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KORT BEGRUNDELSE 

Hovedformålene med forslaget om Horisont Europa er at bidrage til at skabe job og vækst, 

løse vores største samfundsmæssige udfordringer og forbedre unionsborgernes liv. 

 

Derfor og af hensyn til vores fremtidige velstand er en udbygning af Europas innovation, 

sikring af de nødvendige investeringer og fremskyndelse af udbredelsen af forskning og 

innovation i hele Europa en nødvendighed for Unionen og dens medlemsstater.   

 

Ordføreren for udtalelse støtter Kommissionens forslag om Horisont Europa-programmet, 

som for perioden 2021-2027 foreslår en tilgang, der med sit centrale fokus på ekspertise, 

tværnational konkurrence og samarbejde kan yde et stort bidrag til at løfte disse udfordringer1. 

 

I forbindelse med denne retsakt, der fastsætter mere detaljerede bestemmelser om 

gennemførelse og programmering, vil ordføreren gerne understrege betydningen af nogle af 

de vigtigste nye træk såsom Unionens nye forsknings- og innovationsopgaver, der fokuserer 

på emner med ambitiøse mål og en stærk europæisk merværdi til løsning af problemer, der 

påvirker vores hverdag (f.eks. bekæmpelsen af kræft, ren transport osv.), og desuden Det 

Europæiske Innovationsråd (EIC), der skal bistå med at identificere og finansiere hurtige 

innovationer med stort potentiale for at skabe helt nye markeder. Ordføreren glæder sig over, 

at gennemførelsen af Horisont Europa vil blive styret af en inklusiv og gennemsigtig 

strategisk planlægningsproces, som vil være tilstrækkelig fleksibel til hurtigt at kunne reagere 

på uventede behov og kriser, og som vil være tæt afstemt med andre EU-programmer. 

 

De foreslåede ændringer tager sigte på at understrege betydningen af en gennemsigtig 

rekrutteringsprocedure i alle Unionens institutioner og rådgivende organer. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 

korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:  

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Kommissionen indfører et 

instrument, der giver mulighed for at 

offentliggøre gennemførelsen af 

programmet i realtid, herunder 

                                                 
1 For yderligere oplysninger om det overordnede forslag om Horisont Europa henvises der til 

den grundlæggende retsakt (forslag til forordning om oprettelse af Horisont Europa - 

rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling). 
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oplysninger om deltagerne, 

finansieringsbeløb, resultater og 

markedsudbredelse. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til afgørelse 

Artikel 5 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For hver mission kan der oprettes et 

missionsudvalg. Det skal bestå af ca. 

15 personer på højt niveau, herunder 

relevante repræsentanter for slutbrugerne. 

Missionsudvalget rådgiver om: 

1. For hver mission kan der oprettes et 

missionsudvalg. Det skal bestå af højst 

15 personer på højt niveau, der udvælges 

på en gennemsigtig måde, herunder 

relevante repræsentanter for slutbrugerne. 

Undtagen i særligt begrundede tilfælde 

udpeges medlemmerne af 

missionsudvalgene af Kommissionen efter 

en åben indkaldelse af 

interessetilkendegivelser, hvor der tages 

højde for behovet for balance med hensyn 

til sagkundskab, køn, alder og geografisk 

fordeling, og som er åben for ansøgere fra 

alle medlemsstater. Missionsudvalget 

rådgiver om: 

Begrundelse 

De principper, der lægges til grund ved udpegningen af medlemmerne af bestyrelsen, bør 

anføres i artikel 5 og ikke i begrundelsen. Der bør gives mulighed for undtagelser, hvor det er 

hensigtsmæssigt, f.eks. hvis eksisterende forvaltningsstrukturer også kan anvendes som 

missionsudvalg. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til afgørelse 

Artikel 6 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Grundlaget for EFR's arbejde er 

videnskabelig topkvalitet, uafhængighed, 

effektivitet, åbenhed og ansvarlighed. Det 

sikrer kontinuiteten af de aktioner, som 

blev varetaget af EFR i henhold til 

4. Grundlaget for EFR's arbejde er 

videnskabelig topkvalitet, uafhængighed, 

forsvarlig økonomisk forvaltning, åbenhed 

og ansvarlighed. Det sikrer kontinuiteten af 

de aktioner, som blev varetaget af EFR i 
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afgørelse … henhold til afgørelse … 

Begrundelse 

Forsvarlig økonomisk forvaltning omfatter effektivitet og økonomi. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til afgørelse 

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det Videnskabelige Råd består af forskere, 

ingeniører og akademikere af begge køn i 

forskellige aldersgrupper med særlig 

fremragende renommé og med relevant 

sagkundskab; de dækker tilsammen et 

bredt spektrum af forskningsområder og 

handler i deres personlige egenskab, 

uafhængigt af eksterne interesser. 

Det Videnskabelige Råd består af forskere, 

ingeniører og akademikere af alle køn i 

forskellige aldersgrupper med særlig 

fremragende renommé og med relevant 

sagkundskab; de dækker tilsammen et 

bredt spektrum af forskningsområder og 

handler i deres personlige egenskab, 

uafhængigt af eksterne interesser. 

Begrundelse 

Køn er ikke begrænset til blot kvinder og mænd. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til afgørelse 

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) en adfærdskodeks, bl.a. for, 

hvordan potentielle interessekonflikter 

imødegås. 

udgår 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til afgørelse 

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kommissionen fastlægger en 



 

PE627.866v02-00 6/18 AD\1169286DA.docx 

DA 

adfærdskodeks, der bl.a. skal forebygge 

interessekonflikter. Medlemmerne af 

EFR's Videnskabelige Råd og EFR's 

formand skal acceptere at efterleve denne 

adfærdskodeks ved tiltrædelsen af deres 

hverv. 

Begrundelse 

Det er op til Kommissionen som traktatens vogter og "den" europæiske institution, der er 

ansvarlig for gennemførelsen af EU's politikker, at løse udfordringen med undgåelse 

interessekonflikter. Dette spørgsmål bør også omfatte formanden for Det Europæiske 

Forskningsråd. 

 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til afgørelse 

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen afviger kun fra holdninger, 

som Det Videnskabelige Råd har fastlagt i 

henhold til litra a), c), d) og e), hvis den er 

af den opfattelse, at de ikke overholder 

bestemmelserne i denne afgørelse. I så fald 

vedtager Kommissionen foranstaltninger 

for at bevare kontinuiteten i 

gennemførelsen af særprogrammet og for 

at nå dets målsætninger, ligesom den 

beskriver de punkter, hvor der afviges fra 

Det Videnskabelige Råds holdninger, og 

begrunder afvigelserne behørigt. 

Kommissionen afviger kun fra holdninger, 

som Det Videnskabelige Råd har fastlagt i 

henhold til litra a), c) og d), hvis den er af 

den opfattelse, at de ikke overholder 

bestemmelserne i denne afgørelse. I så fald 

vedtager Kommissionen foranstaltninger 

for at bevare kontinuiteten i 

gennemførelsen af særprogrammet og for 

at nå dets målsætninger, ligesom den 

beskriver de punkter, hvor der afviges fra 

Det Videnskabelige Råds holdninger, og 

begrunder afvigelserne behørigt. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til afgørelse 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. EIC omfatter det udvalg på højt 

niveau ("EIC-udvalget"), som er fastsat i 

artikel 10. 

2. EIC omfatter det udvalg på højt 

niveau ("EIC-udvalget"), som er fastsat i 

artikel 10, og støttes om nødvendigt af den 

specifikke gennemførelsesstruktur, der er 
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fastsat i artikel 8. 

Begrundelse 

Der er ikke nogen grund til at oprette et nyt forvaltningsorgan alene for søjle III. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til afgørelse 

Artikel 9 – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen sikrer, at 

gennemførelsen af EIC: 

3. Kommissionen sikrer, at 

gennemførelsen af EIC's aktiviteter: 

Begrundelse 

Præcisering. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til afgørelse 

Artikel 9 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen kan med henblik på 

forvaltning af EIC's blandede finansiering 

gøre brug af indirekte forvaltning, eller, 

hvor dette ikke er muligt, oprette et SPV-

selskab. Kommissionen sørger for at sikre, 

at andre offentlige og private investorer 

deltager. Hvis dette indledningsvist ikke er 

muligt, vil SPV-selskabet blive struktureret 

på en sådan måde, at det kan tiltrække 

andre offentlige og private investorer med 

henblik på at øge løftestangseffekten ved 

Unionens bidrag. 

4. Kommissionen kan med henblik på 

forvaltning af EIC's blandede finansiering 

gøre brug af indirekte forvaltning, eller, 

hvor dette ikke er muligt, oprette et SPV-

selskab i overensstemmelse med 

finansforordningen. Kommissionen sørger 

for at sikre, at andre offentlige og private 

investorer deltager. Hvis dette 

indledningsvist ikke er muligt, vil SPV-

selskabet blive struktureret på en sådan 

måde, at det kan tiltrække andre offentlige 

og private investorer med henblik på at øge 

løftestangseffekten ved Unionens bidrag. 

Begrundelse 

Kommissionens forslag om et "SPV-selskab" i tilknytning til EIC's blandede finansiering 

forekommer uklart. 
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Ændringsforslag  11 

Forslag til afgørelse 

Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EIC-udvalget sammensættes af 15-20 

personer på højt niveau fra forskellige dele 

af Europas innovationsøkosystem, 

herunder iværksættere, virksomhedsledere, 

investorer og forskere. Det bidrager til 

offentlige oplysningsaktiviteter, hvor EIC-

udvalgets medlemmer stræber efter at øge 

EIC-brandets prestige. 

EIC-udvalget sammensættes af 15-20 

personer på højt niveau fra forskellige dele 

af Europas innovationsøkosystem, 

herunder iværksættere, virksomhedsledere, 

repræsentanter for miljø- og 

virksomhedsovervågnings-NGO'er,         

investorer og forskere. Det bidrager til 

offentlige oplysningsaktiviteter, hvor EIC-

udvalgets medlemmer stræber efter at øge 

EIC-brandets prestige. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til afgørelse 

Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemmerne af EIC-udvalget udnævnes 

af Kommissionen efter en åben indkaldelse 

af ansøgninger til hvervet, 

interessetilkendegivelser eller begge, alt 

efter hvad Kommissionen finder mest 

hensigtsmæssigt, og tager højde for 

behovet for balance med hensyn til 

ekspertise, køn, alder og geografisk 

fordeling. 

Medlemmerne af EIC-udvalget udnævnes 

af Kommissionen efter en åben og 

gennemsigtig procedure, der omfatter 

indkaldelse af ansøgninger til hvervet, 

interessetilkendegivelser eller begge, alt 

efter hvad Kommissionen finder mest 

hensigtsmæssigt, og tager højde for 

behovet for balance med hensyn til 

ekspertise, køn, alder og geografisk 

fordeling. 

 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til afgørelse 

Artikel 12 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 12a 
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 Digitalisering 

 Digitaliseringen er en kæmpe drivkraft. I 

takt med at den fortsætter med hastige 

skridt på tværs af alle sektorer, bliver 

investeringer på prioriterede områder, der 

spænder fra kunstig intelligens til næste 

generation af internettet, højtydende 

databehandling, fotonik og 

nanoelektronik, afgørende for styrken i 

vores økonomi og vores samfunds 

bæredygtighed. Investeringer i samt 

produktion og anvendelse af IKT sætter et 

gevaldigt skub i EU's økonomiske vækst 

og tegnede sig alene i årene fra 2001 til 

2011 for en stigning på 30 %. Centrale 

støtteteknologier underbygger 

sammenkoblingen af den digitale og den 

fysiske verden, som er central for denne 

nye globale innovationsbølge. Ved at 

investere i udvikling, demonstration og 

udbredelse af centrale støtteteknologier og 

sørge for en sikker, bæredygtig og 

overkommelig forsyning af råstoffer og 

avancerede materialer vil EU sikre 

strategisk uafhængighed og hjælpe EU's 

industri med betydeligt at reducere dens 

CO2- og miljøaftryk. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del I – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Om end EU udgiver det største antal 

videnskabelige publikationer i verden, er 

den i bund og grund "masseproducent" af 

viden, og i forhold til Unionens størrelse er 

der relativt få ekspertisecentre, der skiller 

sig ud på verdensplan, og store områder 

med gennemsnitlige og dårlige resultater. 

Sammenlignet med USA, og nu også i en 

vis grad Kina, har EU fortsat tendens til at 

"distribuere topkvaliteten", hvilket vil sige, 

at ressourcerne fordeles på et stort antal 

forskere og forskningsinstitutioner. En 

Om end EU udgiver det største antal 

videnskabelige publikationer i verden, er 

den i bund og grund "masseproducent" af 

viden, og i forhold til Unionens størrelse er 

der relativt få ekspertisecentre, der skiller 

sig ud på verdensplan, og store områder 

med gennemsnitlige og dårlige resultater. 

Sammenlignet med USA, og nu også i en 

vis grad Kina, har EU fortsat tendens til at 

"distribuere topkvaliteten", hvilket vil sige, 

at ressourcerne fordeles på et stort antal 

forskere og forskningsinstitutioner. Selv 
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anden udfordring er, at den offentlige 

sektor i mange EU-lande stadig ikke 

tilbyder de bedste forskere tilstrækkeligt 

attraktive forhold. Disse faktorer gør 

Europa mindre attraktivt i forhold til andre 

regioner i den globale konkurrence om 

videnskabeligt talent. 

om dette ikke er et problem i sig selv, vil 

situationen i EU kunne styrkes ved at 

tilføje ekspertisecentre, der vælges på en 

gennemsigtig og objektiv måde. En anden 

udfordring er, at den offentlige sektor i 

mange EU-lande stadig ikke tilbyder de 

bedste forskere tilstrækkeligt attraktive 

forhold. Disse faktorer gør Europa mindre 

attraktivt i forhold til andre regioner i den 

globale konkurrence om videnskabeligt 

talent. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til afgørelse 

Bilag I  – del I – punkt 1 – nr. 1.3 – punkt 1.3.3 – afsnit 1 – led 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– udpege direktøren og 

medlemmerne af ledelsen i den specifikke 

gennemførelsesstruktur under hensyntagen 

til Det Videnskabelige Råds holdninger 

– på en fuldt gennemsigtig måde 

udpege direktøren og medlemmerne af 

ledelsen i den specifikke 

gennemførelsesstruktur under hensyntagen 

til Det Videnskabelige Råds holdninger 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del I – punkt 2 – nr. 2.1 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Europa er et kraftcenter for videnskab med 

omkring 1,8 millioner forskere, som 

arbejder på tusindvis af universiteter og 

forskningscentre og hos verdensførende 

virksomheder. Det anslås imidlertid, at EU 

vil få brug for at uddanne og ansætte 

næsten en million nye forskere inden 2027 

for at nå de mål, der er sat for øgede 

investeringer i forskning og innovation. 

Behovet er særlig akut i den ikke-

akademiske sektor. EU skal øge indsatsen 

for at tiltrække flere unge kvinder og 

mænd til at forfølge en forskerkarriere, 

tiltrække forskere fra tredjelande, fastholde 

sine egne forskere og sørge for, at 

Europa er et kraftcenter for videnskab med 

omkring 1,8 millioner forskere, som 

arbejder på tusindvis af universiteter og 

forskningscentre og hos verdensførende 

virksomheder. Det anslås imidlertid, at EU 

vil få brug for at uddanne og ansætte 

næsten en million nye forskere inden 2027 

for at nå de mål, der er sat for øgede 

investeringer i forskning og innovation. 

Behovet er særlig akut i den ikke-

akademiske sektor. EU skal øge indsatsen 

for at tiltrække flere unge mennesker på 

tværs af alle køn og baggrunde til at 

forfølge en forskerkarriere, tiltrække 

forskere fra tredjelande, fastholde sine 



 

AD\1169286DA.docx 11/18 PE627.866v02-00 

 DA 

europæiske forskere, som arbejder 

andetsteds, kommer tilbage til Europa. For 

at udbrede ekspertise i bredere forstand 

skal de betingelser, under hvilke forskerne 

arbejder, desuden forbedres yderligere i 

hele det europæiske forskningsrum. Der er 

i den forbindelse brug for at knytte 

stærkere bånd til især det europæiske 

uddannelsesområde, Den Europæiske Fond 

for Regionaludvikling (EFRU) og Den 

Europæiske Socialfond (ESF+). 

egne forskere og sørge for, at europæiske 

forskere, som arbejder andetsteds, kommer 

tilbage til Europa. For at udbrede 

ekspertise i bredere forstand skal de 

betingelser, under hvilke forskerne 

arbejder, desuden forbedres yderligere i 

hele det europæiske forskningsrum. Der er 

i den forbindelse brug for at knytte 

stærkere bånd til især det europæiske 

uddannelsesområde, Den Europæiske Fond 

for Regionaludvikling (EFRU) og Den 

Europæiske Socialfond (ESF+). 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del I – punkt 2 – nr. 2.1 – afsnit 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Gennem global forskningskonkurrence 

mellem videnskabsfolk og mellem 

værtsorganisationer fra både den 

akademiske og ikke-akademiske sektor og 

gennem skabelse og deling af 

højkvalitetsviden på tværs af landegrænser, 

sektorer og fagområder bidrager MSCA 

især til opnåelse af målene for dagsordenen 

for beskæftigelse, vækst og investeringer, 

EU's globale strategi og FN's mål for 

bæredygtig udvikling. 

Gennem global forskningskonkurrence 

mellem videnskabsfolk og mellem 

værtsorganisationer fra både den 

akademiske og ikke-akademiske sektor og 

gennem skabelse og deling af 

højkvalitetsviden på tværs af landegrænser, 

sektorer og fagområder bidrager MSCA 

især til opnåelse af målene for dagsordenen 

for beskæftigelse, vækst og investeringer, 

EU's globale strategi og FN's mål for 

bæredygtig udvikling. Man må dog også 

være opmærksom på, at uendelig vækst på 

en begrænset planet simpelthen ikke er 

opnåelig, og at der således også er behov 

for mere forskning inden for området en 

ægte "cirkulær økonomi" med vægt på 

genbrug, reparation og genanvendelse. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del II  – punkt 1 – nr. 1.1 –afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den europæiske søjle for sociale 

rettigheder slår fast, at alle har ret til 

Den europæiske søjle for sociale 

rettigheder slår fast, at alle har ret til 
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rettidig adgang til prismæssigt 

overkommelige, forebyggende og 

helbredende sundhedsydelser af god 

kvalitet. Dette understreger EU's 

engagement med hensyn til FN's mål for 

bæredygtig udvikling om inden 2030 at 

opnå universel sundhedsdækning for alle 

uanset alder, så ingen lades i stikken, og 

der sættes en stopper for undgåelige 

dødsfald. 

rettidig adgang til for alle prismæssigt 

overkommelige, forebyggende og 

helbredende sundhedsydelser af god 

kvalitet. Dette understreger EU's 

engagement med hensyn til FN's mål for 

bæredygtig udvikling om inden 2030 at 

opnå universel sundhedsdækning for alle 

uanset alder, så ingen lades i stikken, og 

der sættes en stopper for undgåelige 

dødsfald. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del II  – punkt 2 – nr. 2.1 – afsnit 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Europas borgere, statslige institutioner og 

økonomien skal beskyttes mod de 

vedvarende trusler fra organiseret 

kriminalitet, herunder ulovlig handel med 

skydevåben, narkotikahandel og 

menneskehandel. Det er ligeledes vigtigt at 

styrke beskyttelsen og sikkerheden gennem 

bedre grænseforvaltning. 

Cyberkriminaliteten vokser, og de dermed 

forbundne risici vokser i takt med 

digitaliseringen af økonomien og 

samfundet. Europa skal fortsætte sin 

indsats at forbedre cybersikkerheden, 

beskyttelsen af personlige data i den 

digitale verden og af personoplysninger 

generelt og bekæmpe udbredelsen af falsk 

og skadelig information for at opretholde 

den demokratiske og økonomiske stabilitet. 

Endelig er der brug for en yderligere 

indsats for at begrænse de konsekvenser, 

ekstreme vejrforhold har på menneskers liv 

og leveforhold, og som bliver værre 

grundet klimaforandringer, såsom 

oversvømmelser, storme eller tørke, der 

fører til skovbrande, jordforringelse samt 

andre naturkatastrofer som f.eks. 

jordskælv. Katastrofer kan, hvad enten de 

er menneskeskabte eller ej, bringe 

samfundsmæssige funktioner som sundhed, 

Europas borgere, statslige institutioner og 

økonomien skal beskyttes mod de 

vedvarende trusler fra organiseret 

kriminalitet, herunder ulovlig handel med 

skydevåben, narkotikahandel og 

menneskehandel. Det er ligeledes vigtigt at 

styrke beskyttelsen og sikkerheden gennem 

bedre grænseforvaltning. 

Cyberkriminaliteten vokser, og de dermed 

forbundne risici vokser i takt med 

digitaliseringen af økonomien og 

samfundet. Europa skal fortsætte sin 

indsats for at forbedre cybersikkerheden, 

beskyttelsen af personlige data i den 

digitale verden og af personoplysninger 

generelt og bekæmpe udbredelsen af falsk 

og skadelig information og samtidig passe 

på ikke at overskride grænserne med 

hensyn til for menneskerettigheder, 

herunder ytringsfrihed, retten til 

privatlivets fred osv., for at opretholde den 

demokratiske og økonomiske stabilitet. 

Endelig er der brug for en yderligere 

indsats for at begrænse de konsekvenser, 

ekstreme vejrforhold har på menneskers liv 

og leveforhold, og som bliver værre 

grundet klimaforandringer, såsom 

oversvømmelser, storme eller tørke, der 

fører til skovbrande, jordforringelse samt 

andre naturkatastrofer som f.eks. 
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energiforsyning og forvaltning i fare.  jordskælv. Katastrofer kan, hvad enten de 

er menneskeskabte eller ej, bringe 

samfundsmæssige funktioner som sundhed, 

energiforsyning og forvaltning i fare.  

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del II  – punkt 2 – nr. 2.2 – punkt 2.2.1 – afsnit 2 – led 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Strategier for bekæmpelse af 

populisme, ekstremisme, radikalisering og 

terrorisme for inkludering af og 

engagement blandt fremmedgjorte og 

marginaliserede borgere. 

– Strategier til bekæmpelse af 

populisme, ekstremisme, radikalisering og 

terrorisme samt strategier til løsning af de 

gyldige bekymringer blandt de mange 

berørte og marginaliserede borgere i hele 

Unionen 
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Forslag til afgørelse 

Bilag I – del II  – punkt 2 – nr. 2.2 – punkt 2.2.3 – afsnit 2 – led 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Videnbase for rådgivning om 

investeringer og politikker, navnlig om 

uddannelse, færdigheder med høj 

merværdi, produktivitet, social mobilitet, 

vækst, social innovation og jobskabelse. 

Den rolle, uddannelse spiller med hensyn 

til at tackle uligheder. 

– Videnbase for rådgivning om 

investeringer og politikker, navnlig om for 

alle prismæssig overkommelig uddannelse, 

færdigheder med høj merværdi, 

produktivitet, social mobilitet, vækst, 

social innovation og jobskabelse. Den 

rolle, uddannelse spiller med hensyn til at 

tackle uligheder. 
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Forslag til afgørelse 

Bilag I – del II  – punkt 2 – nr. 2.2 – punkt 2.2.3 – afsnit 2 – led 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Uddannelsessystemer, som 

fremmer og gør bedst mulig brug af EU's 

digitale omstilling, også med henblik på at 

styre risiciene ved den globale 

– For alle prismæssigt 

overkommelige uddannelsessystemer, som 

fremmer og gør bedst mulig brug af EU's 

digitale omstilling, også med henblik på at 
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forbundethed og teknologiske 

innovationer, navnlig fremvoksende 

onlinerisici, etiske betænkeligheder, 

socioøkonomiske uligheder og radikale 

markedsændringer 

styre risiciene ved den globale 

forbundethed og teknologiske 

innovationer, navnlig fremvoksende 

onlinerisici, etiske betænkeligheder, 

socioøkonomiske uligheder og radikale 

markedsændringer 
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Forslag til afgørelse 

Bilag I – del II  – punkt 3 – nr. 3.2 – punkt 3.2.5 – afsnit 2 – led 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Teknologier og systemer til 

pålidelige og energieffektive intelligente 

netværk og tjenesteinfrastrukturer 

(konnektivitet ud over 5G, 

softwaredefinerede infrastrukturer, 

tingenes internet, cloudinfrastrukturer, 

kognitive clouds), kapaciteter i realtid, 

virtualisering og decentraliseret forvaltning 

(ultrahurtig og fleksibel radio, edge 

computing, blockchains, delt kontekst og 

viden) 

– På uafhængig vis afprøvede og 

dokumenteret sikre teknologier og 

systemer til pålidelige og energieffektive 

intelligente netværk og 

tjenesteinfrastrukturer (konnektivitet ud 

over 5G, softwaredefinerede 

infrastrukturer, tingenes internet, 

cloudinfrastrukturer, kognitive clouds), 

kapaciteter i realtid, virtualisering og 

decentraliseret forvaltning (ultrahurtig og 

fleksibel radio, edge computing, 

blockchains, delt kontekst og viden) 

Begrundelse 

Mange velrenommerede kilder har tilkendegivet sikkerhedsmæssige betænkeligheder med 

hensyn til udrulningen af 5G.  Inden dette bliver til endnu en politisk tvist, bør det afprøves 

uafhængigt og attesteres som værende uden skadelige virkninger for mennesker. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del II  – punkt 3 – nr. 3.2 – punkt 3.2.6 – afsnit 2 – led 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Big data: højtydende dataanalyse, 

"indbygget privatlivsbeskyttelse" i 

analysen af personlige og fortrolige big 

data, teknologier til dataplatforme i fuld 

skala til genbrug af industrielle, personlige 

og åbne data dataforvaltning, 

– Big data: højtydende dataanalyse, 

"indbygget privatlivsbeskyttelse" i 

analysen af personlige og fortrolige big 

data, teknologier til dataplatforme i fuld 

skala til genbrug af industrielle, personlige 

og åbne data dataforvaltning, 
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interoperabilitet og sammenkobling af 

værktøjer dataapplikationer vedrørende 

globale udfordringer 

interoperabilitet og sammenkobling af 

værktøjer dataapplikationer vedrørende 

globale udfordringer lagring af data, de 

miljømæssige konsekvenser og hvordan 

virkningerne kan mindskes 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del II  – punkt 4 – nr. 4.2 – punkt 4.2.2 – afsnit 2 – led 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Vedvarende energiteknologier og 

løsninger vedrørende elproduktion, 

opvarmning og køling, 

transportbrændstoffer og 

mellemstransportører, i varierende omfang 

og på forskellige udviklingsstadier, 

tilpasset geografiske forhold og markeder, 

både inden for EU og globalt 

– Pålidelige vedvarende 

energiteknologier og løsninger vedrørende 

elproduktion, opvarmning og køling, 

transportbrændstoffer og 

mellemstransportører, i varierende omfang 

og på forskellige udviklingsstadier, 

tilpasset geografiske forhold og markeder, 

både inden for EU og globalt 

Begrundelse 

Eftersom vindenergi KUN er effektiv, når vinden blæser, er vindenergi i sig selv ikke pålidelig 

som primær kilde. Anlæg på land, der kombinerer vind- og vandkraft, forekommer under alle 

omstændigheder at være den mest pålidelige løsning, sådan som der i øjeblikket er eksempler 

på i Tyskland (1) https://www.ge.com/reports/unique-combo-wind-hydro-power-

revolutionize-renewable-energy/ 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – del II  – punkt 5 – nr. 5.2 – punkt 5.2.3 – afsnit 2 – led 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Metoder, teknologier og værktøjer 

til bæredygtig og modstandsdygtig 

produktion inden for landbrug og skovbrug 

– Metoder, teknologier og værktøjer 

til bæredygtig og modstandsdygtig 

produktion inden for landbrug, skovbrug 

og skovlandbrug 
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Forslag til afgørelse 
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Bilag I – del II  – punkt 6 – nr. 6.2 – punkt 6.2.2 – afsnit 2 – nr. 1 – led 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Støtte til politikker vedrørende 

forskning og teknologi med henblik på 

forbedring af de offentlige 

sundhedssystemer, herunder medicinsk 

udstyr og medicinske 

teknologivurderinger, databaser og 

digitalisering 

– Støtte til politikker vedrørende 

forskning og teknologi med henblik på 

forbedring af de offentlige 

sundhedssystemer, der er prismæssigt 

overkommelige for alle, herunder 

medicinsk udstyr og medicinske 

teknologivurderinger, databaser og 

digitalisering 
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