbättra 
och utvidga tillhandahållandet av tjänster 
och uppmuntra gemensam utveckling av 
högteknologiska komponenter och 
avancerade tjänster genom innovation som 
tillgodoser forskarsamhällens behov och 
därigenom uppmuntrar deras aktiva 
deltagande.
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Or. en

Ändringsförslag 74

Förslag till beslut
Bilaga I – del I – led 3 – led 3.2 – led 3.2.2 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Nätverk av EU-omfattande, 
nationella och regionala 
forskningsinfrastrukturer som antar 
globala utmaningar för tillhandahållande 
av tillgång för forskare, liksom 
harmonisering och förbättring av 
infrastrukturens tjänster.

– Nätverk av EU-omfattande, 
nationella och regionala 
forskningsinfrastrukturer, däribland de 
små och medelstora 
forskningsinfrastrukturerna, för 
tillhandahållande av tillgång för forskare, 
liksom harmonisering och förbättring av 
infrastrukturens tjänster.

Or. en

Motivering

Små och medelstora forskningsinfrastrukturer förblir viktiga för ekosystem för forskning och 
innovation. Eftersom forskningsinfrastrukturer kan användas för ett brett spektrum av 
vetenskapliga och tekniska områden, behövs dessutom ingen hänvisning till globala 
utmaningar.

Ändringsförslag 75

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

II II GLOBALA UTMANINGAR OCH 
EUROPEISK INDUSTRIELL 
KONKURRENSKRAFT

Or. en

Ändringsförslag 76

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU kommer att gynnas som användare och 
producent av teknik och industrier som 
visar hur moderna industrialiserade, 
hållbara, inkluderande, öppna och 
demokratiska samhällen och ekonomier 
kan fungera och utvecklas. Det växande 
antalet exempel som samtidigt är 
ekonomiska, miljömässiga och sociala i en 
framtida hållbar industriell ekonomi ska 
främjas och stärkas, vare sig det gäller: 
hälsa och välbefinnande, 
motståndskraftiga, inkluderande och säkra 
samhällen; eller tillgänglig ren energi och 
mobilitet; eller en digital ekonomi och ett 
digitalt samhälle; eller en tvärvetenskaplig 
och kreativ industri; eller rymd-, havs- eller 
landbaserade lösningar; eller livsmedels-
eller näringslösningar, hållbar användning
av naturresurser, klimatskydd och 
anpassning, vilka alla skapar välstånd i 
Europa och erbjuder högkvalificerade jobb. 
Den industriella omvandlingen kommer att 
vara av avgörande betydelse.

EU kommer att gynnas som användare och 
producent av kunskap, teknik och 
industrier som visar hur moderna 
industrialiserade, hållbara, inkluderande, 
öppna och demokratiska samhällen och 
ekonomier kan fungera och utvecklas. Det 
växande antalet exempel som samtidigt är 
ekonomiska, miljömässiga och sociala i en 
framtida hållbar industriell ekonomi ska 
främjas och stärkas, vare sig det gäller: 
hälsa och välbefinnande, 
motståndskraftiga, inkluderande och säkra 
samhällen; eller tillgänglig ren energi och 
mobilitet; eller en digital ekonomi och ett 
digitalt samhälle; eller en tvärvetenskaplig 
och kreativ industri; eller rymd-, havs- eller 
landbaserade lösningar; eller livsmedels-
eller näringslösningar, hållbar användning 
av naturresurser, klimatskydd och 
anpassning, vilka alla skapar välstånd i 
Europa och erbjuder högkvalificerade jobb. 
Den industriella omvandlingen kommer att 
vara av avgörande betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 77

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och innovation inom denna 
pelare i Horisont Europa grupperas i 
integrerade verksamhetskluster. I stället för 
att rikta sig till sektorer syftar 
investeringarna till systemförändringar för 
samhället och ekonomin längs en 
hållbarhetsvektor. Dessa kommer endast att 
uppnås om alla aktörer, privata och 
offentliga, tillsammans utformar och 
skapar forskning och innovation genom att 
sammanföra användare, forskare, tekniker, 

Forskning och innovation inom denna 
pelare i Horisont Europa grupperas i 
integrerade verksamhetskluster. I stället för 
att rikta sig till sektorer syftar 
investeringarna till systemförändringar för 
samhället och ekonomin längs en 
hållbarhetsvektor. Dessa kommer endast att 
uppnås om alla aktörer, privata och 
offentliga, tillsammans utformar och 
skapar forskning och innovation genom att 
sammanföra användare, forskare, 
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tillverkarem innovatörer, företag, utbildare, 
medborgare och organisationer från det 
civila samhället. Inget av de tematiska 
klustren är avsett för endast en uppsättning 
aktörer.

vetenskapsmän, tekniker, tillverkare, 
innovatörer, företag, utbildare, medborgare 
och organisationer från det civila 
samhället. Inget av de tematiska klustren är 
avsett för endast en uppsättning aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 78

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Klustren kommer att utveckla och tillämpa 
digital och viktig möjliggörande och ny 
teknik inom ramen för en gemensam 
strategi för att främja EU:s industriella 
ledarskap. Där så är lämpligt kommer EU:s 
rymdbaserade data och tjänster att 
användas.

Klustren kommer att stödja 
kunskapsuppbyggnad i alla dess 
utvecklingsstadier, inklusive 
forskningsverksamhet i ett tidigt skede. 
Klustren kommer också att utveckla och 
tillämpa digital och viktig möjliggörande 
och ny teknik inom ramen för en 
gemensam strategi för att främja EU:s 
industriella ledarskap. Där så är lämpligt 
kommer EU:s rymdbaserade data och 
tjänster att användas.

Or. en

Ändringsförslag 79

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det kommer att finnas stöd för att överföra 
teknik från laboratorier till marknaden och 
att utveckla tillämpningar, inbegripet 
pilotlinjer och demonstratorer, åtgärder för 
att stimulera marknadsspridning och för att 
öka den privata sektorns engagemang. 
Synergieffekterna med andra program 
kommer att maximeras.

Det kommer att finnas stöd för att överföra 
teknik från laboratorier till marknaden och 
att utveckla tillämpningar, inbegripet 
pilotlinjer och demonstratorer, åtgärder för 
att stimulera marknadsspridning och för att 
öka den privata sektorns engagemang. 
Synergieffekterna med andra delar av 
Horisont Europa, särskilt EIT, liksom 
med andra program kommer att 
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maximeras.

Or. en

Motivering

EIT:s uppdrag är att erbjuda lösningar på de mest akuta globala utmaningar som samhället 
står inför. EIT når redan i dag målen för hållbar utveckling och bör därför vara nära 
sammankopplat i alla kluster. Det finns också en stor potential för synergieffekter mellan KI-
gruppernas verksamhet och de flesta av de kluster som bör granskas närmare och maximeras 
där det är möjligt.

Ändringsförslag 80

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 1 – led 1.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hälsorelaterad forskning och 
innovationsrelaterade forskning och 
innovation har spelat en viktig roll för att 
uppnå detta mål, men också för att 
förbättra produktiviteten och kvaliteten i 
hälso- och sjukvårdsindustrin. EU står 
dock fortfarande inför nya, framväxande 
eller ihållande utmaningar som hotar dess 
medborgare och folkhälsan, hållbarheten 
hos hälso- och sjukvården och de sociala 
trygghetssystemen, samt konkurrenskraften 
inom vård och omsorg. De största 
hälsoutmaningarna i EU omfattar avsaknad 
av effektivt främjande av hälsa och 
förebyggande av sjukdomar, ökning av 
icke-överförbara sjukdomar, ökning av 
antimikrobiella resistensmekanismer och 
infektionsepidemier, ökade 
miljöföroreningar, ihållande ojämlikheter i 
hälsa mellan och inom länder vilket särskilt 
drabbar människor som är missgynnade 
eller sårbara, upptäckt, förståelse, kontroll, 
förebyggande och utjämning av hälsorisker 
i en social, urban och naturlig miljö i snabb 
förändring, ökade kostnader för europeiska 
sjukvårdssystem och det stegvisa 
införandet av personligt anpassad sjukvård 
samt digitalisering av hälso- och sjukvård, 

Hälsorelaterad forskning och 
innovationsrelaterade forskning och 
innovation har spelat en viktig roll för att 
uppnå detta mål, men också för att 
förbättra produktiviteten och kvaliteten i 
hälso- och sjukvårdsindustrin. EU står 
dock fortfarande inför nya, framväxande 
eller ihållande utmaningar som hotar dess 
medborgare och folkhälsan, hållbarheten 
hos hälso- och sjukvården och de sociala 
trygghetssystemen, samt konkurrenskraften 
inom vård och omsorg. De största 
hälsoutmaningarna i EU omfattar avsaknad 
av effektivt främjande av hälsa och 
förebyggande av sjukdomar, ökning av 
icke-överförbara sjukdomar, ökning av 
antimikrobiella resistensmekanismer och 
infektionsepidemier, ökade 
miljöföroreningar, ihållande ojämlikheter i 
hälsa mellan och inom länder vilket särskilt 
drabbar människor som är missgynnade 
eller sårbara, upptäckt, förståelse, kontroll, 
förebyggande och utjämning av hälsorisker 
i en social, urban och naturlig miljö i snabb 
förändring, ökade kostnader för europeiska 
sjukvårdssystem och det stegvisa 
införandet av personligt anpassad sjukvård, 
inklusive relevant forskning samt 
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och ett ökat tryck på den europeiska hälso-
och sjukvårdsindustrins konkurrenskraft 
och innovationsförmåga jämfört med nya 
globala aktörer.

digitalisering av hälso- och sjukvård, och 
ett ökat tryck på den europeiska hälso- och 
sjukvårdsindustrins konkurrenskraft och 
innovationsförmåga jämfört med nya 
globala aktörer.

Or. en

Motivering

Personlig sjukvård är inte redo för att genomföras utan ytterligare forskning. Transnationell 
forskning är nyckeln till framgång för hälsorelaterad forskning. Den gör att 
forskningsresultat går från labbet till patienten och tillbaka till labbet för ytterligare 
förbättringar. Utan ett starkt fokus på grundläggande biomedicinsk forskning förlorar 
grogrunden för framtida förbättringar för patienter sitt inflytande.

Ändringsförslag 81

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 1 – led 1.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa utmaningar är komplexa, 
sammankopplade och globala till sin natur 
och kräver tvärvetenskapliga, 
sektorsövergripande och 
gränsöverskridande samarbeten. 
Forsknings- och innovationsverksamheten 
kommer att bygga upp nära kopplingar 
mellan upptäckt, klinisk, epidemiologisk 
och socioekonomisk forskning och 
regulatorisk vetenskap. Forsknings- och 
innovationsverksamheten kommer att 
utnyttja den samlade kunskapen inom den 
akademiska världen och näringslivet och 
främja samarbete med hälso- och 
sjukvården, patienter, beslutsfattare och 
medborgare i syfte att utnyttja offentliga 
medel och säkerställa spridningen av 
resultat i klinisk praxis samt i hälso- och 
sjukvårdssystemen. Forsknings- och 
innovationsverksamheten kommer att 
främja det strategiska samarbetet på EU-
nivå och internationell nivå för att 
sammanföra expertis, kapacitet och 
resurser som behövs för att skapa 

Dessa utmaningar är komplexa, 
sammankopplade och globala till sin natur 
och kräver tvärvetenskapliga, 
sektorsövergripande och 
gränsöverskridande samarbeten på 
gränsöverskridande nivå. Forsknings- och 
innovationsverksamheten, inklusive 
nödvändig biomedicinsk grundforskning,
kommer att bygga upp nära kopplingar 
mellan upptäckt, klinisk, epidemiologisk 
och socioekonomisk forskning och 
regulatorisk vetenskap. Forsknings- och 
innovationsverksamheten kommer att 
utnyttja den samlade kunskapen inom den 
akademiska världen och näringslivet och 
främja samarbete med hälso- och 
sjukvården, patienter, beslutsfattare och 
medborgare i syfte att utnyttja offentliga 
medel och säkerställa spridningen av 
resultat i klinisk praxis samt i hälso- och 
sjukvårdssystemen. Forsknings- och 
innovationsverksamheten kommer att 
främja det strategiska samarbetet på EU-
nivå och internationell nivå för att 
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stordriftsfördelar, bredd och snabbhet samt 
dela med sig av den förväntade nyttan och 
de ekonomiska riskerna.

sammanföra expertis, kapacitet och 
resurser som behövs för att skapa 
stordriftsfördelar, bredd och snabbhet samt 
dela med sig av den förväntade nyttan och 
de ekonomiska riskerna.

Or. en

Ändringsförslag 82

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 1 – led 1.2 – led 1.2.1 – stycke 2 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Barnsjukdomar förknippade med 
hög dödlighet och långsiktig sjuklighet.

Or. en

Ändringsförslag 83

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 1 – led 1.2 – led 1.2.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Icke-överförbara sjukdomar, inbegripet 
sällsynta sjukdomar är ett stort hälso- och 
samhällsproblem och kräver mer effektiva 
strategier för förebyggande, behandling 
och vård, inbegripet personligt anpassad 
vård.

Icke-överförbara sjukdomar, inbegripet 
sällsynta sjukdomar är ett stort hälso- och 
samhällsproblem och kräver mer effektiva 
strategier för förebyggande, diagnos,
behandling och vård, inbegripet personligt 
anpassad vård.

Or. en

Motivering

Diagnosen är en viktig del av denna process och bör inte glömmas bort (se först ”bred 
linje”).
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Ändringsförslag 84

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 1 – led 1.2 – led 1.2.3 – stycke 2 – strecksats 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Områden med högt ej uppfyllt 
kliniskt behov, såsom sällsynta 
cancerformer, inklusive barncancer.

Or. en

Ändringsförslag 85

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 1 – led 1.2 – led 1.2.4 – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Vacciner, diagnos, behandlingar 
och botemedel mot infektionssjukdomar, 
däribland samsjuklighet och samtidiga 
infektioner.

– Vacciner, diagnos, behandlingar 
och botemedel, inbegripet läkemedel,
infektionssjukdomar, däribland 
samsjuklighet och samtidiga infektioner.

Or. en

Motivering

Infektionssjukdomar behöver innovativa läkemedel. Detta kräver inte bara forskning om 
deras ingredienser, utan även om innovativa bärarsystem.

Ändringsförslag 86

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 1 – led 1.2 – led 1.2.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hälsoteknik och hälsoverktyg är av största 
vikt för människors hälsa och har i hög 
grad bidragit till de stora förbättringar som 
åstadkommits i livskvalitet, hälsa och vård 
av människor i EU. Det är alltså en viktig 
strategisk utmaning att utforma, utveckla, 
utforma och genomföra lämpliga, 

Hälsoteknik och hälsoverktyg är av största 
vikt för människors hälsa och har i hög 
grad bidragit till de stora förbättringar som 
åstadkommits i livskvalitet, hälsa och vård 
av människor i EU. Det är alltså en viktig 
strategisk utmaning att utforma, utveckla, 
utforma och genomföra lämpliga, 
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tillförlitliga, säkra och kostnadseffektiva 
tekniker och verktyg för hälso- och 
sjukvård, med vederbörlig hänsyn tagen till 
behoven hos personer med 
funktionsnedsättning och den åldrande 
befolkningen. Dessa omfattar artificiell 
intelligens och annan digital teknik som 
erbjuder betydande förbättringar av 
befintlig vård, liksom främjandet av en 
konkurrenskraftig och hållbar 
hälsorelaterad industri som skapar 
högkvalificerade arbetstillfällen. Europeisk 
hälsorelaterad industri är en av de 
viktigaste ekonomiska sektorerna inom 
EU, och står för 3 % av EU:s BNP och 1,5 
miljoner anställda.

tillförlitliga, säkra och kostnadseffektiva 
tekniker och verktyg för hälso- och 
sjukvård, med vederbörlig hänsyn tagen till 
behoven hos personer med 
funktionsnedsättning och den åldrande 
befolkningen. Dessa omfattar viktig 
möjliggörande teknik som erbjuder 
betydande förbättringar av befintlig vård, 
liksom främjandet av en konkurrenskraftig 
och hållbar hälsorelaterad industri som 
skapar högkvalificerade arbetstillfällen. 
Europeisk hälsorelaterad industri är en av 
de viktigaste ekonomiska sektorerna inom 
EU, och står för 3 % av EU:s BNP och 1,5 
miljoner anställda.

Or. en

Motivering

Att endast nämna artificiell intelligens och andra digitala tekniker är alltför restriktivt. I 
synnerhet fotonik, en viktig möjliggörande teknik, lovar säkerhet och kostnadseffektivitet i 
sjukvårdlösningar.

Ändringsförslag 87

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. KLUSTRET FÖR 
INKLUDERANDE OCH SÄKRA
SAMHÄLLEN

2. KLUSTRET FÖR 
INKLUDERANDE OCH KREATIVA
SAMHÄLLEN

Or. en

Ändringsförslag 88

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU står för ett unikt sätt att kombinera EU står för ett unikt sätt att kombinera 
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ekonomisk tillväxt med socialpolitik, höga 
nivåer av social inkludering, gemensamma 
värderingar som omfattar demokrati, 
mänskliga rättigheter, jämställdhet och 
mångfald. Denna modell utvecklas ständigt 
och måste ta itu med utmaningar i form av 
bland annat globalisering och tekniska 
förändringar. EU måste också svara på de 
utmaningar som uppstår till följd av 
ihållande hot mot säkerheten. 
Terroristattacker och radikalisering samt 
it-angrepp och hybridhot utgör stora 
säkerhetsproblem och sätter särskild press 
på samhället.

ekonomisk tillväxt med socialpolitik, höga 
nivåer av social inkludering, gemensamma 
värderingar som omfattar demokrati, 
mänskliga rättigheter, jämställdhet och
mångfald. Denna modell utvecklas ständigt 
och måste ta itu med utmaningar i form av 
bland annat globalisering och tekniska 
förändringar.

Or. en

Ändringsförslag 89

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta sammanhang spelar kulturella och 
kreativa näringar en nyckelroll i att 
bevara och främja Europas kulturella och 
språkliga mångfald, stärka känslan av 
tillhörighet till de europeiska och 
regionala identiteterna, bidra till 
överföring av kunskap och värderingar, 
och bevara det materiella och 
immateriella europeiska arvet för 
nuvarande och kommande generationer. 
De stärker samtidigt den sociala 
sammanhållningen, och bidrar väsentligt 
till unionens ekonomi i fråga om 
sysselsättning, investeringar, tillväxt och 
innovation, och bidrar i hög grad till EU:s 
globala konkurrenskraft.

Or. en
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Ändringsförslag 90

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska medborgare, statliga 
institutioner och ekonomin måste skyddas 
från det fortsatta hotet från organiserad 
brottslighet, inklusive olaglig handel med 
skjutvapen, olaglig narkotikahandel och 
människohandel. Att stärka skyddet och 
säkerheten genom bättre gränsförvaltning 
är också av avgörande betydelse. It-
brottsligheten ökar och tillhörande risker 
diversifieras i takt med ekonomins och 
samhällets digitalisering. EU måste 
fortsätta sina ansträngningar för att 
förbättra it-säkerheten, den digitala 
integriteten och skyddet av 
personuppgifter och bekämpa spridning 
av falsk och skadlig information, för att 
garantera demokratisk och ekonomisk 
stabilitet. Slutligen krävs ytterligare 
ansträngningar för att begränsa de 
effekter på liv och försörjning som de 
extrema väderfenomenen får och som 
förstärks av klimatförändringen såsom 
översvämningar, stormar eller torka som 
orsakar eldsvådor, landerosion och andra 
naturkatastrofer, som jordbävningar. 
Såväl naturkatastrofer som katastrofer 
orsakade av människan kan äventyra 
viktiga samhällsfunktioner, såsom hälsa, 
energiförsörjning och regering.

utgår

Or. en

Motivering

Texten i ändringarna 89–91 flyttas till det nya klustret ”säkert samhälle”

Ändringsförslag 91

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.1 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utmaningarnas bredd, komplexitet och 
gränsöverskridande natur kräver åtgärder 
på olika EU-nivåer. Att åtgärda sådana 
avgörande sociala, politiska, kulturella 
och ekonomiska frågor och 
säkerhetsutmaningar enbart på nationell 
nivå skulle innebära ineffektiv 
resursanvändning, fragmenterade 
metoder och olika kunskaps- och 
kapacitetsnivåer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 92

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säkerhetsforskning ingår i de mer 
övergripande EU-insatserna mot 
säkerhetshot. Den bidrar till processen för 
kapacitetsutveckling genom att möjliggöra 
framtida tillgänglighet till teknik och 
applikationer för att kompensera 
kapacitetsgap som identifierats av 
beslutsfattare och ansvariga. 
Finansieringen av forskning genom EU:s 
ramprogram motsvarar redan omkring 50 
% av de samlade offentliga utgifterna för 
säkerhetsforskning i EU. Tillgängliga 
instrument kommer att utnyttjas fullt ut, 
inbegripet det europeiska 
rymdprogrammet (Galileo och Egnos, 
Copernicus, europeiska 
rymdövervakningssystemet och statlig 
satellitkommunikation). Synergier 
eftersträvas med verksamhet som 
understöds av EU-finansierad forskning 
och dubbelfinansiering undviks. 
Gränsöverskridande samarbete bidrar till 
att utveckla en inre marknad för säkerhet 
och förbättrar industrins resultat, vilket är 

utgår
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grundläggande för EU:s självständighet.

Or. en

Ändringsförslag 93

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2.2. Kulturarv 2.2.2. Kulturella och kreativa näringar 
inklusive kulturarv

Or. en

Ändringsförslag 94

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kulturarvet är väven i våra liv som ger 
mening åt samfund, grupper och 
samhällen, och en känsla av tillhörighet. 
Det är det som förbinder våra samhällens 
förflutna och framtid. Det är en pådrivande 
kraft i lokala ekonomier och en stark 
inspirationskälla för kreativa och kulturella 
näringar. Att ge tillgång till, bevara, skydda 
och återupprätta, tolka och utnyttja vårt 
kulturarvs fulla potential är viktiga 
uppgifter för dagens samhällen och för 
kommande generationer. Kulturarvet är ett 
viktigt bidrag och inspirationskälla för 
konst, traditionellt hantverk, de kulturella, 
entreprenörs- och kreativa sektorer som 
driver hållbar ekonomisk tillväxt, 
jobbskapande och utrikes handel.

Det blir strategiskt viktigt att stödja 
innovation och forskningsverksamhet 
inom de europeiska kulturella och 
kreativa näringarna eftersom de kan 
bevara språklig och kulturell mångfald, 
pluralism samt erbjudandet av innovativa 
och högkvalitativa tjänster, särskilt i 
samband med en konvergerande och 
globaliserad marknad. Kulturella och 
kreativa näringar bygger en bro mellan 
konst, kultur, näringsliv och teknik. 
Särskilt i fråga om digitalisering har 
dessutom kulturella och kreativa näringar 
en nyckelroll i återindustrialiseringen av 
Europa, de är en drivkraft för tillväxt och 
har en strategisk ställning för att utlösa 
nyskapande spridningseffekter i andra 
sektorer, såsom turism, detaljhandel, 
digital teknik och ingenjörsverksamhet.
Kulturarvet är en integrerad del av de 
kulturella och kreativa näringarna. 
Kulturarvet är väven i våra liv som ger 
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mening åt samfund, grupper och 
samhällen, och en känsla av tillhörighet. 
Det är det som förbinder våra samhällens 
förflutna och framtid. Det är en pådrivande 
kraft i lokala ekonomier och en stark 
inspirationskälla för kreativa och kulturella 
näringar. Att ge tillgång till, bevara, skydda 
och återupprätta, tolka och utnyttja vårt 
kulturarvs fulla potential är viktiga 
uppgifter för dagens samhällen och för 
kommande generationer. Kulturarvet är ett 
viktigt bidrag och inspirationskälla för 
konst, traditionellt hantverk, de kulturella, 
entreprenörs- och kreativa sektorer som 
driver hållbar ekonomisk tillväxt, 
jobbskapande och utrikes handel. 
Kulturarvsturism och kulturarvsmuseer 
kan dessutom ge nya kulturella och 
ekonomiska perspektiv, särskilt till 
postindustriella regioner, och hålla 
traditionellt europeiskt know-how vid liv.

Or. en

Ändringsförslag 95

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.2 – stycke 2 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Bevarande, skydd, främjande och 
återupprättande av kulturarv och språk med 
hjälp av spetsteknologi, inklusive digital 
teknik.

– Bevarande, skydd, främjande och 
återupprättande av kulturarv, språk och 
traditionella färdigheter och hantverk
med hjälp av spetsteknologi, inklusive 
digital teknik.

Or. en

Ändringsförslag 96

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.2 – stycke 2 – strecksats 6a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Upprätta ett ”kulturarvsmoln”:

Ett utrymme för samarbete mellan museer 
kommer att skapas för att ge tillgång till 
kulturarvet genom ny teknik samt för att 
uppmuntra och underlätta överföring av 
know-how och färdigheter, t.ex. att 
återställa konstverk etc. Dessutom 
kommer molnet att vara nära knutet till 
Europeana-plattformen.

Kulturarvsmolnet kommer att

– vara ett forsknings- och projektbaserat 
utrymme för samarbete mellan museer, 
kulturellt yrkesverksamma och 
allmänheten, – göra forskning och 
kunskap tillgänglig för allmänheten, 

– ge möjlighet att inrätta enskilda 
arbetsgrupper och projektstrukturer, 

– tillhandahålla och integrera länkar till 
befintliga plattformar, såsom Europeana, 

– vara en europeisk kulturell motsvarighet 
till kommersiellt drivna molntjänster.

Or. en

Motivering

Utbyte och långtidslagring av information och know-how är av särskild betydelse i detta 
sammanhang. För närvarande saknas en lämplig digital plattform inom detta område, som 
erbjuder lösningar på de mycket praktiska problemen med samlingssamarbete, särskilt på 
europeisk nivå. Inrättandet av ett digitalt europeiskt utrymme för samarbete mellan museer 
kan bidra till att lösa dessa utmaningar.

Ändringsförslag 97

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övergripande verksamheter:

I Horisont Europa kommer kreativitet och 
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design att bli en övergripande fråga som 
kommer att integreras i projekt under 
hela programmets löptid för att stödja ny 
teknik, affärsmodeller och kompetens 
samt översätta kreativa och 
tvärvetenskapliga lösningar till 
ekonomiskt och socialt värde.

Or. en

Ändringsförslag 98

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2.4. Katastroftåliga samhällen utgår

Naturkatastrofer kan ha många olika 
orsaker, antingen naturliga eller 
förorsakade av människor, inklusive 
terroristattacker, klimatrelaterade och 
andra extrema händelser (bland annat 
stigande havsnivåer) värmeböljor, 
skogsbränder, översvämningar, 
jordbävningar, flodvågor, vulkanutbrott, 
vattenkriser, rymdväderhändelser, 
industri- och transportkatastrofer, 
kemiska, biologiska, radiologiska och 
nukleära händelser, samt samverkande 
risker. Syftet är att förhindra och minska 
förlusten av människoliv, skador på hälsa 
och miljö, ekonomiska och materiella 
skador från naturkatastrofer, säkra en 
tryggad livsmedelsförsörjning samt 
förbättra förståelsen och minska riskerna 
för katastrofer och dra lärdom av 
katastrofer.

Allmänna riktlinjer

– Tekniker och funktioner för 
insatspersonal vid katastrofinsatser i kris-
och katastrofsituationer.

– Samhällets förmåga att bättre 
hantera och minska riskerna för 
katastrofer, till exempel genom 
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naturbaserade lösningar, genom att 
förbättra förebyggande åtgärder, 
beredskap och insatser mot befintliga och 
nya risker.

– Driftskompatibilitet mellan olika 
typer av utrustning och förfaranden för 
att underlätta operativt samarbete över 
gränserna och en integrerad EU-
marknad.

Or. en

Motivering

Texten i ändringarna 97–117 flyttad till det nya klustret ”säkert samhälle”.

Ändringsförslag 99

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Naturkatastrofer kan ha många olika 
orsaker, antingen naturliga eller 
förorsakade av människor, inklusive 
terroristattacker, klimatrelaterade och 
andra extrema händelser (bland annat 
stigande havsnivåer) värmeböljor, 
skogsbränder, översvämningar, 
jordbävningar, flodvågor, vulkanutbrott, 
vattenkriser, rymdväderhändelser, 
industri- och transportkatastrofer, 
kemiska, biologiska, radiologiska och 
nukleära händelser, samt samverkande 
risker. Syftet är att förhindra och minska 
förlusten av människoliv, skador på hälsa 
och miljö, ekonomiska och materiella 
skador från naturkatastrofer, säkra en 
tryggad livsmedelsförsörjning samt 
förbättra förståelsen och minska riskerna 
för katastrofer och dra lärdom av 
katastrofer.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 100

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänna riktlinjer utgår

– Tekniker och funktioner för 
insatspersonal vid katastrofinsatser i kris-
och katastrofsituationer.

– Samhällets förmåga att bättre 
hantera och minska riskerna för 
katastrofer, till exempel genom 
naturbaserade lösningar, genom att 
förbättra förebyggande åtgärder, 
beredskap och insatser mot befintliga och 
nya risker.

– Driftskompatibilitet mellan olika 
typer av utrustning och förfaranden för 
att underlätta operativt samarbete över 
gränserna och en integrerad EU-
marknad.

Or. en

Ändringsförslag 101

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.4 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tekniker och funktioner för 
insatspersonal vid katastrofinsatser i kris-
och katastrofsituationer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 102

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.4 – stycke 2 – strecksats 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Samhällets förmåga att bättre 
hantera och minska riskerna för 
katastrofer, till exempel genom 
naturbaserade lösningar, genom att 
förbättra förebyggande åtgärder, 
beredskap och insatser mot befintliga och 
nya risker.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 103

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.4 – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Driftskompatibilitet mellan olika 
typer av utrustning och förfaranden för 
att underlätta operativt samarbete över 
gränserna och en integrerad EU-
marknad.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 104

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2.5. Skydd och säkerhet utgår

Det finns ett behov att skydda 
medborgarna mot och reagera på 
säkerhetshot från brottslig och 
terroristverksamhet och hybridhot, att 
skydda människor, offentliga platser och 
kritisk infrastruktur från både fysiska 
attacker (inklusive CBRN-E-incidenter) 
och cyberattacker, att bekämpa terrorism 
och radikalisering, inbegripet förståelse 
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och hantering av terrorideologier, att 
förhindra och bekämpa allvarliga brott, 
inklusive it-brottslighet och organiserad 
brottslighet, att stödja brottsoffer, att 
spåra kriminella finansiella flöden, att 
stödja användningen av data för 
brottsbekämpning och säkra 
uppgiftsskydd vid brottsbekämpning, att 
stödja gränsförvaltningen vid EU:s luft-, 
land- och sjögränser för flödet av 
personer och varor. Det är viktigt att 
bibehålla flexibiliteten för att snabbt 
hantera nya säkerhetsutmaningar som 
kan uppstå.

Allmänna riktlinjer

– Innovativa metoder och tekniker 
för säkerhet (såsom polis, gränsbevakning 
och kustbevakning, tullkontor), offentlig 
hälso- och sjukvårdspersonal, operatörer 
av infrastruktur och personal som 
förvaltar grönområden.

– Mänskliga och sociala 
dimensioner av brottslighet och 
radikalisering, i förhållande till dem som 
ägnar sig eller riskerar att ägna sig åt 
sådant beteende samt till dem som berörs 
eller kan beröras.

– Attityder hos medborgare, 
offentliga myndigheter och näringslivet i 
syfte att förhindra uppkomsten av nya 
säkerhetsrisker och för att minska 
befintliga risker, inbegripet risker från ny 
teknik såsom artificiell intelligens.

– Bekämpning av desinformation 
och falska nyheter med inverkan på 
säkerheten.

– Driftskompatibilitet mellan olika 
typer av utrustning och förfaranden för 
att underlätta operativt samarbete över 
gränserna och mellan organ och utveckla 
en integrerad EU-marknad.

– Säkerställa skyddet av 
personuppgifter i brottsbekämpande 
verksamhet, särskilt mot bakgrund av den 
snabba tekniska utvecklingen.
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Or. en

Ändringsförslag 105

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns ett behov att skydda 
medborgarna mot och reagera på 
säkerhetshot från brottslig och 
terroristverksamhet och hybridhot, att 
skydda människor, offentliga platser och 
kritisk infrastruktur från både fysiska 
attacker (inklusive CBRN-E-incidenter) 
och cyberattacker, att bekämpa terrorism 
och radikalisering, inbegripet förståelse 
och hantering av terrorideologier, att 
förhindra och bekämpa allvarliga brott, 
inklusive it-brottslighet och organiserad 
brottslighet, att stödja brottsoffer, att 
spåra kriminella finansiella flöden, att 
stödja användningen av data för 
brottsbekämpning och säkra 
uppgiftsskydd vid brottsbekämpning, att 
stödja gränsförvaltningen vid EU:s luft-, 
land- och sjögränser för flödet av 
personer och varor. Det är viktigt att 
bibehålla flexibiliteten för att snabbt 
hantera nya säkerhetsutmaningar som 
kan uppstå.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 106

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänna riktlinjer utgår
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– Innovativa metoder och tekniker 
för säkerhet (såsom polis, gränsbevakning 
och kustbevakning, tullkontor), offentlig 
hälso- och sjukvårdspersonal, operatörer 
av infrastruktur och personal som 
förvaltar grönområden.

– Mänskliga och sociala 
dimensioner av brottslighet och 
radikalisering, i förhållande till dem som 
ägnar sig eller riskerar att ägna sig åt 
sådant beteende samt till dem som berörs 
eller kan beröras.

– Attityder hos medborgare, 
offentliga myndigheter och näringslivet i 
syfte att förhindra uppkomsten av nya 
säkerhetsrisker och för att minska 
befintliga risker, inbegripet risker från ny 
teknik såsom artificiell intelligens.

– Bekämpning av desinformation 
och falska nyheter med inverkan på 
säkerheten.

– Driftskompatibilitet mellan olika 
typer av utrustning och förfaranden för 
att underlätta operativt samarbete över 
gränserna och mellan organ och utveckla 
en integrerad EU-marknad.

– Säkerställa skyddet av 
personuppgifter i brottsbekämpande 
verksamhet, särskilt mot bakgrund av den 
snabba tekniska utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 107

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.5 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Innovativa metoder och tekniker 
för säkerhet (såsom polis, gränsbevakning 
och kustbevakning, tullkontor), offentlig 

utgår
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hälso- och sjukvårdspersonal, operatörer 
av infrastruktur och personal som 
förvaltar grönområden.

Or. en

Ändringsförslag 108

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.5 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Mänskliga och sociala 
dimensioner av brottslighet och 
radikalisering, i förhållande till dem som 
ägnar sig eller riskerar att ägna sig åt 
sådant beteende samt till dem som berörs 
eller kan beröras.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 109

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.5 – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Attityder hos medborgare, 
offentliga myndigheter och näringslivet i 
syfte att förhindra uppkomsten av nya 
säkerhetsrisker och för att minska 
befintliga risker, inbegripet risker från ny 
teknik såsom artificiell intelligens.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 110

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.5 – stycke 2 – strecksats 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Bekämpning av desinformation 
och falska nyheter med inverkan på 
säkerheten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 111

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.5 – stycke 2 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Driftskompatibilitet mellan olika 
typer av utrustning och förfaranden för 
att underlätta operativt samarbete över 
gränserna och mellan organ och utveckla 
en integrerad EU-marknad.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 112

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.5 – stycke 2 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Säkerställa skyddet av 
personuppgifter i brottsbekämpande 
verksamhet, särskilt mot bakgrund av den 
snabba tekniska utvecklingen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 113

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2.6. It-säkerhet utgår

Fientlig internetverksamhet inte bara 
hotar våra ekonomier utan även våra 
demokratiers funktion, våra friheter och 
våra värderingar. It-hot är ofta brottsliga, 
vinstmotiverade, men de kan också vara 
politiska och strategiska. Vår säkerhet 
och vårt välstånd är beroende av att vi 
förbättrar vår förmåga att skydda EU mot 
it-hot. Den digitala omvandlingen kräver i 
hög grad att it-säkerheten förbättras för 
att skydda det stora antalet enheter i 
sakernas internet som förväntas vara 
anslutna till internet, bl.a. kontroll av 
kraftnät, bilar och transportnät, sjukhus, 
finanser, offentliga institutioner, fabriker, 
hushåll. Europa måste bygga upp 
resiliens mot cyberattacker och skapa 
effektiva avskräckningsverktyg mot 
cyberattacker.

Allmänna riktlinjer

– Teknik i hela den digitala 
värdekedjan (från säkra komponenter till 
kryptering och självreparerande 
programvaror och nätverk).

– Teknik för att ta itu med de 
nuvarande hoten mot cybersäkerheten, 
förutse de framtida behoven och 
upprätthålla en konkurrenskraftig 
industri.

– Ett europeiskt kompetensnätverk 
och kompetenscentrum.

Or. en

Ändringsförslag 114

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.6 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fientlig internetverksamhet inte bara 
hotar våra ekonomier utan även våra 
demokratiers funktion, våra friheter och 
våra värderingar. It-hot är ofta brottsliga, 
vinstmotiverade, men de kan också vara 
politiska och strategiska. Vår säkerhet 
och vårt välstånd är beroende av att vi 
förbättrar vår förmåga att skydda EU mot 
it-hot. Den digitala omvandlingen kräver i 
hög grad att it-säkerheten förbättras för 
att skydda det stora antalet enheter i 
sakernas internet som förväntas vara 
anslutna till internet, bl.a. kontroll av 
kraftnät, bilar och transportnät, sjukhus, 
finanser, offentliga institutioner, fabriker, 
hushåll. Europa måste bygga upp 
resiliens mot cyberattacker och skapa 
effektiva avskräckningsverktyg mot 
cyberattacker.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 115

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänna riktlinjer utgår

– Teknik i hela den digitala 
värdekedjan (från säkra komponenter till 
kryptering och självreparerande 
programvaror och nätverk).

– Teknik för att ta itu med de 
nuvarande hoten mot cybersäkerheten, 
förutse de framtida behoven och 
upprätthålla en konkurrenskraftig 
industri.

– Ett europeiskt kompetensnätverk 
och kompetenscentrum.

Or. en
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Ändringsförslag 116

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.6 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Teknik i hela den digitala 
värdekedjan (från säkra komponenter till 
kryptering och självreparerande 
programvaror och nätverk).

utgår

Or. en

Ändringsförslag 117

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.6 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Teknik för att ta itu med de 
nuvarande hoten mot cybersäkerheten, 
förutse de framtida behoven och 
upprätthålla en konkurrenskraftig 
industri.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 118

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 2.2 – led 2.2.6 – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Ett europeiskt kompetensnätverk 
och kompetenscentrum.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 119

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. KLUSTRET ”SÄKRA 
SAMHÄLLEN”

2,1 Bakgrund 

Unionen står för ett unikt sätt att 
kombinera demokratiska värden, 
samhälleligt välstånd, ekonomisk tillväxt 
och internationellt ansvarstagande. Det är 
viktigt att skydda dess förvärv, 
medborgare, offentliga institutioner, 
ekonomi och politiska stabilitet från hot 
av många slag, från en mångfald förövare 
och med ett mångsidigt ursprung.

Säkerhetsforskning utgör en del av 
unionens vidare insatser för att bemöta 
denna utmaning. Säkerhetsforskning 
bidrar till processen för 
kapacitetsutveckling genom att möjliggöra 
framtida tillgänglighet till teknik, 
lösningar och applikationer för att 
kompensera brister som identifierats av 
beslutsfattare, experter och 
slutanvändare, särskilt offentliga 
myndigheter. Sådan forskning och 
innovation svarar till Romagendans 
åtagande att arbeta för ”ett tryggt och 
säkert Europa”, vilket bidrar till en 
säkerhetsunion.

Terrorism, radikalisering, politiskt 
motiverat våld, it-angrepp och hybridhot, 
organiserad brottslighet samt brottslighet 
med anknytning till 
affärer/skatteundandragande och miljön, 
hot mot IKT-infrastruktur och annan 
kritisk infrastruktur samt 
leveransinfrastruktur utgör stora problem 
och sätter särskild press på samhället. EU 
måste fortsätta sina ansträngningar för 
att förbättra it-säkerheten, den digitala 
integriteten och skyddet av 
personuppgifter och bekämpa spridning 
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av falsk och skadlig information, för att 
garantera demokratisk och ekonomisk 
stabilitet. 

För att föregripa, förhindra och hantera 
risker och hot är det inte bara nödvändigt 
att satsa på forskning utan även att 
utveckla och tillämpa teknik, lösningar, 
prognosverktyg och kunskap av innovativt 
slag, stimulera till samarbete mellan 
leverantörer och offentliga användare, 
finna lösningar, förhindra och bekämpa 
integritetsbrott och överträdelser av 
mänskliga rättigheter på internet och 
annat håll, samtidigt som EU-
medborgarnas individuella rättigheter och 
frihet säkerställs.

För att undvika dubblering av utgifter ska 
offentliga säkerhetsmyndigheters 
forskning genomföras i insatser bestående 
av multilateralt och internationellt utbyte 
och samarbete. Offentliga 
säkerhetsmyndigheter ska uppmuntras till 
att delta i unionens forsknings- och 
innovationsinsatser för att främja sina 
samarbets- och kommunikationsförmågor 
på alla lämpliga nivåer, utbyta data, dra 
nytta av gemensamma standarder inom 
teknik, förfaranden, utrustning och senast 
tillgängliga resultat inom brottsrelaterad 
forskning, utbildning och genom att 
stödja fördelarna med expertkunskap. 

2,2 Insatsområden

2.2.1 Organiserad brottslighet Terrorism, 
extremism, radikalisering och politiskt 
motiverat våld 

Organiserad brottslighet, terrorism, 
extremism, radikalisering och politiskt 
motiverat våld ger upphov till stora risker 
för varje medborgare liksom för EU:s 
samhälle, ekonomi och demokratiska 
stabilitet. Förövarna kan vara alltifrån 
okunniga privatpersoner som agerar 
lokalt till ytterst professionella 
organisationer som verkar internationellt. 
Det krävs humanistisk och teknisk 
forskning för att upptäcka, förhindra och 
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bekämpa deras verksamhet. 

Allmänna riktlinjer

– Mänskliga och sociala dimensioner av
brottslighet och radikalisering, i 
förhållande till dem som ägnar sig eller 
riskerar att ägna sig åt sådant beteende 
samt till dem som berörs eller kan 
beröras.

– Innovativa strategier och innovativ 
teknik för slutanvändare på 
säkerhetsområdet, framför allt offentliga 
säkerhetsmyndigheter.

– Teknik och driftsstandarder för att 
skydda infrastruktur, öppna och 
offentliga rum samt områden och 
byggnader där människor samlas.

– Prognos, upptäckt, förebyggande av 
samt skydd mot försök till och 
genomförande av allvarlig och 
organiserad brottslighet, politiskt 
motiverad radikalisering, våld och 
terrorism. 

2.2.2 Gränsskyddsförvaltning 

För att förbättra säkerheten och 
tryggheten inom unionen krävs senast 
tillgängliga kapacitet för skydd och 
förvaltning av gränser. Däri ingår 
rekognoscering och övervakning av 
områden (luft, mark, hav), stabilt 
samarbete och datautbyte med utländska 
myndigheter, inbegripet kompatibilitet 
med lokala, regionala, nationella och 
internationella lednings-, kontroll- och 
kommunikationscentrum, samt 
genomförande av lösningar för 
gränsskydd, incidenthantering, upptäckt 
av risker och förebyggande av brott. 
Likaså handlar det om att medverka i 
forskning om förebyggande polisarbete 
och algoritmbaserade tillämpningar för 
tidig varning, teknik för automatisk 
övervakning med hjälp av olika slags 
sensorer. Utvärderingen av deras 
inverkan på och potential att förbättra 
säkerhetsinsatser ska inbegripa en 
utvärdering av potentialen hos dessa 



PE625.306v01-00 74/144 PR\1158114SV.docx

SV

lösningar, denna teknik och denna 
utrustning att bidra till integriteten för 
dem som närmar sig de yttre gränserna, 
framför allt landvägen eller till havs. 

Forskningen bör stödja förbättringar av 
den integrerade gränsförvaltningen i 
Europa, bland annat genom ökat 
samarbete med kandidatländer, 
potentiella kandidatländer och länder som 
innefattas av EU:s grannskapspolitik. 
Den kommer därutöver att bidra till EU:s 
insatser för att hantera migration. 

Allmänna riktlinjer

– Identifiering av förfalskade eller på 
annat sätt manipulerade handlingar.

– Upptäckt av olaglig transport av/olaga 
handel med människor och varor.

– Främjande av insatskapaciteten 
gentemot gränsincidenter.

– Modernisering av utrustningen för 
rekognoscering och övervakning av 
områden. 

2.2.3 IKT- och it-säkerhet, integritet, 
dataskydd

Illvillig och fientlig internetverksamhet 
hotar våra samhällen och deras 
medborgare, ett stabilt och säkert 
funktionssätt hos offentliga myndigheter 
och institutioner, ekonomier och även 
våra demokratiers funktion, våra friheter 
och våra värderingar. Incidenter där 
offentliga institutioner är inblandade har 
redan ägt rum och antalet sådana 
incidenter kommer sannolikt att bli fler 
efter hand som digitala applikationer och 
it-applikationer integreras ytterligare i 
administrativa och ekonomiska 
förfaranden liksom i privat och 
individuellt användande. 

It-brotten blir fler och de tillhörande 
riskerna ökar i mångfald efter hand som 
ekonomin och samhället digitaliseras 
ytterligare. EU måste fortsätta sina 
insatser för att förbättra it-säkerheten och 
den allmänna IKT-säkerheten, den 
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digitala integriteten samt 
personuppgiftsskyddet och bekämpa 
spridningen av falsk och skadlig 
information för att skydda demokratins 
och ekonomins stabilitet.

Framtidens säkerhet och välstånd är 
beroende av att förmågan förbättras när 
det gäller att skydda EU mot sådana hot, 
och att förhindra, upptäcka och motverka 
illvillig it-verksamhet, vilket ofta kräver 
ett nära och snabbt gränsöverskridande 
samarbete. Framför allt den digitala 
omvandlingen kräver att it-säkerheten 
förbättras avsevärt för att säkerställa 
skydd av det enormt stora antalet enheter i 
sakernas internet som förväntas vara 
anslutna till internet. EU måste bevara 
alla insatser för att upprätthålla 
motståndskraften mot IKT-angrepp och 
främja effektiv avskräckning.

Insamlingen och utvärderingen av såväl 
personuppgifter som massdata (stordata) 
fortsätter att öka inom säkerhetsrelaterad 
verksamhet. Därför kommer det också 
framöver att vara viktigt att säkerställa 
standarder på hög nivå vad gäller 
dataskydd, integritet och frihet. 

Allmänna riktlinjer

– Utvidgning av teknik för upptäckt, 
förebyggande, försvar och bekämpning.

– Förstärkning av offentliga 
myndigheters förmåga att dechiffrera och 
dekryptera.

– Teknik för att upptäcka och övervaka 
olagliga elektroniska betalsätt och 
olagliga finansiella flöden.

– Ökning av alla de förmågor som krävs 
hos lämpliga myndigheter, särskilt 
Europol/EC3 och Enisa.

– Säkerställande av skyddet av 
personuppgifter i brottsbekämpande 
verksamhet, särskilt mot bakgrund av den 
snabba tekniska utvecklingen. 

2.2.4 Skydd av kritisk infrastruktur, 
leveranskedjor och transport-
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/överföringsanläggningar samt 
motståndskraft mot katastrofer 

Ny teknik och nya processer och metoder 
samt särskilt utvecklade funktioner ska 
bidra till att skydda kritisk infrastruktur 
samt kritiska system och tjänster som 
krävs för att samhället och ekonomin ska 
fungera ordentligt, bland annat avseende 
kommunikation, transport, finanser, 
hälsa, livsmedel, vatten, energi, logistik 
och försörjningskedjor samt miljö.

Katastrofer har sitt ursprung i många 
olika källor, naturliga såväl som 
människoorsakade och sådana som 
uppkommer till följd av samverkande 
risker. Det krävs insatser för att begränsa 
effekterna på liv och försörjning, 
skadorna på hälsa och miljö samt de 
ekonomiska och materiella skadorna och 
för att säkerställa leveranser av livsmedel 
och läkemedel, säkerhet och 
grundläggande kommunikationsmedel. 

Allmänna riktlinjer

– Samhällets förmåga att bättre hantera 
och minska riskerna för katastrofer, till 
exempel genom naturbaserade lösningar, 
genom att förbättra förebyggande 
åtgärder, beredskap och insatser mot 
befintliga och nya risker och genom att 
förbättra motståndskraften hos dessa 
olika infrastrukturer.

– Förbättring av rörelsekapaciteten vad 
gäller eftersöknings-och 
räddningsutrustning, fordon, leveranser 
och styrkor.

– Teknik, utrustning och förfaranden för 
att förebygga utbrott av eller begränsa 
epidemier. 

2.2.5 Piratkopiering och förfalskning av 
produkter Att bekämpa piratkopiering och 
förfalskning av produkter är alltjämt en 
viktig angelägenhet för EU:s ekonomi, 
kulturella och kreativa näringar samt 
medborgare. Dessa olagliga verksamheter 
orsakar allvarliga bortfall av skatter, 
intäkter och personliga inkomster och 
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hotar samtidigt sysselsättningen inom EU.

Dessutom bidrar de till miljöskador och 
olämpliga arbetsförhållanden världen 
över.

Bristfälliga produkter innebär en risk för 
skador på personer och egendom. Sådana 
konsekvenser måste åtgärdas och det är 
nödvändigt att finna lösningar för att 
hantera piratkopiering och förfalskning 
av produkter liksom att tvinga lämpliga 
offentliga myndigheter att förebygga, 
upptäcka, utreda och bekämpa alla dessa 
brott och tillhörande olagliga 
verksamheter genom samarbete. 

Insatser för att främja skydd av 
immateriella rättigheter bör inbegripas. 

Allmänna riktlinjer

– Främjande av teknik för att identifiera 
produkter.

– Bättre skydd av originaldelar och 
originalvaror.

– Teknik för att kontrollera 
transporterade produkter (i realtid) och 
datautbyte mellan producenter, 
transportörer, tullmyndigheter och 
mottagare. 

2.2.6 Främjande av samordning, 
samarbete och synergier 

För att säkerställa förmågan att sätta in, 
förvalta, kontrollera och leda förfaranden 
myndigheter emellan krävs det teknik och 
standarder av senast tillgängliga slag. 
Målet bör vara att kunna utrusta 
offentliga myndigheter och andra styrkor 
som ska sättas in med utbytbar utrustning, 
att integrera EU-övergripande 
standardförfaranden för 
tillvägagångssätt, gensvar, rapportering 
och datautbyte.

Tillhörande Horisont Europa-finansierad 
forskning och innovation bör, då den är 
beroende av ansvarsfulla utgifter för 
säkerhet, främja samordning av och 
synergieffekter mellan lämpliga 
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verksamheter, för att därigenom bidra till
att medel används effektivt och till att 
dubbleringar undviks. Detta bör även 
eftersträvas vad gäller verksamhet som 
stöds av EU-finansierad 
försvarsforskning, inbegripet mekanismer 
för utbyte och samråd med 
försvarsforskningsrelaterade 
myndigheter, särskilt Europeiska 
försvarsbyrån, varvid man erkänner att 
det finns områden där tekniken har en 
dubbel användning.

Genom standarder säkerställs gemensam 
utveckling och produktion samt 
gemensamt genomförande liksom 
förmåga till utbyte, interoperabilitet och 
kompatibilitet vad gäller tjänster, 
förfaranden, teknik och utrustning. 

Allmänna riktlinjer

– Teknik och utrustning med 
grundläggande driftskrav som ska 
tillämpas på samma sätt av styrkor och 
myndigheter inom samma område i alla 
medlemsstater (polis, räddningstjänst, 
katastrofhantering, kommunikation etc.).

– Driftskompatibilitet mellan olika typer 
av utrustning och förfaranden för att 
främja förmågan till operativt samarbete 
över gränserna och mellan organ.

– Identifiering av standardiseringsluckor
bland medlemsstaterna och gentemot 
partnerländer utanför EU. 

En tillräcklig budget bör anslås till organ 
för att ytterligare främja deras förmåga 
att delta i liksom från forskning och 
innovation inom EU och i syfte att leda 
relevanta projekt, utbyta förfrågningar, 
resultat och ambitioner samt samarbeta 
och samordna sina insatser med andra 
organ och vissa myndigheter som inte 
tillhör EU såsom CTG och IKPO. Inom 
säkerhetsrelaterad forskning och 
innovation är dessa framför allt Cepol, 
Easa, ECDC, ECNN, Emsa, Enisa, eu-
LISA, EUIPO, Europol, Frontex och 
Satcen.
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Or. en

Ändringsförslag 120

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 3 – led 3.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Digitaliseringen är en viktig drivkraft. 
Eftersom den fortsätter i snabb takt inom 
alla sektorer, blir investeringar i 
prioriterade områden som sträcker sig från 
artificiell intelligens till nästa generations 
internet, högpresterande datorsystem, 
nanoelektronik och fotonik avgörande för 
styrkan i vår ekonomi och vårt samhälle. 
Att investera, producera och använda IKT 
ger ett uppsving för EU:s ekonomiska 
tillväxt, motsvarande en ökning på 30 % 
mellan 2001 och 2011.

Digitaliseringen är en viktig drivkraft. 
Eftersom den fortsätter i snabb takt inom 
alla sektorer, blir investeringar i 
prioriterade områden som sträcker sig från 
artificiell intelligens till nästa generations 
internet, högpresterande datorsystem, 
kvantteknik, nanoelektronik och fotonik 
avgörande för styrkan i vår ekonomi och 
vårt samhälle. Att investera, producera och 
använda IKT ger ett uppsving för EU:s 
ekonomiska tillväxt, motsvarande en 
ökning på 30 % mellan 2001 och 2011.

Or. en

Ändringsförslag 121

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 3 – led 3.1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU har en unik möjlighet att bli 
världsledande och öka sin andel av 
världsmarknaderna genom att demonstrera 
hur digital omvandling, ledarskap inom 
viktig möjliggörande teknik och 
rymdteknik, övergången till en 
koldioxidsnål, cirkulär ekonomi och 
konkurrenskraft kan förstärka varandra 
genom vetenskaplig och teknisk 
spetskompetens.

EU har en unik möjlighet att bli 
världsledande och öka sin andel av 
världsmarknaderna genom att demonstrera 
hur digital omvandling, ledarskap inom 
viktig möjliggörande teknik och 
rymdteknik, övergången till en 
koldioxidsnål, cirkulär ekonomi och 
konkurrenskraft samt samhällets förståelse 
av denna teknik och utveckling kan 
förstärka varandra genom vetenskaplig och 
teknisk spetskompetens.

Or. en
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Ändringsförslag 122

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 3 – led 3.1 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att en digitaliserad, cirkulär, 
koldioxidsnål och utsläppssnål ekonomi 
ska bli verklighet krävs åtgärder på EU-
nivå på grund av komplexiteten i 
värdekedjorna, teknikens 
systemomfattande och tvärvetenskapliga 
karaktär och dess höga 
utvecklingskostnader, samt den 
sektorsövergripande karaktären hos de 
problem som ska lösas. EU måste se till att 
alla aktörer i näringslivet och samhället i 
stort, kan dra nytta av avancerad och 
miljövänlig teknik och digitalisering. 
Teknikutveckling kommer inte att räcka. 
Industriinriktad infrastruktur, inbegripet 
pilotprojekt, kommer att bidra till nystart 
av företag i EU och särskilt små och 
medelstora företag kan införa dessa 
tekniker och nå bättre innovationsresultat.

För att en digitaliserad, cirkulär, 
koldioxidsnål och utsläppssnål ekonomi 
ska bli verklighet krävs åtgärder på EU-
nivå på grund av komplexiteten i 
värdekedjorna, teknikens 
systemomfattande och tvärvetenskapliga 
karaktär och dess höga 
utvecklingskostnader, samt den 
sektorsövergripande karaktären hos de 
problem som ska lösas. EU måste se till att 
alla aktörer i näringslivet och samhället i 
stort, kan dra nytta av avancerad och 
miljövänlig teknik och digitalisering. 
Teknikutveckling kommer inte att räcka. 
Industriinriktad infrastruktur, inbegripet 
pilotprojekt, kommer att bidra till nystart 
av företag i EU och särskilt små och 
medelstora företag kan införa dessa 
tekniker och nå bättre innovationsresultat. I 
detta sammanhang spelar de kulturella 
och kreativa näringarna en viktig roll: De 
kulturella och kreativa näringarna utgör 
en drivkraft för innovation och utveckling 
av IKT i Europa. De verkar i en ständigt 
föränderlig miljö som domineras av 
utveckling och användning av digital 
informations- och kommunikationsteknik 
i en global skala. Den digitala tekniken 
har gett upphov till möjligheter att skapa 
olika slags konstnärligt arbete eller 
konstnärlig praxis där den digitala 
tekniken också är ett centralt inslag i den 
kreativa processen.

Or. en
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Ändringsförslag 123

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 3 – led 3.1 – stycke 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att sammanföra digitala verksamheter, 
viktig möjliggörande teknik och 
rymdteknik, samt en hållbar 
råvaruförsörjning, kommer att möjliggöra 
ett mer systematiskt tillvägagångssätt och 
en snabbare och mer djupgående digital 
och industriell omvandling. Detta kommer 
att se till att forskning och innovation på 
dessa områden bidrar till genomförandet av 
EU:s politik för industri, digitalisering, 
miljö, energi och klimat, en cirkulär 
ekonomi, råvaror och avancerade material 
och rymden.

Att stärka interaktionen mellan olika 
sektorer, industrier och system genom 
kreativa spridningseffekter och att 
sammanföra digitala verksamheter, viktig 
möjliggörande teknik och rymdteknik, 
samt en hållbar råvaruförsörjning, kommer 
att möjliggöra ett mer systematiskt 
tillvägagångssätt och en snabbare och mer 
djupgående digital och industriell 
omvandling. Här kan synergier mellan 
teknik och konst bidra till att skapa digital 
teknik med ett humant inslag av värde för 
samhället. Detta kommer att se till att 
forskning och innovation på dessa områden 
bidrar till genomförandet av EU:s politik 
för industri, digitalisering, miljö, energi 
och klimat, en cirkulär ekonomi, råvaror 
och avancerade material och rymden.

Or. en

Ändringsförslag 124

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 3 – led 3.2 – led 3.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkning är en viktig drivkraft för 
sysselsättningen och välståndet i EU och 
står för över tre fjärdedelar av EU:s totala 
export och över 100 miljoner direkta och 
indirekta arbetstillfällen. Den viktigaste 
utmaningen för EU:s tillverkningsindustri 
är att förbli konkurrenskraftig på global 
nivå med smartare och mer skräddarsydda 
produkter med ett högt mervärde, som 
tillverkas till mycket lägre energikostnader. 
Kreativa och kulturella inslag kommer att 
vara avgörande för att skapa mervärde.

Tillverkning är en viktig drivkraft för 
sysselsättningen och välståndet i EU och 
står för över tre fjärdedelar av EU:s totala 
export och över 100 miljoner direkta och 
indirekta arbetstillfällen. Den viktigaste 
utmaningen för EU:s tillverkningsindustri 
är att förbli konkurrenskraftig på global 
nivå med smartare och mer skräddarsydda 
produkter med ett högt mervärde, som 
tillverkas till mycket lägre energikostnader 
och med ett minskat koldioxidavtryck 
under 2000-talet, i och med övergången i 
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fråga om tillverkningsprocesser och 
värdekedjor. Kreativa och kulturella inslag 
kommer därför att vara avgörande för att 
skapa mervärde.

Or. en

Ändringsförslag 125

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 3 – led 3.2 – led 3.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upprätthålla och självständigt utveckla 
stark utformnings- och 
produktionskapacitet i viktig digital teknik 
som mikro- och nanoelektronik, fotonik, 
programvara och system samt deras 
integration liksom avancerade material för 
dessa tillämpningar kommer att vara 
avgörande för ett konkurrenskraftigt EU.

Upprätthålla och självständigt utveckla 
stark utformnings- och 
produktionskapacitet (inbegripet 
tillverkningsutrustning) i viktig digital 
teknik som mikro- och nanoelektronik, 
fotonik, programvara och system samt 
deras integration liksom avancerade 
material för dessa tillämpningar kommer 
att vara avgörande för ett 
konkurrenskraftigt EU.

Or. en

Motivering

Europa har en stark ställning i fråga om tillverkning av högteknologiska komponenter till 
digital produktion. Vi måste investera i tillverkningsutrustning för att behålla denna ställning 
och inte förlora delar av värdekedjan till andra världsdelar.

Ändringsförslag 126

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 3 – led 3.2 – led 3.2.2 – stycke 2 – strecksats 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– IKT för de kulturella och kreativa 
näringarna: utveckling av nya verktyg för 
att skapa tillträde till, utnyttja och bevara 
digitalt innehåll.
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Or. en

Ändringsförslag 127

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 3 – led 3.2 – led 3.2.3 – stycke 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Ett EU–ekosystem för innovation 
av teknikinfrastruktur16, som identifieras 
och prioriteras i samförstånd med 
medlemsstaterna, som tillhandahåller 
tjänster för att påskynda den tekniska 
omvandlingen och utnyttjandet av EU:s 
industri, i synnerhet små och medelstora 
företag. Detta ska omfatta samtliga viktiga 
tekniker som krävs för att underlätta 
innovation på materialområdet.

– Ett EU-nätverk för innovation av 
teknikinfrastruktur16, som identifieras och 
prioriteras i samförstånd med 
medlemsstaterna, som tillhandahåller 
tjänster för att påskynda den tekniska 
omvandlingen och utnyttjandet av EU:s 
industri, i synnerhet små och medelstora 
företag. Detta ska omfatta samtliga viktiga 
tekniker som krävs för att underlätta 
innovation på materialområdet.

__________________ __________________

16 Dessa är offentliga och privata 
inrättningar som tillhandahåller resurser 
och tjänster i första hand för att den 
europeiska industrin ska kunna testa och 
validera viktig möjliggörande teknik och 
produkter. Sådana infrastrukturer kan vara 
enstaka, virtuella eller spridda, och måste 
vara registrerade i en medlemsstat eller ett 
land som är associerat till ramprogrammet.

16 Dessa är offentliga och privata 
inrättningar som tillhandahåller resurser 
och tjänster i första hand för att den 
europeiska industrin ska kunna testa och 
validera viktig möjliggörande teknik och 
produkter. Sådana infrastrukturer kan vara 
enstaka, virtuella eller spridda, och måste 
vara registrerade i en medlemsstat eller ett 
land som är associerat till ramprogrammet.

Or. en

Ändringsförslag 128

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 3 – led 3.2 – led 3.2.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Internet har blivit en viktig faktor för den 
digitala omvandlingen i alla sektorer av 
ekonomin och samhället. EU bör ta 
ledningen när det gäller att driva på nästa 
generations internet mot ett 
människoinriktat ekosystem i linje med 

Internet har blivit en viktig faktor för den 
digitala omvandlingen i alla sektorer av 
ekonomin, i synnerhet de kulturella och 
kreativa näringarna, och samhället. EU 
bör ta ledningen när det gäller att driva på 
nästa generations internet mot ett 
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våra sociala och etiska värderingar. 
Investeringar i teknik och programvara för 
nästa generations internet kommer att 
förbättra EU:s industriella konkurrenskraft 
i den globala ekonomin. Att optimera 
spridning inom hela EU kommer att kräva 
omfattande samarbete mellan berörda 
parter.

människoinriktat ekosystem i linje med 
våra sociala och etiska värderingar. 
Investeringar i teknik och programvara för 
nästa generations internet kommer att 
förbättra EU:s industriella konkurrenskraft 
i den globala ekonomin. Att optimera 
spridning inom hela EU kommer att kräva 
omfattande samarbete mellan berörda 
parter.

Or. en

Ändringsförslag 129

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 3 – led 3.2 – led 3.2.6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.6a. Kvantteknik

Genom kvanttekniken utnyttjas de 
enorma framstegen i vår förmåga att 
upptäcka och manipulera enskilda 
kvantpartiklar (atomer, fotoner, 
elektroner). Detta kan revolutionera hela 
informationsvärdekedjan från 
programvara till maskinvara och från 
kommunikationer till datautvinning och 
artificiell intelligens. Europa är hemort 
för världsledande forskare på detta 
område och för närvarande pågår det en 
global kapplöpning om att överföra 
vetenskapliga framsteg till applikationer 
som är färdiga för marknaden. Denna 
centrala möjliggörande teknik kommer att 
få djupgående sektorsövergripande 
konsekvenser i grund och botten genom 
att tillhandahålla EU:s medborgare och 
industri exempelvis större 
beräkningskapacitet, vilket bland annat 
leder till mer tillförlitlig hälso- och 
sjukvård, bättre kemikalier och material, 
optimerad och därigenom mer hållbar 
resursanvändning, effektivare teknik, 
säkrare telekommunikationer och många 
andra revolutionerande applikationer.
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Allmänna riktlinjer

– Kvantdatorer och kvantsimulering, 
inbegripet maskinvaruutveckling 
avseende olika former av arkitektur och 
fysiska plattformar samt algoritm- och 
programvaruutveckling.

– Kvantnätverk för säker överföring av 
data och för delning av kvantresurser, 
både mark- och rymdbaserade.

– Kvantsensorer, avbildningssystem och 
metrologistandarder, utforskning av 
sammanhängande kvantsystem och 
förvecklingar.

– Provbäddar och användaranläggningar 
för ovannämnda teknik.

Or. en

Ändringsförslag 130

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 3 – led 3.2 – led 3.2.7 – stycke 4 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Industriell symbios med 
resursflöden mellan 
produktionsanläggningar, sektorer och 
tätorter, processer och material, för att 
transportera, transformera, återanvändning 
och spara resurser, och kombinera 
tillvaratagandet av biprodukter, avfall och
koldioxidutsläpp.

– Industriell symbios med 
resursflöden mellan 
produktionsanläggningar, sektorer och 
tätorter, processer och material, för att 
transportera, transformera, återanvändning 
och spara resurser, och kombinera 
tillvaratagandet av biprodukter, avfall,
koldioxidutsläpp och väte, när det är 
säkert ur miljösynpunkt och innebär 
betydande klimatvinster.

Or. en

Ändringsförslag 131

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 3 – led 3.2 – led 3.2.7 – stycke 4 – strecksats 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Produkter för ökad livslängd, 
hållbarhet och med möjlighet till 
uppgradering och reparation, demontering 
och återvinning.

– Systematisk utformning av
produkter för ökad livslängd, hållbarhet 
och med möjlighet till uppgradering och 
reparation, demontering och återvinning.

Or. en

Motivering

En systematisk strategi för att beakta cirkularitet från och med inledningen av produkters 
utformning bör vara normen.

Ändringsförslag 132

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 3 – led 3.2 – led 3.2.7 – stycke 4 – strecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Nya kreativa affärsmodeller, 
affärsstrategier och affärstjänster för 
återanvändning av, förlängd livstid för 
och renovering av produkter.

Or. en

Motivering

Utvecklingen av nya affärsmodeller som är inriktade på återtagande av resurser och 
produkter samt på förlängning av livstiden är av avgörande betydelse för den cirkulära 
ekonomin. Europa visar vägen inom offentlig övergång till en cirkulär ekonomi, men vi måste 
se till så ätt vi är ledande även i fråga om att skapa affärsverksamhet av denna revolution.

Ändringsförslag 133

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 3 – led 3.2 – led 3.2.8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Banbrytande teknik för att åstadkomma 
betydande minskningar av utsläpp av 
växthusgaser och föroreningar, ofta i 

Storskalig banbrytande teknik för att 
åstadkomma betydande minskningar av 
utsläpp av växthusgaser och föroreningar, 
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kombination med teknik för den cirkulära 
industrin, kommer att leda till starka 
industriella värdekedjor, revolutionera 
tillverkningskapacitet och förbättra 
industrins övergripande konkurrenskraft, 
och samtidigt lämna viktiga bidrag till 
klimatmålen och miljökvaliteten.

som kan kombineras med teknik för den 
cirkulära industrin, kommer att leda till 
starka industriella värdekedjor, 
revolutionera tillverkningskapacitet och 
samtidigt lämna viktiga bidrag till 
klimatmålen och miljökvaliteten, samtidigt 
som en stark tonvikt måste läggas på 
industrins globala konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 134

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 3 – led 3.2 – led 3.2.8 – stycke 3 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Direkt undvikande av koldioxid 
genom användning av koldioxidsnåla 
kemiska insatsvaror.

Or. en

Ändringsförslag 135

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 3 – led 3.2 – led 3.2.8 – stycke 3 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Elektrifiering och utnyttjande av 
okonventionella energikällor inom 
industrianläggningar, och energi- och 
resursutbyten mellan 
industrianläggningar (till exempel genom 
industriell symbios).

– Elektrifiering, hydrogenering och 
utnyttjande av rena energikällor såsom 
förnybar energi och väte inom 
industrianläggningar, i syfte att ersätta 
transportörer av fossil energi.

Or. en
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Ändringsförslag 136

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 3 – led 3.2 – led 3.2.8 – stycke 3 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Industriprodukter som kräver låga 
eller inga koldioxidutsläpp i 
produktionsprocessen under hela 
livscykeln.

– Industriprodukter som kräver låga 
eller inga koldioxidutsläpp i 
produktionsprocessen. Verksamheter inom 
ramen för detta insatsområde kan 
genomföras via partnerskap med 
industrin.

Or. en

Ändringsförslag 137

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 3 – led 3.2 – led 3.2.9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU kommer att stödja synergier mellan 
rymdteknik och möjliggörande teknik 
(stordata, avancerad tillverkning, 
robotteknik och artificiell intelligens), 
främja en blomstrande och företagsam och 
konkurrenskraftig rymdsektor, och bidra 
till att säkerställa oberoende tillgång och 
användning av rymden på ett tryggt och 
säkert sätt. Verksamheten kommer att 
baseras på en färdplan, med beaktande av 
ESA:s harmoniseringsprocess och 
medlemsstaternas relevanta initiativ, och 
ska genomföras med ESA, beroende på vad 
som är lämpligt.

EU kommer att stödja synergier mellan 
rymdteknik och möjliggörande teknik 
(stordata, avancerad tillverkning, 
kvantteknik, robotteknik och artificiell 
intelligens), främja en blomstrande och 
företagsam och konkurrenskraftig 
rymdsektor, och bidra till att säkerställa 
oberoende tillgång och användning av 
rymden på ett tryggt och säkert sätt. 
Verksamheten kommer att baseras på en 
färdplan, med beaktande av ESA:s 
harmoniseringsprocess och 
medlemsstaternas relevanta initiativ, och 
ska genomföras med ESA, beroende på vad 
som är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 138

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 3 – led 3.2 – led 3.2.9 – stycke 3 – strecksats 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Säkra satellitkommunikationer för 
statliga aktörer i EU: lösningar för bredast 
möjliga spektrum av statliga användare och 
tillhörande utrustning i arkitektoniska, 
tekniska och systemlösningar för 
rymdinfrastruktur, som stödjer EU:s 
självständighet.

– Säkra, kvantsäkra
satellitkommunikationer för statliga aktörer 
i EU: lösningar för bredast möjliga 
spektrum av statliga användare och 
tillhörande utrustning i arkitektoniska, 
tekniska och systemlösningar för 
rymdinfrastruktur, som stödjer EU:s 
självständighet.

Or. en

Ändringsförslag 139

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 4 – led 4.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppnå Parisavtalets mål kommer 
EU att behöva övergå till koldioxidsnåla, 
resurseffektiva och motståndskraftiga 
ekonomier och samhällen. Denna övergång 
kommer att baseras på genomgripande 
förändringar inom teknik och tjänster och 
det sätt på vilket företagen och 
konsumenterna agerar, samt nya 
styrelseformer. För att begränsa ökningen 
av den globala medeltemperaturen till väl 
under 2 °C och att fortsätta 
ansträngningarna för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C, krävs 
snabba framsteg i utfasningen av fossila 
bränslen i energisystemet och en kraftig 
minskning av utsläppen av växthusgaser 
från transportsektorn17. Det kommer också 
att behövas nya impulser för att skynda på 
utvecklingen av nästa generations 
genombrott samt demonstration och 
spridning av innovativa tekniker och 
lösningar i enlighet med de möjligheter 
som erbjuds av digital och rymdteknik. 
Detta kommer att uppnås genom en 
integrerad strategi, som omfattar 
minskning av koldioxidutsläppen, 

För att uppnå Parisavtalets mål kommer 
EU att behöva övergå till koldioxidsnåla, 
resurseffektiva och motståndskraftiga 
ekonomier och samhällen. Denna övergång 
kommer att baseras på genomgripande 
förändringar inom teknik och tjänster och 
det sätt på vilket företagen och 
konsumenterna agerar, samt nya 
styrelseformer. För att begränsa ökningen 
av den globala medeltemperaturen till väl 
under 2 °C och att fortsätta 
ansträngningarna för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 °C, krävs 
snabba framsteg i utfasningen av fossila 
bränslen i energisystemet och en kraftig 
minskning av utsläppen av växthusgaser 
från transportsektorn17.
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resurseffektivitet, minskning av 
luftföroreningar, tillgång till råvaror och en 
cirkulär ekonomi.

Unionens energisystem håller på att 
genomgå betydande förändringar med 
målet att, till överkomligt pris, uppnå 
hållbar och tillförlitlig försörjning med el, 
värme, bränslen och andra 
energiprodukter. Energisystemets 
omvandling sker genom samspel mellan 
teknik, infrastruktur, marknad, politik 
och regelverk. Det finns ett behov av en 
systematisk strategi och av systematisk 
innovation inom hela energisektorn.

Det kommer också att behövas nya 
impulser för att skynda på utvecklingen av 
nästa generations genombrott samt 
demonstration och spridning av innovativa 
tekniker och lösningar i enlighet med de 
möjligheter som erbjuds av digital och 
rymdteknik. Detta kommer att uppnås 
genom en integrerad strategi, som omfattar 
minskning av koldioxidutsläppen, 
resurseffektivitet, minskning av 
luftföroreningar, tillgång till råvaror och en 
cirkulär ekonomi.

För att uppnå detta kommer unionen 
också att främja utvecklingsstrategier som 
forskning och innovation, inbegripet 
metoden med flera aktörer och utveckla 
kunskaps- och innovationssystem på 
lokal, regional, nationell och europeisk 
nivå. Insikter från samhällsvetenskap och 
humaniora, social innovation med 
medborgarnas engagemang och 
förtroende för innovation kommer att 
spela en avgörande roll för att främja nya 
styrelseformer samt nya produktions- och 
konsumtionsmönster.

__________________ __________________

17 Utfasning av fossila bränslen ur andra 
sektorer behandlas i andra delar av 
Horisont Europas pelare Globala 
utmaningar och industriell konkurrenskraft.

17 Utfasning av fossila bränslen ur andra 
sektorer behandlas i andra delar av 
Horisont Europas pelare Globala 
utmaningar och industriell konkurrenskraft.

Or. en
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Ändringsförslag 140

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 4 – led 4.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Framsteg på dessa områden, men även 
inom hela spektrumet av EU:s industri, 
bl.a. jordbruk, byggnader, industriprocesser 
och industriell produktanvändning och 
avfall – kommer att kräva fortsatta 
ansträngningar för att bättre förstå 
mekanismerna bakom 
klimatförändringarna och de därmed 
förbundna effekterna i hela ekonomin och 
samhället, genom utnyttjande av 
synergieffekter med nationell verksamhet, 
andra typer av EU-åtgärder och 
internationellt samarbete.

Framsteg på dessa områden, men även 
inom hela spektrumet av EU:s industri, 
bl.a. jordbruk, byggnader, industriprocesser 
och industriell produktanvändning och 
avfall – kommer att kräva fortsatta 
ansträngningar för att bättre förstå 
mekanismerna bakom 
klimatförändringarna och de därmed 
förbundna effekterna i hela ekonomin och 
samhället, genom utnyttjande av 
synergieffekter med nationell verksamhet, 
andra typer av EU-åtgärder och 
internationellt samarbete. Särskild 
uppmärksamhet kommer att ägnas åt att 
säkerställa sektorsintegration, det vill 
säga av el-, värme, industri- och 
transportsektorerna, på alla 
insatsområden, vilket är helt avgörande 
för att man ska lyckas med en 
framgångsrik energiomställning.

Or. en

Ändringsförslag 141

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 4 – led 4.1 – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att hitta nya sätt för att skynda på 
införandet av ren teknik och lösningar för 
minskade koldioxidutsläpp i den 
europeiska ekonomin kräver också en ökad 
efterfrågan på innovation. Detta kan 
främjas genom ökad egenmakt för 
medborgarna samt sociala innovationer och 
innovationer inom den offentliga sektorn 

Att hitta nya sätt för att skynda på 
införandet av ren teknik och lösningar för 
minskade koldioxidutsläpp i den 
europeiska ekonomin kräver också en ökad 
efterfrågan på innovation. Detta kan 
främjas genom ökad egenmakt för 
medborgarna samt sociala innovationer och 
innovationer inom den offentliga sektorn 
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och kommer att leda till metoder utöver 
teknikdriven innovation. 
Samhällsekonomisk forskning som 
omfattar bland annat användarnas behov 
och mönster, framtidsforskning, 
miljömässiga, ekonomiska, sociala och 
beteendemässiga aspekter, affärsnytta och 
modeller och standardförberedande 
forskning, kommer också att underlätta 
åtgärder som främjar lagstiftning, ekonomi 
och social innovation, kompetens, 
engagemang och egenmakt samt 
marknadsaktörer och konsumenter.

samt kreativa spridningseffekter och 
kommer att leda till metoder utöver 
teknikdriven innovation. 
Samhällsekonomisk forskning som 
omfattar bland annat användarnas behov 
och mönster, framtidsforskning, 
miljömässiga, ekonomiska, sociala och 
beteendemässiga aspekter, affärsnytta och 
modeller och standardförberedande 
forskning, kommer också att underlätta 
åtgärder som främjar lagstiftning, ekonomi 
och social innovation, kompetens, 
engagemang och egenmakt samt 
marknadsaktörer och konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 142

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 4 – led 4.2 – led 4.2.1 – stycke 2 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Identifiering av centrala processer 
i polarområdena för en bättre utveckling 
av förvaltningsalternativ som minimerar 
de negativa konsekvenserna för ekosystem 
och leder till bättre kunskaper om det 
globala klimatet.

Or. en

Ändringsförslag 143

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 2 – led 4.2 – led 4.2.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.2.2. Energiförsörjning 4.2.2. Vägar mot att fasa ut koldioxid

Or. en
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Ändringsförslag 144

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 4 – led 4.2 – led 4.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU strävar efter att vara världsledande i 
överkomlig, säker och hållbar energiteknik 
för att förbättra sin konkurrenskraft i de 
globala värdekedjorna och sin ställning på 
dessa marknader. Olika klimatiska,
geografiska, miljömässiga och 
samhällsekonomiska förhållanden i EU 
samt behovet att trygga 
energiförsörjningen och tillgången till 
råvaror, gör det nödvändigt med en bred 
portfölj av energilösningar, inklusive av 
icke-teknisk natur. När det gäller teknik för 
förnybar energi måste kostnaderna minska 
ytterligare, resultaten måste förbättras, 
integreringen i energisystemet måste 
förbättras och banbrytande teknik måste 
utvecklas. När det gäller fossila bränslen 
kommer deras minskade användning att 
vara avgörande för att uppnå klimatmålen.

EU strävar efter att vara världsledande i 
överkomlig, säker och hållbar energiteknik 
för att förbättra sin konkurrenskraft i de 
globala värdekedjorna och sin ställning på 
dessa marknader. Olika klimatiska, 
geografiska, miljömässiga och 
samhällsekonomiska förhållanden i EU 
samt behovet att trygga 
energiförsörjningen och tillgången till 
råvaror, gör det nödvändigt med en bred 
portfölj av energilösningar, inklusive av 
icke-teknisk natur. När det gäller teknik för 
förnybar energi måste kostnaderna minska 
ytterligare, resultaten måste förbättras, 
integreringen i energisystemet måste 
förbättras och banbrytande teknik måste 
utvecklas och genomföras. När det gäller 
fossila bränslen kommer deras minskade 
användning, och att man undviker att 
använda dem, att vara avgörande för att 
uppnå klimatmålen.

Or. en

Ändringsförslag 145

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 4 – led 4.2 – led 4.2.2 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Förnybar energiteknik och 
tillhörande lösningar för elproduktion, 
uppvärmning och kylning, hållbara 
transportbränslen och mellanliggande 
transportörer, i olika storlekar och 
utvecklingsstadier, anpassad till 
geografiska förhållanden och marknaderna, 
både inom EU och globalt.

– Förnybar energiteknik och 
tillhörande lösningar för elproduktion, 
väteproduktion, industriprocesser, 
uppvärmning och kylning, hållbara 
transportbränslen och mellanliggande 
transportörer, i olika storlekar och 
utvecklingsstadier, anpassad till 
geografiska förhållanden och marknaderna, 
både inom EU och globalt.
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Or. en

Motivering

Den mycket omfattande integrationen av intermittenta källor till förnybar energi leder till ett 
tvingande behov av att balanserna kraftnäten med långsiktig, storskalig energilagring. I båda 
avseendena utgör framställning av väte genom elektrolys, som möjliggör teknik för 
omvandling av kraft till gas, en viktig lösning.

Ändringsförslag 146

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 4 – led 4.2 – led 4.2.2 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Omvälvande teknik för förnybar 
energi för nya tillämpningar och 
banbrytande lösningar.

– Omvälvande teknik för förnybar 
energi för nya eller kraftigt förbättrade
tillämpningar och banbrytande lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 147

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 4 – led 4.2 – led 4.2.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den förväntade ökningen av variabel 
elproduktion och övergången till mer 
elektrisk uppvärmning, kylning och 
transport innebär att det behövs nya 
metoder för att hantera elnät. Förutom 
utfasning av fossila bränslen är målet att 
säkerställa överkomliga energipriser, 
försörjningstrygghet, säkerhet och 
stabilitet, vilket uppnås genom 
investeringar i innovativ infrastruktur för 
teknik och nyskapande system för 
förvaltning. Lagring av energi i olika 
former kommer att spela en viktig roll när 
det gäller att tillhandahålla tjänster till 
nätet, också för att förbättra och förstärka 
kapaciteten hos näten. Att utnyttja 
synergier mellan olika nät (t.ex. elnät, 

Den förväntade ökningen av variabel 
elproduktion och övergången till mer 
elektrisk och vätebaserad uppvärmning, 
kylning och transport innebär att det 
behövs nya metoder för att hantera elnät. 
Förutom utfasning av fossila bränslen är 
målet att säkerställa överkomliga 
energipriser, försörjningstrygghet, säkerhet 
och stabilitet, vilket uppnås genom 
investeringar i innovativ infrastruktur för 
teknik och nyskapande system för 
förvaltning. Lagring av energi i olika 
former kommer att spela en viktig roll när 
det gäller att tillhandahålla tjänster till 
nätet, också för att förbättra och förstärka 
kapaciteten hos näten. Att utnyttja 
synergier mellan olika nät (t.ex. elnät, 
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värme- och kylnät, gasnät, transport 
laddnings- och tankningsinfrastruktur för 
väte och telekommunikationsnät) och 
aktörer (t.ex. industriområden, 
datacentraler, egenproducenter) kommer 
att vara avgörande för att möjliggöra smart, 
integrerad drift av relevant infrastruktur.

värme- och kylnät, gasnät, transport 
laddnings- och tankningsinfrastruktur för 
väte och telekommunikationsnät) och 
aktörer (t.ex. industriområden, 
datacentraler, egenproducenter) kommer 
att vara avgörande för att möjliggöra smart, 
integrerad drift av relevant infrastruktur. 
Det är viktigt att framhålla att 
bränslecellsväteteknik har en mycket stor 
potential att skapa högt kvalificerade 
arbetstillfällen och tillväxt inom unionen. 
Denna process kommer att påskyndas av 
relevanta offentlig–privata partnerskap 
som kommer att upprättas inom Horisont 
Europa.

Or. en

Motivering

Förmågan att öppna upp för och integrera väte i varje sektor av energisystemet gör det 
möjligt att bygga ut och använda förnybara energikällor i mycket högre utsträckning. 
Samtidigt som elektricitet från förnybara energikällor förser kraftsektorn med en mycket 
betydande väg mot utfasning av koldioxid har värme- och mobilitetssektorerna liksom 
industrin fortfarande inte några vägar mot utfasning av koldioxid av samma betydelse. Tack 
vare vätets mångsidighet kan dessa sektorer integreras i och bidra till Europas 
energiomställning.

Ändringsförslag 148

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 4 – led 4.2 – led 4.2.3 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Teknik och verktyg för att integrera 
förnybara energikällor, liksom ny last i 
form av t.ex. värmepumpar och elfordon.

– Teknik och verktyg för att integrera 
förnybara energikällor, liksom ny last i 
form av t.ex. värmepumpar, elektrolysörer, 
bränsleceller och elfordon.

Or. en
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Ändringsförslag 149

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 4 – led 4.2 – led 4.2.3 – stycke 2 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Systematisk konsekvensanalys 
avseende ny energiteknik såsom väte som 
energilagring.

Or. en

Motivering

Framför allt väte väntas spela en viktig roll i våra mer hållbara energilagringslösningar. 
Detta kommer dock att kräva produktion av en enorm mängd energi, med allvarliga 
konsekvenser för energibehoven i vårt system. Vi bör arbeta för att skaffa oss en förståelse av 
denna konsekvens för att säkerställa att vi inte låter ett steg mot hållbarhet inte undergräva 
ett annat.

Ändringsförslag 150

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 4 – led 4.2 – led 4.2.3 – stycke 2 – strecksats 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Rena lösningar som kan uppvisa 
resultat i fråga om tillförlitlighet, som 
kompletterar och överträffar förnybar 
energi och elektricitetsbaserad lagring.

Or. en

Ändringsförslag 151

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 4 – led 4.2 – led 4.2.4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.2.4. Byggnader och 
industrianläggningar i energiövergången

4.2.4. Byggnader i energiövergången
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Or. en

Ändringsförslag 152

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 4 – led 4.2 – led 4.2.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Byggnader och industrianläggningar kan 
spela en allt mer aktiv roll i samspelet med 
energisystemet. Därför är de viktiga inslag 
i övergången till förnybar energi.

Byggnadsanläggningar kan spela en allt 
mer aktiv roll i samspelet med 
energisystemet. Därför är de viktiga inslag 
i övergången till förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 153

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 4 – led 4.2 – led 4.2.4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Industrier, och i synnerhet sådana som är 
energiintensiva, kan ytterligare förbättra 
energieffektiviteten och främja 
integrering av förnybara energikällor.

utgår

Or. en

Motivering

Flyttat till ett nytt insatsområde.

Ändringsförslag 154

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 4 – led 4.2 – led 4.2.4 – stycke 4 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Utformning av byggnaders
livscykel, konstruktion, drift och 
avveckling, med beaktande av kretslopp 

– Nya villkor, inbegripet smarta 
verktyg och smarta applikationer, för
utformning av livscykel, konstruktion, drift 
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och miljö-, energi- och resurseffektivitet 
och motståndskraft mot klimatförändringar 
samt återvinning.

och avveckling vad gäller byggnader, med 
beaktande av kretslopp och miljö-, energi-
och resurseffektivitet och motståndskraft 
mot klimatförändringar samt återvinning.

Or. en

Motivering

För att på ett verkningsfullt sätt kunna genomföra cirkulär och miljövänlig utformning, 
konstruktion, drift och avveckling behöver vi verktyg för att följa en byggnad under hela dess 
livstid.

Ändringsförslag 155

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 4 – led 4.2 – led 4.2.4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.2.4a. Industrianläggningar i 
energiomställningen

Industrier, och i synnerhet sådana som är 
energiintensiva, kan ytterligare förbättra 
energieffektiviteten och främja 
integrering av förnybara energikällor. 
Industrianläggningars roll i 
energisystemen håller på att förändras på 
grund av nödvändigheten av att minska 
utsläppen, på grundval av direkt eller 
indirekt elektrifiering, även som en källa 
till material för produktionsprocesser 
(t.ex. väte). Industrikomplex, där många 
olika processer äger rum i närheten av 
varandra, kan optimera utbytet av 
energiflöden och andra resurser (råvaror) 
sinsemellan.

Allmänna riktlinjer

– Omvandlingsteknik för hållbar 
användning av kolkällor i syfte att öka 
resurseffektiviteten och minska utsläppen, 
inbegripet hybridenergisystem för 
industrin och energisektorn med en 
potential att fasa ut koldioxid.

– Verktyg och infrastruktur för 
processkontroll i 
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produktionsanläggningar för att optimera 
energiflöden och material (t.ex. väte, 
andra produkter) i samverkan med andra 
produktionsanläggningar och 
energisystem.

– Flexibilitet och effektivitet vad gäller 
elektricitet och värme i 
industrianläggningar och inom 
energisystemet.

– Förbättrade eller nya processer, 
utformningar och material i syfte att på 
ett effektivt sätt använda eller producera 
värme, kyla, energilagring.

Or. en

Motivering

Innehåll i ett nytt insatsområde: ”Industrianläggningar i energiomställningen”

Ändringsförslag 156

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 4 – led 4.2 – led 4.2.5 – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Livskvalitet för medborgarna, säker 
mobilitet, social innovation, städernas 
cirkulära kapacitet och 
återhämtningsförmåga, minskad 
miljöpåverkan och minskade föroreningar.

– Livskvalitet för medborgarna, 
inbegripet förhindrande av 
energifattigdom, säker mobilitet, social 
innovation, städernas cirkulära kapacitet 
och återhämtningsförmåga, minskad 
miljöpåverkan och minskade föroreningar.

Or. en

Motivering

Energifattigdom utgör en stor utmaning för ett rättvist och socialt Europa. Mot bakgrund av 
de stora omställningarna i våra energisystem och vårt samhälle måste vi få klart för oss hur 
nya och föränderliga energikostnader påverkar våra medborgares liv.
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Ändringsförslag 157

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 4 – led 4.2 – led 4.2.7 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Elektrifiering av alla transportslag 
(t.ex. batterier, bränsleceller, hybridisering 
etc.), inklusive ny teknik för 
fordon/fartyg/luftfartyg 
framdrivningssystem, snabb 
laddning/tankning, energiutvinning och 
användarvänliga och tillgängliga gränssnitt 
med laddningsinfrastruktur, som 
säkerställer interoperabilitet och sömlösa 
tjänster, utveckling och utbyggnad av 
konkurrenskraftiga, säkra, högpresterande 
hållbara batterier för fordon med låga eller 
inga utsläpp.

– Elektrifiering av alla transportslag 
(t.ex. batterier, bränsleceller, hybridisering 
etc.), inklusive ny teknik för 
fordon/fartyg/luftfartyg 
framdrivningssystem, snabb 
laddning/tankning, energiutvinning och 
användarvänliga och tillgängliga gränssnitt 
med tanknings- och
laddningsinfrastruktur, som säkerställer 
interoperabilitet och sömlösa tjänster, 
utveckling och utbyggnad av 
konkurrenskraftiga, säkra, högpresterande 
hållbara batterier för fordon med låga eller 
inga utsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 158

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 4 – led 4.2 – led 4.2.7 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Hållbara nya bränslen och nya 
smarta fordon/fartyg/luftfartyg för 
befintliga och framtida mobilitetsmönster 
och stödinfrastruktur, teknik och 
användarbaserade lösningar för 
driftskompatibilitet och sömlösa tjänster.

– Hållbara nya bränslen, såsom grönt 
väte, och nya smarta 
fordon/fartyg/luftfartyg för befintliga och 
framtida mobilitetsmönster och 
stödinfrastruktur, teknik och 
användarbaserade lösningar för 
driftskompatibilitet och sömlösa tjänster.

Or. en

Motivering

Detta kommer att spela en så pass central roll i vår nya arsenal av bränslen att det bör 
omnämnas uttryckligen för att säkerställa att det blir en betydande del av insatserna.
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Ändringsförslag 159

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 4 – led 4.2 – led 4.2.8 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Digital förvaltning av nätverk och 
trafik: avancerade beslutsstödsystem, nästa 
generations trafikförvaltning (inklusive 
multimodal förvaltning av nätverk och 
trafik), som bidrar till sömlös, multimodal 
och sammanlänkad mobilitet för 
passagerare och gods, stordatas användning 
och begränsningar, användning av 
innovativ satellitbaserad 
positionsbestämning och navigation 
(Egnos/Galileo).

– Digital förvaltning av nätverk och 
trafik: avancerade beslutsstödsystem, nästa 
generations trafikförvaltning (inklusive 
multimodal förvaltning av nätverk och 
trafik), som bidrar till sömlös, multimodal 
och sammanlänkad mobilitet för 
passagerare och gods, stordatas användning 
och begränsningar, användning av 
innovativ satellitbaserad 
positionsbestämning och navigation 
(Egnos/Galileo), insikt i nytt beteende med 
anknytning till föränderlig mobilitet.

Or. en

Motivering

Förvaltningen av våra mobilitetssystem fungerar bara när vi kan förutse hur de kommer att 
användas. Därför är det mycket viktigt att vi har tillräcklig insikt i de beteendeförändringar 
som föränderliga mobilitetssystem ger upphov till.

Ändringsförslag 160

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 4 – led 4.2 – led 4.2.8 – stycke 2 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Nya eller förbättrade tjänster och 
affärsmodeller genom vilka användaren 
interagerar med de olika smarta 
metoderna.

Or. en

Motivering

Detta insatsområde fokuserar nästan enbart på den tekniska sidan av övergången, men i 
slutändan handlar det om de medborgare som använder tekniken och våra ekonomier som 
tjänar pengar på dem genom att skapa nya marknader.
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Ändringsförslag 161

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 4 – led 4.2 – led 4.2.9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Omfattande, koncentrerade och 
decentraliserade lagringslösningar 
(kemiska, elektrokemiska, elektriska, 
mekaniska och termiska) i energisystemet 
ökar effektiviteten, flexibiliteten, tekniskt 
oberoende och tillgänglighet samt 
försörjningstrygghet. Utsläppssnål och 
koldioxidsnål transport kommer att kräva 
en allt större andel av elektriska fordon 
och/eller fordon som drivs med alternativa 
bränslen, med bättre och billigare att 
återvinna och återanvända batterier samt 
lokal produktion av syntetiska eller 
förnybara bränslen såsom väteteknik och 
innovativa lösningar för lagring på plats.

Omfattande, koncentrerade och 
decentraliserade lagringslösningar 
(kemiska, elektrokemiska, elektriska, 
mekaniska och termiska) i energisystemet 
ökar effektiviteten, flexibiliteten, tekniskt 
oberoende och tillgänglighet samt 
försörjningstrygghet. Utsläppssnål och 
koldioxidsnål transport kommer att kräva 
en allt större andel av elektriska och/eller 
vätgasdrivna fordon och/eller fordon som 
drivs med alternativa bränslen, med bättre 
och billigare att återvinna och återanvända 
batterier samt lokal produktion av 
koldioxidsnåla bränslen såsom väteteknik 
och innovativa lösningar för lagring på 
plats. Lösningarna måste komma till rätta 
med hela tidsplanen för intermittens, från 
millisekunder till månader.

Or. en

Motivering

Bränslecellsfordon är elektriska fordon som använder vätgas som bränsle för att producera el 
ombord. Vätgas är dock inte begränsat till bränslecellsteknik, utan är en råvara för 
energiintensiva industrier. Bränsleceller är också en effektiv teknik för omvandling av energi, 
som kan använda vätgas och/eller naturgas som bränsle. Vätgas och bränsleceller är 
kompletterade tekniker, men inte uteslutande knutna till varandra.

Ändringsförslag 162

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 4 – led 4.2 – led 4.2.9 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Teknik inbegripet flytande och 
gasformiga bränslen från förnybara
energikällor och deras värdekedjor, för 

– Teknik inbegripet flytande och 
gasformiga bränslen från koldioxidsnåla
energikällor och deras värdekedjor, för 
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dagliga till säsongsbundna 
energilagringsbehov.

dagliga till säsongsbundna 
energilagringsbehov.

Or. en

Ändringsförslag 163

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 4 – led 4.2 – led 4.2.9 – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Koldioxidsnålt väte, inbegripet
bränsleceller och EU:s värdekedja, från 
utformning till slutlig användning i olika 
tillämpningar.

– Koldioxidsnålt väte eller väte utan 
koldioxidutsläpp, elektrolysörer,
bränsleceller och EU:s värdekedja, från 
utformning till slutlig användning i olika 
tillämpningar. Vätgas spelar en avgörande 
roll för minskningen av 
koldioxidutsläppen i industrier såsom 
stålindustrin och den kemiska industrin.

Or. en

Ändringsförslag 164

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 5 – led 5.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mänsklig verksamhet sätter ökat tryck på 
mark, hav och oceaner, vatten, luft, 
biologisk mångfald och andra 
naturresurser. Att föda jordens växande 
befolkning är direkt beroende av naturliga 
system och resurser. I kombination med 
klimatförändringarna ger dock människans 
ökande efterfrågan på naturresurser upphov 
till miljöproblem långt utanför hållbara 
nivåer, vilket påverkar ekosystem och 
deras förmåga att tillhandahålla tjänster för 
människors välbefinnande. Koncepten 
inom den cirkulära ekonomin, 
bioekonomin och den blå ekonomin 
erbjuder en möjlighet att balansera 

Mänsklig verksamhet sätter ökat tryck på 
mark, hav och oceaner, vatten, luft, 
biologisk mångfald och andra 
naturresurser. Att föda jordens växande 
befolkning är direkt beroende av naturliga 
system och resurser. I kombination med 
klimatförändringarna ger dock människans 
ökande efterfrågan på naturresurser upphov 
till miljöproblem långt utanför hållbara 
nivåer, vilket påverkar ekosystem och 
deras förmåga att tillhandahålla tjänster för 
människors välbefinnande. Koncepten 
inom den cirkulära ekonomin, 
agroekologin, bioekonomin och den blå 
ekonomin erbjuder en möjlighet att 
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miljömässiga, sociala och ekonomiska mål, 
och rikta mänsklig verksamhet för att nå 
hållbarhet.

balansera miljömässiga, sociala och 
ekonomiska mål, och rikta mänsklig 
verksamhet för att nå hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 165

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 5 – led 5.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vi måste utnyttja potentialen för forskning 
och innovation för att uppnå hållbar 
utveckling, produktion och konsumtion av 
säkra och hälsosamma livsmedel, främja 
hållbara metoder inom jordbruk, 
vattenbruk, fiske och skogsbruk, tryggad 
tillgång till rent vatten, jord och luft åt alla, 
sanera haven och oceanerna, bevara och 
återställa jordens viktiga naturliga system 
och miljön. Men vägarna mot övergången 
till hållbarhet och sätt att övervinna 
motståndskraftiga hinder är knappast 
insedda. Övergången till hållbar 
konsumtion och produktion och att 
återställa planetens hälsa kräver 
investeringar i teknik, nya affärsmodeller 
och social och miljömässig innovation. 
Detta skapar nya möjligheter för en hållbar, 
klimattålig, innovativ och ansvarsfull 
ekonomi, ökad resurseffektivitet, 
produktivitet och konkurrenskraft och nya 
arbetstillfällen och tillväxt.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 166

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 5 – led 5.1 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheten ska bygga upp en 
kunskapsbas och leverera lösningar för: 
hållbar förvaltning och användning av 
naturresurser från land och hav - och stärka 
betydelsen av jord- och vattensystem som 
kolsänkor, säkerställa livsmedels- och 
näringssäkerheten, tillhandahålla säker, 
hälsosam och näringsrik kost, påskynda 
övergången från en fossilbaserad linjär 
ekonomi till en resurseffektiv, 
motståndskraftig, koldioxidsnål cirkulär 
ekonomi med låga utsläpp och stödja 
utvecklingen av en hållbar biobaserad 
ekonomi och den blå ekonomin, samt 
utveckla motståndskraftiga och livskraftiga 
landsbygds-, kust- och stadsområden.

Verksamheten ska bygga upp en 
kunskapsbas och leverera lösningar för: 
hållbar förvaltning och användning av 
naturresurser från land och hav - och stärka 
betydelsen av jord- och vattensystem som 
kolsänkor, säkerställa livsmedels- och 
näringssäkerheten, tillhandahålla säker, 
hälsosam och näringsrik kost, påskynda 
övergången av EU:s livsmedel och 
jordbruk till ekologisk intensifiering och 
agroekologiska metoder till nytta för såväl 
konventionellt som ekologiskt jordbruk, 
påskynda övergången från en 
fossilbaserad linjär ekonomi till en 
resurseffektiv, motståndskraftig, 
koldioxidsnål cirkulär ekonomi med låga 
utsläpp och stödja utvecklingen av en 
hållbar biobaserad ekonomi och den blå 
ekonomin, samt utveckla motståndskraftiga 
och livskraftiga landsbygds-, kust- och 
stadsområden.

Or. en

Ändringsförslag 167

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 5 – led 5.1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och innovationsverksamhet 
under detta kluster bidrar särskilt till 
genomförandet av målen i 
miljöhandlingsprogrammet, den 
gemensamma jordbrukspolitiken, den 
gemensamma fiskeripolitiken, 
livsmedelslagstiftning, havspolitik, 
handlingsplanen för den cirkulära 
ekonomin, EU:s strategi för bioekonomi 
och klimat- och energiramen för 2030 samt 
EU:s rättsliga bestämmelser för att minska 
luftföroreningarna.

Forskning och innovationsverksamhet 
under detta kluster bidrar särskilt till 
genomförandet av målen i 
miljöhandlingsprogrammet, den 
gemensamma jordbrukspolitiken, den 
gemensamma fiskeripolitiken, 
livsmedelslagstiftning, havspolitik, 
handlingsplanen för den cirkulära 
ekonomin, EU:s strategi för bioekonomi 
och klimat- och energiramen för 2030 samt 
EU:s rättsliga bestämmelser för att minska 
luftföroreningarna. Åtgärderna kommer 
att vara starkt sammankopplade med 
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befintliga EU-partnerskap, särskilt Prima.

Or. en

Ändringsförslag 168

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 5 – led 5.2 – led 5.2.1 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Förlängning av Copernicus portfölj 
av produkter och tjänster.

– Förlängning av Copernicus portfölj 
av produkter och tjänster, särskilt tjänster 
för fastställande av ursprung till 
luftföroreningar.

Or. en

Motivering

På grund av elektrifieringen och digitaliseringen av våra olika ekonomiska sektorer kommer 
källorna till luftföroreningar att ändras dramatiskt under det kommande årtiondet. Utan bra 
tjänster som tillhandahåller ständiga uppdateringar kommer beslutsfattare att försöka 
åtgärda problemet utifrån gammal kunskap.

Ändringsförslag 169

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 5 – led 5.2 – led 5.2.3 – stycke 2 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Övergång till integrerade och 
olikartade livsmedels- och 
jordbrukssystem och agronomiska 
arbetssätt, inbegripet användning av 
precisionsteknik samt agroekologisk och 
ekologisk intensifiering till nytta för såväl 
konventionellt som ekologiskt jordbruk.

Or. en
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Ändringsförslag 170

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 5 – led 5.2 – led 5.2.3 – stycke 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Växtsjukdomar och djurens hälsa 
och välbefinnande, alternativ till 
användning av omtvistade 
bekämpningsmedel, antibiotika och andra 
ämnen.

– Växtsjukdomar och djurens hälsa 
och välbefinnande, alternativ till 
användning av omtvistade 
bekämpningsmedel, antibiotika och andra 
ämnen, utveckling av ekologiska 
jordbruksmetoder för växt- och 
djurhälsovård.

Or. en

Ändringsförslag 171

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 5 – led 5.2 – led 5.2.6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Biobaserad innovation lägger grunden för 
en övergång från en fossilbaserad ekonomi 
som omfattar hållbar materialförsörjning, 
industriell bearbetning och omvandling av 
biomassa från land och hav till biobaserade 
material och produkter. Den bygger också 
vidare på potentialen hos levande resurser, 
biovetenskap och bioteknik för nya 
upptäckter, produkter och processer. 
Biobaserade innovationer, inklusive teknik, 
kan ge nya ekonomiska verksamheter och 
sysselsättning för regionerna och städerna, 
bidra till landsbygdens och kustområdenas 
ekonomier och stärka cirkulariteten i 
bioekonomin.

Biobaserad innovation lägger grunden för 
en övergång från en fossilbaserad ekonomi 
som omfattar hållbar materialförsörjning, 
industriell bearbetning och omvandling av 
biomassa från land och hav till biobaserade 
material och produkter. Den bygger också 
vidare på potentialen hos levande resurser, 
biovetenskap och bioteknik för nya 
upptäckter, produkter och processer. 
Biobaserade innovationer, inklusive teknik, 
kan ge nya ekonomiska verksamheter och 
sysselsättning för regionerna och städerna, 
bidra till landsbygdens och kustområdenas 
ekonomier och stärka cirkulariteten i 
bioekonomin. Biobaserade 
innovationssystem kräver samarbete 
mellan olika sektorer och inom 
värdekedjan.

Or. en
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Ändringsförslag 172

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 5 – led 5.2 – led 5.2.6 – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Biobaserade värdekedjor, material, 
inklusive bioinspirerade material, 
produkter och processer med nya 
egenskaper och funktioner och förbättrad 
hållbarhet (inklusive minskning av 
utsläppen av växthusgaser), som främjar 
utvecklingen av avancerade 
bioraffinaderier som använder ett bredare 
spektrum av biomassa.

– Biobaserade värdekedjor, material, 
inklusive bioinspirerade material, 
produkter och processer med nya 
egenskaper och funktioner och förbättrad 
hållbarhet (inklusive minskning av 
utsläppen av växthusgaser), som främjar 
utvecklingen av avancerade 
bioraffinaderier som använder ett bredare 
spektrum av biomassa, däribland 
biologiskt avfall, industriavfall och 
sidoströmmar.

Or. en

Motivering

Biomassa kan förefalla endast avse material från växter och djur. Avancerade 
bioraffinaderier kommer att kunna gå utöver detta, särskilt när det gäller användningen av 
biologiskt avfall samt industriavfall och sidoströmmar.

Ändringsförslag 173

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 5 – led 5.2 – led 5.2.6 – stycke 2 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Cirkulariteten i den biobaserade 
ekonomin genom tekniska, strukturella, 
sociala innovationer av affärsmodeller för 
att radikalt öka det värde som genereras 
per enhet av biologiska resurser, bevarande 
av resurser i ekonomin längre och som 
stöder principen om kaskadanvändning av 
hållbar biomassa genom forskning och 
innovation.

– Cirkulariteten i den biobaserade 
ekonomin genom tekniska, strukturella, 
sociala innovationer av affärsmodeller för 
att öka det värde som genereras per enhet 
av biologiska resurser, bevarande av 
resurser i ekonomin längre och som stöder 
principen om kaskadanvändning av hållbar 
biomassa genom forskning och innovation.

Or. en
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Motivering

Ordet ”radikalt” är inte definierat.

Ändringsförslag 174

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 5 – led 5.2 – led 5.2.6 – stycke 2 – strecksats 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Ökad förståelse av drivkrafterna 
och hindren för utnyttjandet av 
biobaserade produkter genom forskning 
om CE-märkning, etikettering, 
tillämpning av standarder, 
certifieringssystem, offentlig upphandling 
och regleringsverksamhet, även ur ett 
globalt konkurrensperspektiv.

Or. en

Motivering

Det kommer att vara viktigt för den biobaserade sektorn att ha en vetenskaplig grund för 
drivkrafterna och hindren för att frigöra denna framväxande sektors fulla potential, särskilt 
när det gäller EU:s regler och lagstiftning.

Ändringsförslag 175

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 6 – led 6.2 – led 6.2.2 – stycke 2 – led 4 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Analys av EU:s energiförsörjning, 
inbegripet energiinfrastruktur och 
energimarknader.

– Analys av EU:s energiförsörjning, 
inbegripet energiinfrastruktur och 
energimarknader och med hänsyn till 
vikten av att snabbt minska 
energisystemens koldioxidutsläpp.

Or. en
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Ändringsförslag 176

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 6 – led 6.2 – led 6.2.2 – stycke 2 – led 4 – strecksats 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Analyser av alternativa bränslen 
och tillhörande infrastrukturbehov.

– Analyser av koldioxidsnåla
bränslen och tillhörande 
infrastrukturbehov.

Or. en

Ändringsförslag 177

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 6 – led 6.2 – led 6.2.2 – stycke 2 – led 4 – strecksats 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Analyser av hur unionen skulle 
kunna genomgå en snabb, storskalig och 
kostnadseffektiv minskning av 
koldioxidutsläppen genom att även 
använda den befintliga infrastrukturen.

Or. en

Ändringsförslag 178

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 6 – led 6.2 – led 6.2.2 – stycke 2 – led 5 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Validerade metoder, 
laboratoriekompetens och nya analytiska 
verktyg för genomförandet av 
livsmedelssäkerhetspolitiken.

– Validerade metoder, 
laboratoriekompetens och nya analytiska 
verktyg för genomförandet av 
livsmedelssäkerhetspolitiken och 
spårbarhetsstrategier samt metoder för 
upptäckt av nya växtförädlingstekniker.

Or. en
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Ändringsförslag 179

Förslag till beslut
Bilaga I – del II – led 6 – led 6.2 – led 6.2.2 – stycke 2 – led 5 – strecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Metoder för bedömning av 
naturligt förekommande ämnen som 
växtskyddsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 180

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

III III Innovativt Europa

Or. en

Ändringsförslag 181

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – stycke 7 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Öka samarbetet mellan alla typer 
av innovatörer, särskilt mellan nystartade 
företag, små och medelstora företag och 
större företag, och skapa nya ekosystem.

Or. en

Motivering

Innovationens ”samarbetsaspekt” måste stärkas.
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Ändringsförslag 182

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Horisont Europas pelare öppen innovation, 
i samarbete med EU:s övriga politik och i 
synnerhet InvestEU-programmet, är 
utformad för att nå sådana konkreta 
resultat. Den bygger på lärdomar och 
erfarenheter som gjorts i samband med 
tidigare ramprogram, i synnerhet från 
verksamhet som inriktats på framtidens 
teknik och innovation (t.ex. framtida och 
ny teknik (FET) och snabbspåret till 
innovation), små och medelstora företag 
(t.ex. instrumentet för små och medelstora 
företag), men också privat- och 
företagsfinansiering (såsom sjunde 
ramprogrammet, finansieringsinstrument 
för riskdelning, Horisont 2020 InnovFin), 
alla delar av Europeiska innovationsrådets 
pilotprojektverksamhet som lanserats för 
perioden 2018–2020.

Horisont Europas pelare innovativt 
Europa, i samarbete med EU:s övriga 
politik och i synnerhet InvestEU-
programmet, är utformad för att nå sådana 
konkreta resultat. Den bygger på lärdomar 
och erfarenheter som gjorts i samband med 
tidigare ramprogram, i synnerhet från 
verksamhet som inriktats på framtidens 
teknik och innovation (t.ex. framtida och 
ny teknik (FET) och snabbspåret till 
innovation), små och medelstora företag 
(t.ex. instrumentet för små och medelstora 
företag), men också privat- och 
företagsfinansiering (såsom sjunde 
ramprogrammet, finansieringsinstrument 
för riskdelning, Horisont 2020 InnovFin), 
alla delar av Europeiska innovationsrådets 
pilotprojektverksamhet som lanserats för 
perioden 2018–2020.

Or. en

Ändringsförslag 183

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – stycke 10 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På grundval av dessa erfarenheter 
föreskrivs i den här pelaren inrättandet av 
Europeiska innovationsrådet (EIC), som 
kommer att främja banbrytande innovation 
med snabb expansionspotential på global 
nivå och med särskilda typer av åtgärder 
och verksamheter:

På grundval av dessa erfarenheter 
föreskrivs i den här pelaren inrättandet av 
Europeiska innovationsrådet (EIC), som 
kommer att främja banbrytande forskning 
och innovation med snabb 
expansionspotential på global nivå och 
med särskilda typer av åtgärder och 
verksamheter:

Or. en
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Ändringsförslag 184

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – stycke 10 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stöd till utvecklingen av framtida 
och nya banbrytande innovationer.

– Stöd till utvecklingen av framtida 
och nya banbrytande innovationer, 
däribland genom riktad 
forskningssamverkan.

Or. en

Ändringsförslag 185

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – stycke 10 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Främja spridningen och 
utnyttjandet av innovation i industriella 
och andra ekonomiska värdekedjor.

Or. en

Ändringsförslag 186

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – stycke 10 – strecksats 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Skapa synergier med åtgärderna i 
andra delar av programmet.

Or. en
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Ändringsförslag 187

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – stycke 11 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stöd till Europeiska institutet för 
innovation och teknik (EIT) och kunskaps-
och innovationsgrupper (KI-grupper).

– Ökat stöd till Europeiska institutet 
för innovation och teknik (EIT) och 
kunskaps- och innovationsgrupper (KI-
grupper) – den numera väletablerade 
kontaktpunkten för innovation i Europa.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag speglar de föreslagna ändringar som görs av denna text.

Ändringsförslag 188

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – stycke 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT är Europas största integrerade 
innovationsekosystem, med över 1 000 
utmärkta partner från näringslivet, 
forskning, utveckling med mera. EIT:s 
innovationsmodell fungerar och förblir 
särskilt relevant vid undanröjandet av 
hinder för innovation i medlemsstaterna 
och deras regioner.

Or. en

Motivering

En beskrivning av EIT:s roll saknas.

Ändringsförslag 189

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 1 – led 1.1 – stycke 2



PR\1158114SV.docx 115/144 PE625.306v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIC kommer i första hand att genomföras 
genom två typer av insatser, nämligen 
Pathfinder för avancerad forskning, för de 
tidiga stadierna av teknisk utveckling och 
Accelerator för innovations- och 
marknadslanseringsinsatser, inklusive 
etapperna före massmarknadsföringen och 
företagets tillväxt. Tanken är att 
Accelerator ska erbjuda en enda 
kontaktpunkt och ett enda stödförfarande, 
och kommer också att erbjuda 
blandfinansiering, dvs. bidrag kombineras 
med kapitalinvesteringar. Accelerator 
kommer dessutom även att kanalisera 
tillgången till de lån som ges inom 
InvestEU-programmet.

EIC kommer i första hand att genomföras 
genom två typer av insatser, nämligen EIC
Pathfinder för avancerad forskning, för de 
tidiga stadierna av teknisk utveckling och 
EIC Accelerator för innovations- och 
marknadslanseringsinsatser, inklusive 
etapperna före massmarknadsföringen och 
företagets tillväxt. Tanken är att 
Accelerator ska komplettera EIT i 
erbjudandet av en enda kontaktpunkt och 
ett enda stödförfarande, och kommer också 
att erbjuda blandfinansiering, dvs. bidrag 
kombineras med kapitalinvesteringar. 
Accelerator kommer dessutom även att 
kanalisera tillgången till de lån som ges 
inom InvestEU-programmet.

Or. en

Motivering

EIT är redan en väletablerad kontaktpunkt för innovation i Europa. För att kunna ge de 
förväntade innovativa effekterna för medborgarna måste alla Horisont Europa-instrument 
komplettera och inte blockera varandra. Nuvarande överlappningar mellan EIT och EIC 
måste lösas.

Ändringsförslag 190

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– fokusera på banbrytande och 
omstörtande innovationer, inklusive 
sociala, som har potential att skapa nya 
marknader, i motsats till dem som gör 
gradvisa förbättringar av befintliga 
produkter, tjänster eller affärsmodeller,

– fokusera på forskning om radikalt 
ny framtida teknik och banbrytande och 
omstörtande innovationer, inklusive 
sociala, som har potential att skapa nya 
marknader eller möjliggöra nya lösningar, 
i motsats till dem som gör gradvisa 
förbättringar av befintliga produkter, 
tjänster eller affärsmodeller,

Or. en
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Motivering

Europeiska innovationsrådet måste främja utvecklingen av forskning om radikalt ny framtida 
teknik som kommer att skapa innovation. Även indirekta innovationer med stor potential bör 
omfattas, inte bara sådana med tydlig marknadspotential.

Ändringsförslag 191

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– stödja sig på bottom-up-principen 
och vara öppna för innovationer från alla 
sektorer inom vetenskap, teknik och alla 
tillämpningsområden, och samtidigt 
möjliggöra riktade stöd till nya
banbrytande eller omstörtande teknik av 
potentiellt strategisk betydelse,

– stödja sig på bottom-up-principen 
och vara öppna för riktad vetenskaplig 
forskning och innovationer från alla 
sektorer inom vetenskap, teknik och alla 
tillämpningsområden samt från alla typer 
av organisationer, och samtidigt 
möjliggöra riktade stöd till ny banbrytande 
eller omstörtande teknik av potentiellt 
strategisk betydelse,

Or. en

Ändringsförslag 192

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– främja innovationer som spänner 
över olika vetenskapliga, tekniska (t.ex. en 
kombination av fysiska och digitala) 
områden och sektorer,

– främja forskning och innovation
som spänner över olika vetenskapliga, 
tekniska (t.ex. en kombination av fysiska 
och digitala) områden och sektorer,

Or. en

Ändringsförslag 193

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 1 – led 1.1 – stycke 3 – strecksats 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– vara inriktade på innovatörer och
på förenklade förfaranden och 
administrativa krav, varvid intervjuer 
kommer att användas för att bedöma 
ansökningar och garantera snabbt 
beslutsfattande,

– vara inriktade på forskning och
innovatörer samt på förenklade förfaranden 
och administrativa krav, varvid intervjuer 
kommer att användas för att bedöma 
ansökningar och garantera snabbt 
beslutsfattande,

Or. en

Motivering

Forskare måste ingå i texten. Instrumentet Pathfinder kommer att bygga på FET-systemet och 
vara öppet för forskningsorganisationer och samarbetsprojekt som strävar efter att utveckla 
banbrytande forskning och radikalt ny teknik med lovande marknadsföringsmöjligheter.

Ändringsförslag 194

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 1 – led 1.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas 
åt att garantera en korrekt och effektiv 
komplementaritet med enskilda eller 
sammanlänkade medlemsstaternas initiativ, 
även i form av europeiska partnerskap.

Dessutom kommer särskild 
uppmärksamhet att ägnas åt att garantera 
en korrekt och effektiv komplementaritet 
med enskilda eller sammanlänkade 
medlemsstaternas initiativ, även i form av 
europeiska partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 195

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 1 – led 1.1 – led 1.1.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.1. Pathfinder för avancerad forskning 1.1.1. EIC Pathfinder för avancerad 
forskning

Or. en
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Ändringsförslag 196

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 1 – led 1.1 – led 1.1.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det övergripande målet för Pathfinder 
kommer att vara att utveckla potentiellt 
marknadsskapande innovation från 
banbrytande teknikidéer och föra dem till 
demonstrationsfasen eller till utveckling av 
affärsidéer eller strategier för vidare 
utnyttjande genom Accelerator eller någon 
annan marknadslanseringslösning. För 
detta ändamål kommer Pathfinder 
inledningsvis att stödja de tidigaste 
skedena av vetenskaplig och teknisk 
forskning och utveckling, däribland 
konceptprovning och prototyper för teknisk 
validering.

Det övergripande målet för Pathfinder 
kommer att vara att stödja forskning om 
radikalt ny framtida teknik, utveckla 
potentiellt marknadsskapande innovation 
från banbrytande vetenskapliga idéer och
teknikidéer och föra dem till 
demonstrationsfasen eller till utveckling av 
affärsidéer eller strategier för vidare 
utnyttjande genom Accelerator eller någon 
annan marknadslanseringslösning. För 
detta ändamål kommer Pathfinder 
inledningsvis att stödja de tidigaste 
skedena av vetenskaplig och teknisk 
forskning och utveckling, däribland 
banbrytande forskning, konceptprovning 
och prototyper för teknisk validering.

Or. en

Ändringsförslag 197

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 1 – led 1.1 – led 1.1.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa portföljer med utvalda projekt25

kommer att vidareutvecklas och förbättras, 
var och en i linje med en vision som tagits 
fram med deras innovatörer, men som 
också delats med forsknings- och 
innovationsgrupper i samhället i stort. 
Pathfinders övergångsverksamhet kommer
att genomföras för att hjälpa innovatörer att 
staka ut vägen till kommersiell utveckling, 
till exempel demonstration och 
genomförbarhetsstudier för att bedöma 
potentiella nyttokalkyler och stödja 

Dessa portföljer med utvalda projekt25

kommer att vidareutvecklas och förbättras, 
var och en i linje med en vision som tagits 
fram med deras innovatörer, men som 
också delats med forsknings- och 
innovationsgrupper i samhället i stort. 
Pathfinders övergångsverksamhet kommer 
att genomföras för att hjälpa innovatörer 
med hög risk att staka ut vägen till 
kommersiell utveckling, till exempel 
demonstration och genomförbarhetsstudier 
för att bedöma potentiella nyttokalkyler 
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skapandet av spin-off-företag och 
nystartade företag. Pathfinders 
övergångsverksamhet får också innehålla 
kompletterande bidrag för att fylla på eller 
utvidga omfattningen av tidigare och 
pågående åtgärder, för att engagera nya 
partner, för att möjliggöra samarbete inom 
portföljen och för att utveckla 
tvärvetenskapliga grupper.

och stödja skapandet av spin-off-företag 
och nystartade företag. Pathfinders 
övergångsverksamhet får också innehålla 
kompletterande bidrag för att fylla på eller 
utvidga omfattningen av tidigare och 
pågående åtgärder, för att engagera nya 
partner, för att möjliggöra samarbete inom
portföljen och för att utveckla 
tvärvetenskapliga grupper.

__________________ __________________

25 De kan även inbegripa projekt som valts 
ut inom ramen för Horisont 2020-program 
såsom FET. Den kan också inbegripa 
annan EU-stödd relevant verksamhet och
annan EU-finansierad 
spetskompetensstämpel som härrör från 
Pathfinder-ansökningsomgångar.

25 De kan även inbegripa projekt som valts 
ut inom ramen för Horisont 2020-program 
såsom FET. Den kan också inbegripa 
annan EU-stödd relevant verksamhet och 
annan EU-finansierad 
spetskompetensstämpel som härrör från 
Pathfinder-ansökningsomgångar.

Or. en

Ändringsförslag 198

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 1 – led 1.1 – led 1.1.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Pathfinder kommer att vara öppet för alla 
typer av innovatörer från privatpersoner till 
universitet, forskningsorganisationer och 
forskningsföretag, i synnerhet nystartade 
företag och små och medelstora företag, 
och från enskilda stödmottagare till 
tvärvetenskapliga konsortier. När det gäller 
projekt med en mottagare kommer större 
företag inte att tillåtas. Pathfinder kommer
att genomföras i nära samordning med 
andra delar av Horisont Europa, särskilt 
med Europeiska forskningsrådet (ERC), 
Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna och 
kunskaps- och innovationsgrupperna vid
Europeiska institutet för innovation och 
teknik (EIT). Det kommer också att 
genomföras i nära samordning med 
medlemsstaternas program och 
verksamhet.

Pathfinder kommer att vara öppet för alla 
typer av innovatörer med hög potential
från privatpersoner till universitet, 
organisationer och företag för forskning 
och teknik, i synnerhet nystartade företag 
och små och medelstora företag, och från 
enskilda stödmottagare till 
tvärvetenskapliga konsortier. När det gäller 
projekt med en mottagare kommer större 
företag inte att tillåtas. För att säkerställa 
synergier och undvika överlappningar 
kommer Pathfinder att genomföras i nära 
samordning med andra delar av Horisont 
Europa, särskilt med Europeiska 
forskningsrådet (ERC), Marie Skłodowska-
Curie-åtgärderna och Europeiska institutet 
för innovation och teknik (EIT). Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt att öka 
antalet nystartade företag som skapas 
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genom Horisont Europa. Det kommer 
också att genomföras i nära samordning 
med medlemsstaternas program och 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 199

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 1 – led 1.1 – led 1.1.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.2. Accelerator 1.1.2. EIC Accelerator

Or. en

Ändringsförslag 200

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 1 – led 1.1 – led 1.1.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Accelerator kommer därmed att 
tillhandahålla ekonomiskt stöd till ännu ej 
tillförlitliga eller investeringsattraktiva 
innovatörer och företag som har 
ambitionen att utveckla och införa sina 
banbrytande innovationer och snabbt 
expandera på EU-marknaden och 
internationella marknader. För det 
ändamålet kommer man att bygga vidare 
på erfarenheterna från faserna 2 och 3 av 
instrumentet för små och medelstora 
företag inom Horisont 2020 och från 
Horisont 2020 InnovFin, särskilt genom 
tillägg av andra komponenter än bidrag och 
förmågan att stödja större och mer 
långsiktiga investeringar.

Accelerator kommer därmed att, på ett sätt 
som helt kompletterar EIT:s stöd för 
nystartade företag, tillhandahålla 
ekonomiskt stöd till ännu ej tillförlitliga 
eller investeringsattraktiva innovatörer och 
företag som har ambitionen att utveckla 
och införa sina banbrytande innovationer 
och snabbt expandera på EU-marknaden 
och internationella marknader. För det 
ändamålet kommer man att bygga vidare 
på erfarenheterna från faserna 2 och 3 av 
instrumentet för små och medelstora 
företag inom Horisont 2020 och från 
Horisont 2020 InnovFin, särskilt genom 
tillägg av andra komponenter än bidrag och 
förmågan att stödja större och mer 
långsiktiga investeringar.

Or. en
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Ändringsförslag 201

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 1 – led 1.1 – led 1.1.2 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Accelerator kommer i huvudsak att verka 
nedifrån och upp genom en ständigt öppen 
ansökningsomgång, inriktad på enskilda 
entreprenörer (främst nystartade företag 
och små och medelstora företag), med 
särskild uppmärksamhet på unga och 
kvinnliga innovatörer. Denna öppna 
ansökningsomgång enligt bottom-up-
principen kommer att kompletteras med 
riktat stöd till nya banbrytande eller 
omstörtande teknik av potentiellt strategisk 
betydelse. Förslag kan också lämnas in av 
investerare, däribland offentliga 
innovationsorgan, men stödet kommer att 
beviljas till företaget.

Accelerator kommer i huvudsak att verka 
nedifrån och upp genom en ständigt öppen 
ansökningsomgång, inriktad på enskilda 
entreprenörer (främst nystartade företag 
och små och medelstora företag), med 
särskild uppmärksamhet på unga och 
kvinnliga innovatörer. Denna öppna 
ansökningsomgång enligt bottom-up-
principen kommer att kompletteras med 
riktat stöd till nya banbrytande eller 
omstörtande teknik av potentiellt strategisk 
betydelse. Förslag kan också lämnas in av 
investerare, däribland offentliga 
innovationsorgan, men stödet kommer att 
beviljas till företaget. Fullständig 
komplementaritet med verksamheten 
inom ramen för EIT Accelerator-
programmen kommer att säkerställas.

Or. en

Ändringsförslag 202

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 1 – led 1.1 – led 1.1.2 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Accelerator kommer att göra det möjligt att 
påskynda marknadsinförandet av 
innovationer som härrör från Pathfinder-
stödda projekt från Pathfinder, från 
liknande avancerade forskningsprogram i 
medlemsstaterna och från andra pelare 
inom EU:s ramprogram28, i syfte att hjälpa 
dem att nå ut på marknaden. Denna 
identifiering av projekt som stöds genom 
andra pelare i Horisont Europa och även 

Accelerator kommer att göra det möjligt att 
påskynda marknadsinförandet av 
innovationer som härrör från Pathfinder-
stödda projekt från Pathfinder, från 
liknande avancerade forskningsprogram i 
medlemsstaterna och från EIT och andra 
pelare inom EU:s ramprogram28, i syfte att 
hjälpa dem att nå ut på marknaden. Denna 
identifiering av projekt som stöds genom 
andra pelare i Horisont Europa och även 



PE625.306v01-00 122/144 PR\1158114SV.docx

SV

tidigare ramprogram kommer att baseras på 
relevanta metoder, såsom 
innovationsradarn.

tidigare ramprogram kommer att baseras på 
relevanta metoder, såsom 
innovationsradarn.

__________________ __________________

28 Såsom EFR:s bidrag till 
konceptprovning, från projekt som stöds 
inom pelaren globala utmaningar och 
industriell konkurrenskraft, nystartade 
företag som uppstått från KI-grupper 
inom Europeiska institutet för innovation 
och teknik, inbegripet från Horisont 2020-
verksamhet, i synnerhet projekt som valts 
ut inom fas 2 av Horisont 2020 små och 
medelstora företag och tillhörande 
spetskompetensstämpel som 
medlemsstaterna finansierat, (befintliga 
och framtida) europeiska partnerskap.

28 Såsom EFR:s bidrag till 
konceptprovning, från projekt som stöds 
inom pelaren globala utmaningar och 
industriell konkurrenskraft, inbegripet från 
Horisont 2020-verksamhet, i synnerhet 
projekt som valts ut inom fas 2 av Horisont 
2020 små och medelstora företag och 
tillhörande spetskompetensstämpel som 
medlemsstaterna finansierat, (befintliga 
och framtida) europeiska partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 203

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 1 – led 1.1 – led 1.1.3 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– EIC:s företagsaccelerationstjänster 
till stöd verksamheter och insatser inom 
Pathfinder och Accelerator. Syftet kommer 
att vara att förena EIC-gruppen av 
finansierade innovatörer, däribland 
innovatörer försedda med 
spetskompetensstämpeln, med investerare, 
partner och offentliga köpare. De kommer 
att tillhandahålla en rad olika 
handlednings- och mentorskapstjänster för 
EIC-insatser. De kommer att förse 
innovatörer med tillgång till internationella 
nätverk av potentiella partner, inbegripet 
industriella sådana, för att komplettera en 
värdekedja eller utveckla 
marknadsmöjligheter, och hitta investerare 
och andra källor till privat finansiering 
eller företagsfinansiering. Verksamheten 
kommer att bestå av liveevenemang (t.ex. 

– EIC:s företagsaccelerationstjänster 
till stöd för verksamheter och insatser inom 
Pathfinder och Accelerator. Syftet kommer 
att vara att förena EIC-gruppen av 
finansierade innovatörer, däribland 
innovatörer försedda med 
spetskompetensstämpeln, med investerare, 
partner och offentliga köpare. De kommer 
att tillhandahålla en rad olika 
handlednings- och mentorskapstjänster för 
EIC-insatser. De kommer att förse 
innovatörer med tillgång till internationella 
nätverk av potentiella partner, inbegripet 
industriella sådana, för att komplettera en 
värdekedja eller utveckla 
marknadsmöjligheter, och hitta investerare 
och andra källor till privat finansiering 
eller företagsfinansiering. Verksamheten 
kommer att bestå av liveevenemang (t.ex. 
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evenemang för kontakt- och 
tjänsteförmedling, tillfällen att pitcha sina 
idéer) men också utveckling av 
motsvarande plattformar eller användning 
av befintliga sådana, i nära förbindelse med 
finansiella intermediärer som stöds av 
InvestEU och med EIB-gruppen. Denna 
verksamhet kommer också att uppmuntra 
kollegialt utbyte som en källa till lärande i 
innovationsekosystem, med särskilt god 
användning av ledamöter i den rådgivande 
högnivågruppen för EIC:s styrelse och 
EIC-stipendiater.

evenemang för kontakt- och 
tjänsteförmedling, tillfällen att pitcha sina 
idéer) men också utveckling av 
motsvarande plattformar eller användning 
av befintliga sådana, i nära förbindelse med 
finansiella intermediärer som stöds av 
InvestEU och med EIB-gruppen. Denna 
verksamhet kommer också att uppmuntra 
kollegialt utbyte som en källa till lärande i 
innovationsekosystem, med särskilt god 
användning av ledamöter i den rådgivande 
högnivågruppen för EIC:s styrelse och 
EIC-stipendiater. Denna ytterligare EIC-
verksamhet som är inriktad på 
banbrytande/riskfyllda innovationer 
kommer att komplettera EIT:s liknande 
verksamhet som riktar sig till 
entreprenörer, innovatörer och nystartade 
företag.

Or. en

Motivering

För att kunna ge de förväntade innovativa effekterna för medborgarna måste instrumenten 
komplettera varandra och möjliga synergier maximeras, så att de europeiska skattebetalarna 
får bäst valuta för sina pengar.

Ändringsförslag 204

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 1 – led 1.1 – led 1.1.3 – stycke 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– EIC-Challenges, dvs. 
incitamentspris för att hjälpa till att 
utveckla nya lösningar på globala 
utmaningar, engagera nya aktörer och 
utveckla nya grupper. EIC-erkännande 
priser kommer att omfatta iCapital, 
incitamentspris för social innovation och 
innovationspris för kvinnor (Women 
Innovator’s Prize)29. Utformningen av 
EIC-priserna kommer att vara kopplade 
till andra delar av ramprogrammet, bland 
annat genom uppdrag och andra 

– EIC-Challenges, dvs. 
incitamentspris för att hjälpa till att 
utveckla nya banbrytande innovationer, 
engagera nya aktörer och utveckla nya 
grupper. EIC-erkännande priser kommer 
att omfatta iCapital, incitamentspris för 
social innovation och innovationspris för 
kvinnor (Women Innovator’s Prize)29. 
Utformningen och genomförandet av 
dessa priser kommer att vara kopplade till 
andra delar av ramprogrammet, bland 
annat genom uppdrag och EIT för att 
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finansieringsorgan. Möjligheter till 
samarbete med organisationer (t.ex. 
företag, universitet, 
forskningsorganisationer, företagskuvöser, 
välgörenhetsorganisationer och stiftelser) 
kommer att undersökas.

säkerställa komplementaritet och undvika 
överlappning. Möjligheter till samarbete 
med organisationer (t.ex. företag, 
universitet, forskningsorganisationer, 
företagskuvöser, 
välgörenhetsorganisationer och stiftelser) 
kommer att undersökas.

__________________ __________________

29 EIC-priserna kommer att ta över 
hanteringen av priser som instiftades inom 
ramen för Horisont 2020 och sörja för 
utformningen och genomförandet av nya 
innovationsstimulerande priser och 
erkännande utmärkelser.

29 EIC-priserna kommer att ta över 
hanteringen av priser som delas ut av 
kommissionen och som instiftades inom 
ramen för Horisont 2020 och sörja för 
utformningen och genomförandet av nya 
innovationsstimulerande priser och 
erkännande utmärkelser.

Or. en

Motivering

EIT Awards är en väletablerad och prestigefylld årlig förrättning vars tillämpningsområde 
och kategorier liknar de som föreslås för EIC-Challenges. I detta sammanhang bör de två 
organisationerna se till att det inte finns några onödiga överlappningar.

Ändringsförslag 205

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 1 – led 1.2 – led 1.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska innovationsrådets styrelse för 
rådgivande högnivågruppen (nedan kallad 
EIC:s styrelse) kommer att biträda 
kommissionen i genomförandet av EIC. 
Förutom att ge råd om EIC:s 
arbetsprogram, kommer EIC:s styrelse att 
spela en aktiv roll och ge ledningen råd 
och följa upp insatser. Styrelsen kommer 
att ha en kommunikationsfunktion, där 
ledamöterna har en ambassadörsroll att 
stimulera innovation i EU. 
Kommunikationskanalerna kommer att 
vara t.ex. närvaro vid viktiga 
innovationsevenemang, sociala medier, 
inrättandet av en EIC-grupp för 

Europeiska innovationsrådets styrelse för 
rådgivande högnivågruppen (nedan kallad 
EIC:s styrelse) kommer att biträda 
kommissionen i genomförandet av EIC. 
Den kommer bland annat att bestå av 
akademiska experter på 
innovationspolitik, forsknings- och 
teknikorganisationer, entreprenörer och 
riskkapitalister.
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innovatörer, arbeta med viktiga medier 
med inriktning på innovation, 
gemensamma evenemang med 
företagsinkubatorer och Accelerator-
knutpunkter.

För genomförandet av EIC kommer 
kommissionen med stöd av EIC:s styrelse 
att tillhandahålla

· en tydlig differentiering mellan de 
målgrupper man riktar sig till och deras 
specifika behov,

· information om hur man kommer att 
genomföra det blandade stödet (bidrag, 
kapital, lån och garanti),

· en stabil mekanism för systematisk 
bedömning i realtid av programmet för att 
säkerställa en snabb process för 
policylärande och utveckla iterativa 
innovationsmönster, inbegripet urvalet 
och tillämpningen av indikatorer,

· ett strukturellt samarbete mellan EIC 
och EIT för att säkerställa 
komplementaritet, där EIC kommer att 
fokusera på storskaligt/riskfyllt stöd till 
lovande innovatörer och därmed 
komplettera EIT:s stöd för nystartade 
företag,

· en definition av programförvaltarnas 
uppgifter och ansvarsområden,

· en definition av verktygen för att locka 
riskkapitalinvesterare vid mycket 
riskfyllda projekt,

· en definition av innovationsmålen när 
det gäller produkter, processer, 
marknadsföring och tjänster.

EIC:s styrelse kommer även att ge råd om 
EIC:s arbetsprogram, ledning och 
uppföljande insatser. Styrelsen kommer att 
ha en kommunikationsfunktion, där 
ledamöterna har en ambassadörsroll att 
stimulera innovation i EU. 
Kommunikationskanalerna kommer att 
vara t.ex. närvaro vid viktiga 
innovationsevenemang, sociala medier, 
inrättandet av en EIC-grupp för 
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innovatörer, arbeta med viktiga medier 
med inriktning på innovation, 
gemensamma evenemang med 
företagsinkubatorer och Accelerator-
knutpunkter. EIT:s och EIC:s styrelser 
kommer att ha ett nära samarbete för att 
utnyttja synergier och öka mervärdet för 
innovatörer och entreprenörer i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 206

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 1 – led 1.2 – led 1.2.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIC:s styrelse kommer att lämna 
rekommendationer till kommissionen om 
innovationstrender eller initiativ som krävs 
för att öka och främja EU:s 
innovationsekosystem, inbegripet 
eventuella regelverksrelaterade hinder. 
Styrelsen bör i sina råd också identifiera 
nya innovationsområden att beakta i 
verksamheten inom pelaren globala 
utmaningar och industriell konkurrenskraft 
och dess uppdrag. På detta sätt förväntas 
styrelsen bidra till den övergripande 
samstämmigheten i programmet Horisont 
Europa.

EIC:s styrelse kommer i samråd med 
EIT:s styrelse att lämna rekommendationer 
till kommissionen om innovationstrender 
eller initiativ som krävs för att öka och 
främja EU:s innovationsekosystem, 
inbegripet eventuella regelverksrelaterade 
hinder. Styrelsen bör i sina råd också 
identifiera nya innovationsområden att 
beakta i verksamheten inom pelaren 
globala utmaningar och industriell 
konkurrenskraft och dess uppdrag. På detta 
sätt förväntas styrelsen bidra till den 
övergripande samstämmigheten i 
programmet Horisont Europa.

Or. en

Ändringsförslag 207

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 2 – led 2.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU måste också sträva efter att utveckla 
ekosystem som stöder social innovation 
och innovation inom den offentliga 

EU måste också sträva efter att utveckla 
ekosystem som stöder social innovation 
och innovation inom den offentliga 
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sektorn, vid sidan av innovation i privata 
företag. Den offentliga sektorn måste vara 
innovativ och förnya sig för att kunna 
stödja de ändringar i reglering och styrning 
som är nödvändiga för en storskalig 
utbyggnad av ny teknik och en växande 
efterfrågan på effektivare och mer 
ändamålsenligt tillhandahållande av 
tjänster. Sociala innovationer är avgörande 
för att stärka välfärden i våra samhällen.

sektorn, vid sidan av innovation i privata 
företag. Den offentliga sektorn måste vara 
innovativ och förnya sig för att kunna 
stödja de ändringar i reglering och styrning 
som är nödvändiga för en storskalig
utbyggnad av ny teknik och en växande 
efterfrågan på effektivare och mer 
ändamålsenligt tillhandahållande av 
tjänster. Sociala innovationer är avgörande 
för att stärka välfärden i våra samhällen.

I egenskap av unionens största nätverk 
för innovation kommer EIT att spela en 
viktig roll för genomförandet av denna 
prioritering. EIT sammanför nationella 
och regionala innovationsekosystem 
genom sina kunskaps- och 
innovationsgrupper. De argumenterar för 
ett interregionalt samarbete genom att 
innovationsekosystem kopplas samman på 
EU-nivå.

Or. en

Motivering

I egenskap av Europas största nätverk för innovation är EIT bäst lämpad att stödja denna 
prioritering.

Ändringsförslag 208

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 2 – led 2.2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som ett första steg kommer kommissionen 
att arrangera ett EIC-forum för 
medlemsstater och associerade länders 
offentliga myndigheter och organ med 
ansvar för nationell innovationspolitik och 
innovationsprogram i syfte att främja 
samordning och dialog om utvecklingen av 
EU:s innovationsekosystem. Inom detta 
EIC-forum kommer kommissionen att 
göra följande:

Som ett första steg kommer kommissionen 
att arrangera ett innovationsforum för 
medlemsstater och associerade länders 
offentliga myndigheter och organ med 
ansvar för nationell innovationspolitik och 
innovationsprogram i syfte att främja 
samordning och dialog om utvecklingen av 
EU:s innovationsekosystem. Inom detta 
innovationsforum kommer de inblandade 
intressenterna och EU-organen, 
däribland EIT, EIC:s styrelse och
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kommissionen, att göra följande:

Or. en

Ändringsförslag 209

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 2 – led 2.2 – stycke 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Förbättra samordningen mellan 
nationella innovationsprogram och EIC för 
att på så sätt främja operativa 
synergieffekter och undvika överlappning, 
genom att dela uppgifter om program och 
deras genomförande, resurser och expertis, 
analys och övervakning av tekniska och 
innovativa utvecklingstrender, och genom 
att koppla samman respektive 
innovatörsgrupper.

– Förbättra samordningen mellan 
nationella innovationsprogram och EIT 
samt EIC för att på så sätt främja operativa 
synergieffekter och undvika överlappning, 
genom att dela uppgifter om program och 
deras genomförande, resurser och expertis, 
analys och övervakning av tekniska och 
innovativa utvecklingstrender, och genom 
att koppla samman respektive 
innovatörsgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 210

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 2 – led 2.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheter kommer att genomföras för 
att säkra en ändamålsenlig 
komplementaritet mellan EIC:s 
åtgärdstyper och deras särskilda inriktning 
på banbrytande innovation, med 
verksamheter som genomförs av 
medlemsstaterna och associerade länder, 
men även av privata initiativ i syfte att 
stödja alla former av innovation, nå ut till 
alla innovatörer i hela EU och ge dem ökat 
och tillräckligt stöd.

Verksamheter kommer att genomföras för 
att säkra en ändamålsenlig 
komplementaritet mellan EIT:s och EIC:s 
åtgärdstyper och deras särskilda inriktning 
på innovation, med verksamheter som 
genomförs av medlemsstaterna och 
associerade länder, men även av privata 
initiativ i syfte att stödja alla former av 
innovation, nå ut till alla innovatörer i hela 
EU och ge dem ökat och tillräckligt stöd.

Or. en
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Ändringsförslag 211

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 2 – led 2.2 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta syfte kommer EU att göra följande: I detta syfte kommer de inblandade EU-
organen att göra följande:

Or. en

Ändringsförslag 212

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 2 – led 2.2 – stycke 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Främja och samfinansiera 
gemensamma innovationsprogram som 
förvaltas av de myndigheter som ansvarar 
för offentliga nationella, regionala eller 
lokala innovationsprogram och 
innovationspolitik, till vilka privata enheter 
som stöder innovation och innovatörer kan
kopplas. Sådana efterfrågestyrda 
gemensamma program får inrikta sig på, 
bland annat, stöd till studier i ett tidigt 
skede och genomförbarhetsstudier, 
samarbete mellan den akademiska världen 
och företag, stöd till högteknologiska små 
och medelstora företags forsknings-, 
teknik- och kunskapsöverföring, 
internationalisering av små och medelstora 
företag, marknadsanalys och utveckling, 
digitalisering av lågteknologiska små och 
medelstora företag, finansieringsinstrument 
för marknadsnära innovationer eller 
marknadsintroduktion, social innovation. 
De kan även omfatta gemensamma initiativ 
till offentlig upphandling så att 
innovationer kan marknadsföras i den 
offentliga sektorn, särskilt för att stödja 
utvecklingen av ny politik. Detta kan vara 

– Främja och samfinansiera 
gemensamma innovationsprogram som 
förvaltas av de myndigheter som ansvarar 
för offentliga nationella, regionala eller 
lokala innovationsprogram och 
innovationspolitik, till vilka privata enheter 
som stöder innovation och innovatörer bör
kopplas. Sådana utbud- och
efterfrågestyrda gemensamma program får 
inrikta sig på, bland annat, stöd till studier i 
ett tidigt skede och 
genomförbarhetsstudier, samarbete mellan 
den akademiska världen, 
forskningsorganisationer och företag, 
internationalisering av små och medelstora 
företag, marknadsanalys och utveckling, 
digitalisering av lågteknologiska små och 
medelstora företag, finansieringsinstrument 
för marknadsnära innovationer eller 
marknadsintroduktion, social innovation. 
De kan även omfatta gemensamma initiativ 
till offentlig upphandling så att 
innovationer kan marknadsföras i den 
offentliga sektorn, särskilt för att stödja 
utvecklingen av ny politik. När dessa 
program förvaltas på lokal nivå bör de 
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särskilt effektivt för att stimulera 
innovation i allmännyttig tjänst och för att 
erbjuda marknadsmöjligheter åt europeiska 
innovatörer.

möjliggöra transnationella partnerskap 
och vara i samklang med strategierna för 
smart specialisering i de regioner som 
deltar. Detta kan vara särskilt effektivt för 
att stimulera innovation i allmännyttig 
tjänst och för att erbjuda 
marknadsmöjligheter åt europeiska 
innovatörer.

Or. en

Motivering

Syftet med de europeiska innovationsekosystemen är att stödja lokala, regionala och 
nationella innovationsekosystem. För att säkerställa samstämmighet, kritisk massa och 
komplementaritet bör platsbaserade lokala innovationsekosystem uppmuntras till samarbete 
på europeisk nivå inom ramen för deras respektive strategier för smart specialisering, och 
därmed öppna upp för synergier med Eruf.

Ändringsförslag 213

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 3 – led 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innovationsutmaningarnas art och 
omfattning kräver sammanbindning och 
mobilisering av aktörer och resurser på 
europeisk nivå, genom att främja 
gränsöverskridande samarbete. Det finns 
ett behov av att minska isoleringen mellan 
olika discipliner och längs värdekedjor och 
främja skapandet av ett gynnsamt klimat 
för ett ändamålsenligt utbyte av kunskap 
och expertis, och för att utveckla och 
attrahera entreprenörstalanger.

Innovationsutmaningarnas art och 
omfattning kräver sammanbindning och 
mobilisering av aktörer och resurser på 
europeisk nivå, genom att främja 
gränsöverskridande samarbete. Det finns 
ett behov av att minska isoleringen mellan 
olika discipliner och längs värdekedjor och 
främja skapandet av ett gynnsamt klimat 
för ett ändamålsenligt utbyte av kunskap 
och expertis, och för att utveckla och 
attrahera entreprenörstalanger.

EIT kommer att ta itu med dessa 
utmaningar i linje med dess strategiska 
mål för perioden 2021–2027, som ska 
fastställas i lagförslaget för EIT:s 
strategiska innovationsprogram.

Or. en
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Motivering

Det är nödvändigt att klargöra att EIT:s mål för perioden 2021–2027 kommer att fastställas i 
dess strategiska innovationsprogram, som antas av Europaparlamentet och rådet efter 
kommissionens förslag. EIT har redan lagt fram fyra nya initiativ för perioden efter 2020, 
vilka ska genomföras på områdena säkerhet, kulturella och kreativa näringar, migration och 
vatten.

Ändringsförslag 214

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 3 – led 3.1 – led 3.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska institutet för innovation och 
teknik kommer att ha en starkare roll när 
det gäller att stärka hållbara 
innovationsekosystem i Europa. Institutet 
kommer i synnerhet att fortsätta att fungera 
främst genom sina kunskaps- och 
innovationsgrupper (KI-grupper), de stora 
europeiska partnerskapen som tar itu med 
specifika samhällsutmaningar. Det kommer 
att fortsätta att stärka 
innovationsekosystemen runt omkring dem 
genom att främja samverkan mellan 
forskning, innovation och utbildning. 
Institutet kommer dessutom att bidra till att 
överbrygga befintliga klyftor i 
innovationsprestationerna i Europa genom 
att utvidga det regionala 
innovationssystemet (EIT RIS). Institutet 
kommer att arbeta med 
innovationsekosystem som uppvisar en hög 
innovationspotential baserat på strategi, 
tematisk anpassning och inverkan, i nära 
samverkan med strategier för smart 
specialisering och plattformar.

Europeiska institutet för innovation och 
teknik kommer att ha en starkare roll när 
det gäller att stärka hållbara 
innovationsekosystem i Europa genom att 
tillhandahålla lösningar på de mest akuta 
globala utmaningar som våra samhällen 
står inför. Institutet kommer i synnerhet att 
fortsätta att fungera främst genom sina 
kunskaps- och innovationsgrupper (KI-
grupper), de stora europeiska
partnerskapen som tar itu med specifika 
samhällsutmaningar. Det kommer att 
fortsätta att stärka innovationsekosystemen 
runt omkring dem genom att främja 
samverkan mellan forskning, innovation 
och utbildning. Institutet kommer dessutom 
att bidra till att överbrygga befintliga 
klyftor i innovationsprestationerna i 
Europa genom att utvidga det regionala 
innovationssystemet (EIT RIS). Institutet 
kommer att arbeta med 
innovationsekosystem som uppvisar en hög 
innovationspotential baserat på strategi, 
tematisk anpassning och inverkan, i nära 
samverkan med strategier för smart 
specialisering och plattformar.

Or. en

Motivering

Som texten förklarar är EIT avgörande för genomförandet av innovationsekosystem i Europa 
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som ska bemöta de största förändringarna som samhället står inför.

Ändringsförslag 215

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 3 – led 3.2 – led 3.2.1 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stärka de befintliga KI-gruppernas 
ändamålsenlighet och inrätta nya inom ett 
begränsat antal tematiska områden.

– Stärka de befintliga KI-gruppernas 
ändamålsenlighet och inrätta nya för att 
hantera globala utmaningar.

Or. en

Motivering

EIT är inriktat på att bemöta de största förändringarna som samhället står inför. EIT:s 
särskilda mål för perioden 2021–2027, samt inrättandet av nya KI-grupper, kommer att 
fastställas i EIT:s strategiska innovationsprogram som antas av Europaparlamentet och rådet 
efter kommissionens förslag, med hänsyn till den motsvarande konsekvensbedömningen.

Ändringsförslag 216

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 3 – led 3.2 – led 3.2.2 – stycke 2 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– EIT Awards, dvs. EIT:s 
väletablerade erkännande priser, för att 
bidra till att utveckla nya lösningar på 
globala utmaningar.

Or. en

Motivering

EIT Awards är ett väletablerat och mycket erkänt verktyg som bör upprätthållas och 
förstärkas, samtidigt som onödig överlappning med det föreslagna EIC-Challenges undviks.

Ändringsförslag 217

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 3 – led 3.2 – led 3.2.3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.3. Nya lösningar på marknaden 3.2.3. Nya lösningar för att hantera 
globala utmaningar

Or. en

Motivering

EIT handlar inte om vilka lösningar som helst, utan är inriktat på lösningar som bemöter 
samhällsutmaningar.

Ändringsförslag 218

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 3 – led 3.2 – led 3.2.3 – stycke 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stödja utveckling av nya produkter 
och tjänster där kunskapstriangelns aktörer 
kommer att samarbeta för att göra 
lösningarna färdiga för marknaden.

– Stödja omvandling av forskning 
till utveckling av nya produkter, tjänster 
och marknader där kunskapstriangelns 
aktörer kommer att samarbeta för att skapa 
lösningar på globala utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 219

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 3 – led 3.2 – led 3.2.3 – stycke 2 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fullständigt integrera hela 
innovationskedjan: från student till 
entreprenör, från idé till produkt, från 
labb till kund. Detta inbegriper stöd till 
nystartade företag.

Or. en
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Ändringsförslag 220

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 3 – led 3.2 – led 3.2.4 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Planera och genomföra EIT-
verksamheter i syfte att maximera 
synergierna och komplementariteten med 
åtgärder inom ramen för pelaren globala 
utmaningar och industriell konkurrenskraft.

– Planera och genomföra EIT-
verksamheter i syfte att maximera 
synergierna och komplementariteten med 
åtgärder inom ramen för pelaren öppen 
vetenskap och globala utmaningar och 
europeisk industriell konkurrenskraft.

Or. en

Motivering

EIT för in forskning på marknaden.

Ändringsförslag 221

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – led 3 – led 3.2 – led 3.2.4 – stycke 2 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Dela och sprida innovativa 
metoder och innovativt lärande samt bidra 
till den europeiska innovationspolitiken, 
vid behov i samband och nära samarbete 
med andra delar av Horisont Europa.

Or. en

Ändringsförslag 222

Förslag till beslut
Bilaga I – del IV – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. SPRIDNING AV 
SPETSKOMPETENS33

(Berör inte den svenska versionen.)

__________________
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33 För att bestämma i vilka medlemsstater 
och associerade länder det behöver inrättas 
juridiska enheter för att inom ramen för 
spridning av spetskompetens kunna lägga 
fram förslag på samordnare kommer det att 
användas ett kriterium grundat på 
spetskompetens inom forskning och 
innovation. Detta kriterium kommer att 
inbegripa aspekterna av total ekonomisk 
prestation (BNP), forskningsprestation och 
innovationsprestation i en kombination 
som standardiseras efter de berörda 
ländernas storlek. De länder som fastställts 
enligt detta kriterium betecknas 
”kvalificerade länder” i samband med 
spridning av spetskompetens. Med stöd av 
artikel 349 i EUF-fördraget kommer 
juridiska enheter från de yttersta 
randområdena också att vara fullt 
kvalificerade som samordnare i samband 
med spridning av spetskompetens.

   

Or. en

Ändringsförslag 223

Förslag till beslut
Bilaga I – del IV – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att minska skillnaderna i fråga om 
forsknings- och innovationsprestation 
genom att sprida kunskap och expertis 
inom hela EU kommer att hjälpa länder 
och regioner som släpar efter i fråga om 
forsknings- och innovationsprestation, 
inbegripet EU:s yttersta randområden, att 
uppnå en konkurrenskraftig ställning i de 
globala värdekedjorna. Verksamhet kan 
också bedrivas för att främja rätten till 
kompetensrörlighet inom hela det 
europeiska forskningsområdet och för att 
bättre utnyttja befintlig (och eventuellt 
gemensamt förvaltade EU-program) 
forskningsinfrastruktur i målländerna 
genom mobilitet för forskare och 

Att minska skillnaderna i fråga om 
forsknings- och innovationsprestation 
genom att sprida kunskap och expertis 
inom hela EU kommer att hjälpa länder 
och regioner som släpar efter i fråga om 
forsknings- och innovationsprestation, 
inbegripet EU:s yttersta randområden, att 
uppnå en konkurrenskraftig ställning i de 
globala värdekedjorna. Verksamhet kan 
också bedrivas för att främja rätten till 
kompetensrörlighet inom hela det 
europeiska forskningsområdet och för att 
bättre utnyttja befintlig (och eventuellt 
gemensamt förvaltade EU-program) 
forskningsinfrastruktur i målländerna 
genom mobilitet och virtuellt samarbete
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innovatörer. för forskare och innovatörer.

Or. en

Ändringsförslag 224

Förslag till beslut
Bilaga I – del IV – led 1 – stycke 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Teaming, för att skapa nya eller 
uppgradera befintliga 
spetsforskningscentrum i kvalificerade 
länder, genom att bygga vidare på 
partnerskap mellan ledande vetenskapliga 
institutioner och partnerinstitutioner.

– Teaming, för att skapa nya eller 
uppgradera befintliga 
spetsforskningscentrum i kvalificerade 
länder, genom att bygga vidare på 
partnerskap mellan ledande vetenskapliga 
institutioner och partnerinstitutioner under 
alla forskningsstadier. Sökande måste 
tydligt visa att projekt är kopplade till 
nationella och/eller regionala strategier 
för att kunna söka stöd enligt denna 
allmänna riktlinje.

Or. en

Motivering

Samverkande åtgärder inom ramen för Horisont Europa, nationella och regionala 
prioriteringar och medel måste stärkas.

Ändringsförslag 225

Förslag till beslut
Bilaga I – del IV – led 1 – stycke 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Twinning, för att väsentligt stärka 
ett universitet eller en 
forskningsorganisation från ett kvalificerat 
land inom ett visst område, genom att sätta 
dem i förbindelse med internationella 
ledande forskningsinstitut från andra 
medlemsstater eller associerade länder.

– Twinning, för att väsentligt stärka 
ett universitet eller en 
forskningsorganisation från ett kvalificerat 
land inom ett visst område, under alla 
forskningsstadier, genom att sätta dem i 
förbindelse med internationella ledande 
forskningsinstitut från andra medlemsstater 
eller associerade länder. Sökande måste 
tydligt visa att projekt är kopplade till 
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nationella och/eller regionala strategier 
för att kunna söka stöd enligt denna 
allmänna riktlinje.

Or. en

Motivering

Samverkande åtgärder inom ramen för Horisont Europa, nationella och regionala 
prioriteringar och medel måste stärkas.

Ändringsförslag 226

Förslag till beslut
Bilaga I – del IV – led 1 – stycke 3 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ”Kompetenshöjande initiativ” för 
att stödja nya idéer som syftar till att 
stärka forsknings- och 
innovationssystemen i de kvalificerade 
länderna. Åtgärderna bör komplettera de 
andra allmänna riktlinjerna under denna 
prioritering och undvika överlappning 
samt vara i linje med regionala och 
nationella strategier. Bedömningar 
kommer att göras i samarbete med 
internationellt ledande forskningsinstitut 
från andra medlemsstater eller 
associerade länder. Sökande måste tydligt 
visa att projekt är kopplade till nationella 
och/eller regionala strategier för att 
kunna söka stöd enligt denna allmänna 
riktlinje.

Or. en

Motivering

Det finns i dag en lucka inom breddningsinstrumenten utanför teaming, twinning, ERA Chairs 
och Cost. Ett öppnare system som är helt bottom-up bör inrättas för att göra det möjligt för 
mindre utvecklade medlemsstater att ta fram ett kompetenshöjande initiativ som är öppet för 
alla typer av intressenter, för att stärka nationella och regionala forsknings- och 
innovationssystem. Ansökningsomgångar kommer att vara samverkande eller för en enda 
stödmottagare (endast för offentliga organ). Samverkande åtgärder inom ramen för Horisont 
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Europa, nationella och regionala prioriteringar och medel måste stärkas.

Ändringsförslag 227

Förslag till beslut
Bilaga I – del IV – led 1 – stycke 3 – strecksats 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Utvidgade stipendier för att göra 
det möjligt för forskare av alla 
nationaliteter att få och överföra ny 
kunskap samt arbeta med forskning och 
innovation i länder med ett underskott av 
detta. Detta system kommer att kopplas till 
relevanta kompletterande åtgärder i andra 
delar av programmet, särskilt Marie 
Skłodowska-Curie-åtgärderna.

Or. en

Motivering

Rörlighet mot länder med ett underskott av forskning och innovation (nedan kallade 
breddningsländer) måste ökas och stödjas. Utvidgade stipendier skulle också kunna 
uppmuntra forskare som har lämnat ett breddningsland att återvända och dela den erfarenhet 
och expertis som de fått utomlands. Detta är anledningen till att det initiativ som redan 
provats i Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna bör fortsätta och utökas i Horisont Europa.

Ändringsförslag 228

Förslag till beslut
Bilaga I – del IV – led 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta insatsområde kommer att stödja 
Horisont Europas särskilda mål: Spridning 
och hopkoppling av spetskompetens i EU, 
stärka skapandet av kunskap av hög 
kvalitet, öka samarbetet mellan sektorer, 
tvärvetenskapligt samarbete och 
gränsöverskridande samarbete.

Prioriteringen ”Spridning av 
spetskompetens” kommer att stödja 
Horisont Europas särskilda mål: Spridning 
och hopkoppling av spetskompetens i EU, 
stärka skapandet av kunskap av hög 
kvalitet, öka samarbetet mellan sektorer, 
tvärvetenskapligt samarbete och 
gränsöverskridande samarbete. Alla 
åtgärder bör främja synergier med andra 
nationella medel och EU-medel, särskilt 
med Eruf, sammanhållningspolitiken och 
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ESF+, i linje med regional forskning och 
innovation, strategier för smart 
specialisering och operativa program.

Or. en

Motivering

Rubriken ”Spridning av spetskompetens” bör när så är möjligt vara i linje med nationella 
och regionala strategier.

Ändringsförslag 229

Förslag till beslut
Bilaga II – stycke 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Inkluderande och säkra samhällen 5. Inkluderande och kreativa
samhällen

Or. en

Ändringsförslag 230

Förslag till beslut
Bilaga II – stycke 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Säkra samhällen

Or. en



PE625.306v01-00 140/144 PR\1158114SV.docx

SV

MOTIVERING

Europas ekonomi är beroende av dess förmåga att producera förstklassiga kompetenser, 
tjänster och produkter med stort mervärde. Samtidigt får upplysningens förtjänster, 
grundvalarna för våra europeiska demokratier och själva Europeiska Unionen utstå hårda 
angrepp. Den europeiska politiken måste omhulda idén om fri, öppen och oberoende 
forskning. Dessutom måste vårt samhälle hantera aldrig förut skådade utmaningar på grund av 
en högre medellivslängd, ett alltjämt ökande behov av att tillgodose enorma stadsbefolkningar 
samt den snabba konsumtionen av jordens resurser. I detta sammanhang är det nödvändigt att 
investera i forskning och innovation för att generera nyskapande och anpassade lösningar på 
våra utmaningar och för att säkerställa en hög levnadsstandard för alla européer under de 
kommande åren. 

Oberoende forskning och innovation är en av de största motorerna bakom skapandet av 
arbetstillfällen av god kvalitet och hållbar ekonomisk tillväxt. Tack vare den kan våra 
forskningsinstitutioner och industrin utveckla nya idéer, stödja innovativa lösningar och 
samtidigt sprida kunskap, utbilda högkvalificerade arbetstagare, locka till sig kapital och 
investeringar och skapa nya marknader. Om EU ska hålla sig kvar i teknikens framkant och 
återta en ledande roll på områden där unionen har kommit på efterkälken måste vi vara 
beredda att investera resurser i den storleksordning som krävs. 

Ramprogrammet Horisont Europa har potential att bli banbrytande. Föredraganden välkomnar 
kommissionens avsikt att arbeta för evolution i stället för revolution. Horisont 2020, det 
föregående ramprogrammet för forskning och innovation, har på många sätt varit lyckat och 
de instrument och strukturer som har bidragit till framgångarna bör stärkas. Dock måste vi 
samtidigt vara brutalt uppriktiga när vi ser till bristerna i genomförandet av Horisont 2020 och 
våga föreslå nya ambitiösa och kreativa lösningar som är bättre avpassade för att tillgodose 
europeiska forskares, kreatörers och innovatörers behov. 

Därför har föredraganden fört en nära dialog med programmets stödmottagare under 
genomförandet av Horisont 2020 och under arbetet med detta betänkande. Stödmottagarnas 
synpunkter och de insikter som vunnits utgör grunden för de förslag som presenteras i 
betänkandet. 

Tiden som stod till förfogande för att förbereda detta förslag var mycket begränsad. 
Kommissionen publicerade sitt förslag den 7 juni 2018 och detta förslag till betänkande läggs 
fram knappt en månad senare. Detta innebar en stor ansträngning som tydligt visar 
Europaparlamentets engagemang och föredragandens personliga engagemang för att 
säkerställa rättssäkerhet och kontinuitet och leverera ett program på så kort tid som möjligt. 
I en sektor som ständigt förändras och utvecklas är det nödvändigt att agera snabbt. 
Föredraganden hoppas att rådet och medlemsstaterna visar samma engagemang inför denna 
utmaning.

Budgeten: ambitiösa mål kräver konkreta resurser

Europa investerar mindre i forskning och innovation än länder som USA och Japan. Kina 
håller på att upphämta EU:s försprång genom en tre gånger så stor innovationstillväxt. Vår 
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långsammare utveckling beror inte enkom på brist på offentliga medel men utan tvekan kan 
och bör unionens resurser användas för att dra maximal nytta av nödvändiga privata 
investeringar. Om Europa ska blomstra som ett centrum för innovation och skörda frukterna, 
måste Horisont Europa få tillgång till nödvändiga ekonomiska resurser. 

För EU:s nästa långtidsbudget för perioden 2021–2027 föreslår kommissionen att 
ca 83,5 miljarder euro avsätts för forskning och innovation (i fasta priser). Det är en lägre nivå 
än den som medlemsstaterna hade åtagit sig att avsätta och mycket mindre än det som faktiskt 
krävs för forskning och innovation. Om avsikten överhuvudtaget är att uppnå målet att 
investera 3 % av BNP i FoU, som sattes av medlemsstaterna och deras statschefer för mer än 
ett decennium sedan, så är vi på god väg att misslyckas. Horisont 2020 visar tydligt att avsatta 
budgetmedel är otillräckliga. Programmet drabbades av omfattande överteckning i takt med 
att Europas industrier, små och medelstora företag och forskningsinstitutioner mognade och 
förbättrades. Antalet konkurrerande ansökningar som håller hög kvalitet har ökat 
exponentiellt. Tyvärr har underfinansiering lett till att många utmärkta ansökningar inte kunde 
beviljas, och att dessa forskningsprojekt antingen har försenats eller lagts ner. Kommissionen 
uppskattar själv att mer än 160 miljarder euro skulle ha behövts för att finansiera alla 
högkvalitativa projekt som sökt bidrag inom ramen för Horisont 2020.

Därför föreslår föredraganden att budgeten för Horisont Europa ska ökas till 120 miljarder 
euro i fasta priser. Det är viktigt att understryka att detta belopp fortfarande är mindre än det 
optimala för programmets verksamhet och att det endast motsvarar rådets åtagande att uppnå 
målet på 3 %. Den här budgeten bör låta Horisont Europa leverera högre kvalitet, mer 
forskningssamverkan, och stegvis och banbrytande innovation för att förverkliga 
ambitionerna för energi, digitalisering, säkerhet och klimat för unionens medborgare. 
Föredraganden uppmanar rådet att fullgöra sina egna åtaganden under interinstitutionella 
förhandlingar.

En effektiv strategisk planeringsprocess

Föredraganden anser att kommissionens förslag är tämligen diffust när det gäller den 
strategiska planeringsprocessens innehåll och mål. Även om ett visst mått av flexibilitet 
behövs vid genomförandet av programmet stöder han inte att man lämnar carte blanche och 
låter prioriteringarna sättas i programmet för strategisk planering och arbetsprogrammen, utan 
parlamentarisk granskning. Detta gäller vidare när väsentliga delar av programmets 
genomförande, såsom uppdrag och strategiska partnerskap, definieras i processen. Att 
definiera sådana delar är och bör förbli medlagstiftarnas privilegium. Föredraganden anser 
också att den strategiska planeringen bör innebära mer strukturerade samrådsförfaranden 
mellan medlagstiftarna och kommissionen. Därför föreslår föredraganden att den strategiska 
planeringen presenteras som en delegerad akt, så att parlamentet och rådet kan godkänna den 
före genomförandet. 

Dessutom har Horisont 2020 kritiserats för bristande insyn i samarbetet mellan kommissionen 
och medlemsstaterna, särskilt när det gäller kommittéförfaranden och framtagningen av 
arbetsprogram. Föredraganden hoppas att detta förslag kommer att bidra till att avhjälpa 
denna situation och ge större garantier till berörda parter som ska höras under processen 
tillsammans med Europaparlamentet och rådet.
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Det framgår inte heller helt klart från kommissionens förslag vad den strategiska planeringen 
ska omfatta. Föredraganden anser att förslaget bör innehålla en tydlig juridisk definition och 
listor över uppdrag och partnerskap samt tydlighet om befintliga mekanismer för att stödja 
kopplingar till andra EU-fonder, såsom strukturfonderna och Kreativa Europa.

Stärkt samarbete genom strategiska partnerskap

Samma vaghet gäller för partnerskapens roll i Horisont Europa. Gemensamma teknikinitiativ 
har varit en väsentlig faktor i framgången med Horisont 2020. De har varit särskilt nyttiga 
i områden inom unionen där det råder brist på FoU och utgjorde en nödvändig plattform för 
samarbete mellan offentliga och privata sektorer i syfte att utnyttja investeringar maximalt 
och skapa mervärde. Föredraganden anser därför att det är viktigt att Horisont Europa 
säkerställer kontinuitet hos de gemensamma teknikinitiativ som har varit särskilt 
framgångsrika. 

Detsamma gäller för kunskaps- och innovationsgrupperna (KI) inom Europeiska institutet för 
innovation och teknik (EIT). KI-gruppernas uppdrag är att tillhandahålla lösningar på de mest 
akuta globala utmaningar som samhället står inför. KI-grupperna levererar redan resultat när 
det gäller globala utmaningar och bör drivas vidare och stärkas. Dessutom är EIT som 
Europas största innovationsnät bäst lämpat att spela en viktig roll i programmets prioritering 
”Europeiska innovationsekosystem”. Föredraganden kommer därför att öka EIT:s budget för 
att stödja dess fortsatta verksamhet, som omfattar utbildning, forskning och innovation samt 
för att lansera de nya KI-grupper som för närvarande utarbetas, bland andra för migration och 
kulturella och kreativa näringar. 

Nya mekanismer för forskning och innovation: resonemanget bakom 
snabbspårsstrategier för forskning och innovation och Europeiska innovationsrådet

Den föreslagna budgetökningen skulle också frigöra större medel till en ny modalitet 
i programmet: snabbspåret till forskning och innovation. Detta kommer att stödja ytterligare 
samarbetsprojekt enligt bottom-up-principen med en stark punkt: max. 6 månader till 
stödtilldelning. Modaliteten bör genomföras i 15 % av alla forsknings- och 
innovationsåtgärder inom kluster, EIC och ”Spreading Excellence”, vilket ger sökande 
snabbare tillgång till medel, särskilt i mindre utvecklade medlemsstater, för att testa sina idéer 
från grundforskningen till nästan marknadsfärdiga användningsområden.

Europa saknar stöd för omstörtande marknadsskapande innovation. För att hantera detta 
tomrum har kommissionen föreslagit ett nytt instrument, Europeiska innovationsrådet. 
Föredraganden instämmer med instrumentets syfte, men finner att förslaget inte fullt ut svarar 
på frågor som rör väsentliga genomförandeproblem. Aspekter som behöver klargöras för att 
medge effektivt genomförande av EIC är bland andra instrumentets innovationsmål för 
produkt, process, försäljning och tjänster, differentieringen mellan de målgrupper man riktar 
sig till och deras specifika behov samt programchefers roll och funktionsprincipen för blandat 
stöd (bidrag, eget kapital, lån och garanti). Det är också viktigt att en stabil mekanism för 
systematisk bedömning i realtid av programmet införs för att säkerställa en snabb process för 
policylärande av instrumenten samt att tydligt identifierade indikatorer används. För att 
komplettera ekonomiska och sektoriella tillvägagångssätt bör EIC:s styrelse inkludera 
akademiska experter med gedigen kunskap om innovationspolitik och mönster. 
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Föredraganden stärkte också kopplingarna mellan EIC och andra delar av programmet och 
EU-medel, särskilt EIT och InvestEU. 

Att främja kreativitet och bevara kulturarvet: innovationspotentialen hos kulturella och 
kreativa näringar 

Med kulturella och kreativa näringar (KKN) avses sådana näringar som baseras på kulturella 
värden, individuell kreativitet, kompetens och talang med potentialen att skapa välstånd och 
sysselsättning. De inbegriper bland andra arkitektur, arkiv och bibliotek, konsthantverk, 
audiovisuella medier (inklusive film, tv, videospel och multimedia), kulturarv, design, mode, 
festivaler, musik, scenkonst, böcker och publicering, radio och bildkonst. Kreativitet är en 
nyckelfaktor i den digitala revolutionen – inte enbart på grund av det värde den genererar utan 
även genom dess oersättliga bidrag till ett samhälle statt i förändring där artificiell intelligens 
förvandlar den kompetens och de färdigheter som krävs. Kulturella och kreativa näringar är 
tillväxtmotorer och påverkar innovation inom många sektorer, exempelvis genom den ökade 
användningen av design i tillverkningsindustrierna (fordon, luftfart, läkemedel, 
konsumentprodukter) och ökar värdet på produkter, tjänster, teknologier, processer och 
marknadsstrukturer. Europaparlamentet har redan erkänt kulturella och kreativa näringars 
potential i sin rapport om behovet av en enhetlig EU-politik för kulturella och kreativa 
näringar. Innovativa och forskningsinriktade KKN i EU kan också bevara språklig och 
kulturell mångfald och pluralism. I Horisont Europa bör innovationspotentialen hos kulturella 
och kreativa näringar nyttjas fullt ut genom att kreativitet och design etableras som en 
övergripande fråga som integreras i projekt genom hela programmet för att ge upphov till nya 
teknologier, affärsmodeller och kompetens samt omsätter kreativa och tvärvetenskapliga 
lösningar i ekonomiskt och socialt värde. Kulturarvet är en viktig del av kulturella och 
kreativa näringar, och dess utnyttjande och bevarande bör stärkas. För att underlätta 
forskningssamarbete, utbyte av kunskap och traditionella färdigheter och innehåll föreslår 
föredraganden också att ett ”kulturarvsmoln” skapas.

Att bidra till klimatmålen och stärka EU:s konkurrenskraft genom minskade 
koldioxidutsläpp

Ett effektivt genomförande av Parisavtalet och det förnyade utsläppshandelssystemet kräver 
ett mer integrerat och differentierat tillvägagångssätt som är avgörande för att bibehålla EU:s 
konkurrenskraft.
Energiomställningen måste ske genom interaktioner mellan teknik och infrastruktur, och 
marknad, politik och regelverk. Att minska koldioxidutsläppen genom att koppla samman el, 
värme, industri, gas och transport bör vara en prioritet för klustret för klimat, energi och 
mobilitet. Det obligatoriska bidraget till koldioxidminskning av EU:s energiintensiva 
tillverkningssektor innebär en stor potential men är också en av de stora utmaningarna mot 
bakgrund av den hårda globala konkurrensen. Föredraganden föreslår därför att minskningen 
av koldioxidutsläpp genomförs i industrier genom att skapa ett nytt insatsområde: 
”industriella anläggningar i energiomställningen”.

Att öka mindre utvecklade medlemsstaters deltagande och samtidigt minska forsknings-
och innovationsgapet i Europa 

Forsknings- och innovationsresultat hänger samman med hur effektiva nationella forsknings-
och innovationssystem är. Föredraganden anser att aktuella instrument i Horisont 2020 inte 
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hjälper dessa medlemsstater stärka nationella system och inte heller bidrar till att öka deras 
deltagande i programmet, vilket är lägre än 5 %. I detta betänkande har föredraganden öppnat 
en ny dörr för mindre utvecklade medlemsstater att ansöka om finansiering för att utveckla ett 
högkvalitativt forsknings- och innovationsinitiativ som kompletterar befintliga system inom 
prioriteringen ”Spreading Excellence”, exempelvis teaming och twinning. Det är viktigt att 
betona att åtgärder inom ramen för ”Spreading Excellence” tydligt bör kopplas till nationella 
och regionala kvalitetsstrategier för att uppnå synergieffekter mellan Horisont Europa och 
strukturfonderna. I och med förslaget blir det lättare att tillåta förvaltningsmyndigheter att 
överföra upp till 5 % av sina anslag från en fond till en annan, vilket bidrar till att 
investeringar kan utnyttjas till förmån för forskning och innovation i mindre utvecklade 
områden. 

Slutsats

Föredraganden anser att även om vi inte får göra avkall på lagstiftningens kvalitet är det 
viktigt att förstå att i dagens verklighet, i synnerhet inom forskning och innovation, kan 
landskapet snabbt förändras (ibland extremt snabbt) och investeringar gå förlorade. Det är 
därför väsentligt att snabbt och kontinuerligt leverera och genomföra lagstiftning för att 
säkerställa kontinuitet och säkerhet.

Det här förslaget till betänkande grundar sig på ett antal viktiga principer:

Hastighet: För att Horisont Europas genomförande ska bli framgångsrikt krävs det att 
programmet kan reagera snabbt på forskares och industrins behov genom kortare 
stödtilldelningstider och fler bottom-up-program.

Enkelhet: Det är nödvändigt att Horisont Europa genomförs på ett sätt som gör det enkelt och 
begripligt samt lätt att utnyttja; särskilt för universitet, forskningsorganisationer, nystartade 
företag och små och medelstora företag.

Spektrum: Horisont Europa bör stödja forskning och innovation för verksamheter med olika 
teknisk mognadsgrad och bör finnas tillgängligt för projekt redan från uppkomst genom 
uppstart och hela vägen till finansiering, efter behov. Ramprogrammet bör också stödja både 
omstörtande och stegvis innovation.

Storlek: Det nya ramprogrammet bör vara mer ambitiöst än föregångaren och dess budgets 
storlek bör stå i proportion till de politiska ambitioner och målsättningar som har satts upp för 
det. 

Föredraganden ser fram emot de nästa stegen i arbetet med att leverera ett omfattande och 
effektivt ramprogram och utgår ifrån att alla berörda parter bidrar med samma välvilja.
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