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KORT BEGRUNDELSE 

Horisont Europa er EU's niende rammeprogram for forskning og innovation, som skal køre 

fra 2021 til 2027. Baseret på tidligere positive resultater og erfaringerne fra foregående 

programmer er målet for Horisont Europa at styrke EU's videnskabelige og teknologiske 

grundlag, fremme Unionens konkurrenceevne og klargøre Europa til at indtage en førende 

rolle i bestræbelserne på at tackle udfordringerne i det 21. århundrede.  

Horisont Europa er af stor betydning for Udviklingsudvalget med hensyn til det bidrag, 

udvalget kan yde i gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling. Den store betydning, 

forskning og innovation har for at kunne imødegå de samfundsmæssige og økonomiske 

udfordringer i udviklingslandene, anerkendes i stigende grad.  

Det er vigtigt at sikre, at Horisont Europa er åbent for aktører i udviklingslandene både med 

hensyn til deltagelse i projekter og aktiviteter og adgang til projektresultater. 

Udviklingslandenes deltagelse i det nuværende Horisont 2020-program er faldet i forhold til 

det tidligere rammeprogram, og der bør tilføjes særlige bestemmelser i Horisont Europa for at 

styrke programmets internationale samarbejdsdimension. 

Det er også afgørende at sikre, at EU's udenrigs- og udviklingspolitiske prioriteter og 

forpligtelser tages i betragtning, navnlig hvad angår klimaændringer, biodiversitet og 

ressource- og energieffektivitet.  

Yderligere foreslåede ændringer vedrører behovet for at fremme inddragelsen af 

civilsamfundet og styrke integreringen af kønsaspektet i programmet. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

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

korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:  

Ændringsforslag  1 

Forslag til afgørelse 

Henvisning 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

under henvisning til traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 

artikel 173, stk. 3, og artikel 182, stk. 4, 

under henvisning til traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 

artikel 173, stk. 3, artikel 182, stk. 4, og 

artikel 208, stk. 1, 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til afgørelse 
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Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) For at afspejle betydningen af at 

tage hånd om klimaændringer i 

overensstemmelse med Unionens 

forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 

og FN's mål for bæredygtig udvikling vil 

dette særprogram bidrage til at 

mainstreame klimaindsatsen og til at nå det 

overordnede mål om, at 25 % af Unionens 

udgifter skal bidrage til at opfylde 

klimamålene. Aktionerne under dette 

særprogram forventes at bidrage med 

35 % af særprogrammets samlede 

finansieringsramme til klimamålene. 

Relevante aktioner vil blive indkredset i 

løbet af særprogrammets forberedelse og 

gennemførelse og revurderet i forbindelse 

med relevante evaluerings- og 

revisionsprocesser. 

(5) For at anerkende 

klimaforandringer som en af de største og 

vigtigste globale og samfundsmæssige 

udfordringer og for at afspejle 

betydningen af at tage hånd om 

klimaændringer i overensstemmelse med 

Unionens forpligtelser til at gennemføre 

Parisaftalen og FN's mål for bæredygtig 

udvikling vil dette særprogram bidrage til 

at mainstreame klimaindsatsen og til at nå 

det overordnede mål om, at 50 % af 

Unionens udgifter skal bidrage til at 

opfylde klimamålene. Aktionerne under 

særprogrammet bør bidrage med mindst 

50 % af særprogrammets samlede 

finansieringsramme til klimamålet med 

henblik på at støtte aktioner eller dele af 

aktioner, der vil hjælpe med at indføre en 

økonomi med nulemission af 

drivhusgasser senest i 2050. Relevante 

aktioner vil blive indkredset på forhånd og 

afspejlet fuldt ud i løbet af 

særprogrammets forberedelse og 

gennemførelse i form af den strategiske 

plan og arbejdsprogrammer og revurderet 

i forbindelse med relevante evaluerings- og 

revisionsprocesser, hvorved det sikres, at 

målet om at investere mindst 50 % af 

programmets samlede 

finansieringsramme i klimarelateret 

forskning og innovation opnås på en 

effektiv og rettidig måde. 

Begrundelse 

De 35 % af øremærkningen til klimaudgifter i Horisont-budgetbevillingen som foreslået af 

Kommissionen bekræfter blot det nuværende programs status quo. Da klimaændringer er en 

af de største globale og samfundsmæssige udfordringer, er dette utilstrækkeligt. Overgangen 

til at nå en nulemissionsøkonomi for drivhusgasser senest inden 2050 skal fremskyndes, og en 

ambitiøs og veludstyret FUI-politik er det vigtigste værktøj til at opnå dette. 
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Ændringsforslag  3 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 5 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5 a)  I kraft af fossile brændstoffers 

kraftigt negative indvirkning på 

klimaforandringer bør Horisont Europa-

programmet forpligte til udfasning af 

fossile brændstoffer ved ikke at yde nogen 

finansiel støtte til aktiviteter eller 

investeringer, der er relateret til 

produktion, forarbejdning, distribution, 

lagring eller forbrænding af fossile 

brændstoffer eller nogen anden aktivitet, 

der er ødelæggende for klimaet og går 

imod Unionens forpligtelser i henhold til 

Parisaftalen. 

Begrundelse 

At holde den globale temperaturstigning under 2 °C forudsætter en kraftigere indsats, især i 

en kontekst, hvor EU's energipolitik helt sikkert vil blive brugt som model i internationale 

forhandlinger, mens de lande, der har bidraget mindst til den øgede mængde drivhusgasser 

(såsom små øer og de mindst udviklede lande) vil være mest berørt af klimaændringer. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 8 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Fuldførelsen af det digitale indre 

marked og de stadig større muligheder som 

følge af konvergensen mellem digitale og 

fysiske teknologier kræver øgede 

investeringer. Horisont Europa vil bidrage 

til denne indsats med en betydelig 

forøgelse af udgiftsbeløbet til primære 

aktiviteter inden for digital forskning og 

innovation sammenlignet med Horisont 

2020-rammeprogrammet for forskning og 

innovation6. Dette skal sikre, at Europa 

forbliver i front, når det drejer sig om 

(8) Fuldførelsen af det digitale indre 

marked og de stadig større muligheder som 

følge af konvergensen mellem digitale og 

fysiske teknologier kræver øgede 

investeringer. Horisont Europa vil bidrage 

til denne indsats med en betydelig 

forøgelse af udgiftsbeløbet til primære 

aktiviteter inden for digital forskning og 

innovation sammenlignet med Horisont 

2020-rammeprogrammet for forskning og 

innovation6. Dette skal sikre, at Europa 

forbliver i front, når det drejer sig om 
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forskning og innovation på det digitale 

område. 

forskning og innovation på det digitale 

område, og støtte gennemførelsen af EU-

initiativet om digitalisering for udvikling 

(Digital for Development – D4D). 

______________ _______________ 

6 Af Kommissionens meddelelse "En ny, 

moderniseret flerårig finansiel ramme for 

en Europæisk Union, der effektivt lever op 

til de valgte prioriteter for perioden efter 

2020" fremgår det, at der er brugt 

13 mia. EUR på de primære digitale 

aktiviteter under Horisont 2020, 

rammeprogrammet for forskning og 

innovation (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/da/ALL/?uri=CELEX%3A52018D

C0098). 

6 Af Kommissionens meddelelse "En ny, 

moderniseret flerårig finansiel ramme for 

en Europæisk Union, der effektivt lever op 

til de valgte prioriteter for perioden efter 

2020" fremgår det, at der er brugt 

13 mia. EUR på de primære digitale 

aktiviteter under Horisont 2020, 

rammeprogrammet for forskning og 

innovation (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/da/ALL/?uri=CELEX%3A52018D

C0098). 

Begrundelse 

I henhold til betragtning 2 i forordningen om Horisont 2020 bør programmet "øge virkningen 

af forskning og innovation med hensyn til at udvikle, støtte og gennemføre Unionens 

politikker. D4D-initiativet, som blev vedtaget ved Rådets konklusioner af 20. november 2017, 

er et indlysende eksempel. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 8 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) Programmet bør indeholde en 

omfattende vision for forskning og 

produktudvikling for at sikre øget 

koordinering og sammenhæng mellem 

EU-programmer og nationale og 

internationale initiativer og 

forskningsdagsordener og for at sikre, at 

lovende produkter støttes gennem hele 

udviklingsprocessen, navnlig inden for 

områder uden markedsinteresse. 

Begrundelse 

For at nå sit mål om at tackle globale udfordringer, herunder målene for bæredygtig 

udvikling, bør Horisont Europa fremlægge en klar vision for forskning og udvikling (dette 
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andet aspekt forsømmes ofte) og sikre sammenhæng mellem og koordinering af 

medlemsstaternes, EU's og den internationale indsats. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til afgørelse 

Betragtning 9 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Arbejdsprogrammet for en given 

indkaldelse inden for rammerne af søjlen 

"Globale udfordringer og industriel 

konkurrenceevne" kan yde tilskud til 

produktvalidering og 

markedsreproduktion i stor målestok, idet 

det anerkendes, at dette er særlig vigtigt 

inden for områder med markedssvigt eller 

fattigdomsrelaterede og oversete 

sygdomme. 

Begrundelse 

Det er afgørende, at Horisont Europas finansiering beskyttes og prioriteres i forbindelse med 

samfundsmæssige udfordringer, hvor der alt for ofte mangler rentable kommercielle 

markeder til at motivere videnskab, teknologi og innovation. På disse områder er offentlig 

finansiering gennem hele forsknings- og udviklingsforløbet afgørende og kan anvendes til 

effektivt at mobilisere investeringer fra den private sektor. 

 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 2 – litra d 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) styrke internationalt samarbejde d) styrke internationalt samarbejde og 

fremme inddragelsen af forskere fra 

udviklingslande samt bidrage til at opfylde 

de relevante EU-forpligtelser, navnlig 

Addis Abeba-handlingsplanens punkt 49, 

116, 120 og 121 samt Parisaftalens artikel 

7, stk. 7, og artikel 10, stk. 5. 



 

PE627.607v02-00 8/40 AD\1168115DA.docx 

DA 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 2 – litra e 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) tiltrække, uddanne og fastholde 

forskere og innovatorer i det europæiske 

forskningsområde, herunder via mobilitet 

blandt forskere 

e) tiltrække, uddanne og fastholde 

forskere og innovatorer i det europæiske 

forskningsområde, herunder via mobilitet 

blandt forskere, samtidig med at 

hjerneflugt fra udviklingslandene 

forebygges, og opbygningen af 

forsknings- og innovationskompetence 

(FoI-kompetence) i disse lande støttes, i 

samordning med Unionens 

udviklingsinstrument 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 2 – litra f 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) fremme åben videnskab og sikre 

synlighed over for offentligheden samt 

åben adgang til resultater 

f) fremme åben videnskab og sikre 

synlighed over for offentligheden samt 

åben adgang til forskningsdata og -

resultater med henblik på større deling og 

anvendelse af videnskabelig information 

under hensyntagen til intellektuelle 

ejendomsrettigheder, når dette er behørigt 

begrundet; 

 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 2 – litra h 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

h) støtte gennemførelsen af Unionens h) støtte gennemførelsen af Unionens 
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politiske prioriteter politiske prioriteter, herunder opfyldelsen 

af målene i Parisaftalen og de 

bæredygtige udviklingsmål, både i 

Unionen og globalt 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 2 – litra i 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) styrke forbindelsen mellem 

forskning og innovation og andre 

politikker, herunder målene for bæredygtig 

udvikling 

i) styrke forbindelsen mellem 

forskning og innovation og andre politikker 

og globale udfordringer, herunder målene 

for bæredygtig udvikling 

 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 2 – litra k 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

k) involvere borgere og slutbrugere i 

fælles udformning og fælles 

skabelsesprocesser 

k) involvere borgere, 

civilsamfundsorganisationer og 

slutbrugere i opstillingen af FoI-

dagsordenen, herunder fælles udformning 

og fælles skabelsesprocesser 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 2 – litra k a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ka) afhjælpe markedssvigt, f.eks. 

mangel på FoI i forbindelse med visse 

globale og samfundsmæssige 

udfordringer, der tiltrækker begrænset 

interesse i den private sektor, eller 
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suboptimale investeringsforhold 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 2 – litra l 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

l) forbedre videnskabelig 

kommunikation 

l) forbedre videnskabelig 

kommunikation gennem open source-

platforme 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til afgørelse 

Artikel 2 – stk. 2 – litra p a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 p a) sikre, at mindst 50 % af midlerne 

fra Horisont Europa bruges til 

klimarelateret forskning og dermed sikre, 

at særprogrammet bidrager til at øge 

nationale klima- og energimålsætninger 

og øge målene i de nationale energi- og 

klimaplaner 

 

 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Flerårig strategisk planlægning vil sørge 

for, at Horisont Europas målsætninger på 

programniveau vil blive gennemført på 

integreret vis. En sådan planlægning vil 

sætte fokus på programmets overordnede 

virkning og sammenhæng mellem dets 

forskellige søjler såvel som synergi med 

andre EU-programmer og støtte til og fra 

Flerårig strategisk planlægning vil sørge 

for, at Horisont Europas målsætninger på 

programniveau vil blive gennemført på 

integreret vis. En sådan planlægning vil 

sætte fokus på programmets overordnede 

virkning og sammenhæng mellem dets 

forskellige søjler såvel som synergi med 

andre EU-programmer og støtte til og fra 
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andre EU-politikker. andre EU-politikker. Den strategiske 

planlægningsproces skal sikre, at 

Horisont Europa er rettet mod at opfylde 

målene for bæredygtig udvikling, og at de 

individuelle mål for bæredygtig udvikling 

er retningsgivende for valget af emner og 

udformningen af indkaldelser af forslag 

til klyngerne under søjle II, "Globale 

udfordringer og industriel 

konkurrenceevne". 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den strategiske planlægning vil fremme et 

stærkt engagement blandt borgere og 

civilsamfundsorganisationer på alle 

forsknings- og innovationsstadier, fælles 

tilvejebringelse af viden, effektiv fremme 

af lighed mellem kønnene, herunder 

integrering af kønsaspektet i forsknings- og 

innovationsindholdet, og sørge for 

overholdelse og fremme af de højeste 

standarder for etik og integritet. 

Den strategiske planlægning vil fremme et 

stærkt engagement blandt borgere og 

civilsamfundet både inden for rammerne 

af selve den strategiske 

planlægningsproces og på alle 

andreforsknings- og innovationsstadier, 

herunder fastsættelse af en dagsorden, 

navnlig hvad angår fastsættelse af 

forskningsprioriteterne under søjle II 

"Globale udfordringer og industriel 

konkurrenceevne". For at lette dette 

etableres en struktureret dialog med 

civilsamfundet. Processen vil også 

fremme fælles tilvejebringelse af viden, 

effektiv fremme af lighed mellem kønnene, 

herunder integrering af kønsaspektet i 

forsknings- og innovationsindholdet, og 

sikre og fremme ansvarlig forskning og 

innovation og overholdelse af de højeste 

standarder for etik og integritet. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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Den strategiske planlægning vil hjælpe 

med at udvikle og gennemføre politikken 

på de berørte områder på EU-niveau såvel 

som supplere politik og politiske tilgange i 

medlemsstaterne. I forbindelse med den 

strategiske planlægningsproces vil der 

blive taget højde for EU's politiske 

prioriteter med henblik på at øge det 

bidrag, som forskning og innovation yder 

til gennemførelsen af politikkerne. Den vil 

ligeledes tage højde for 

fremsynsaktiviteter, undersøgelser og 

andre videnskabelige beviser og for 

relevante eksisterende initiativer på EU-

niveau og nationalt niveau. 

Den strategiske planlægning vil hjælpe 

med at udvikle og gennemføre politikken 

på de berørte områder på EU-niveau såvel 

som supplere politik og politiske tilgange i 

medlemsstaterne. I forbindelse med den 

strategiske planlægningsproces vil der 

blive taget højde for EU's politiske 

prioriteter, herunder målene for 

bæredygtig udvikling, med henblik på at 

øge det bidrag, som forskning og 

innovation yder til gennemførelsen af 

politikkerne. Den vil ligeledes tage højde 

for fremsynsaktiviteter, undersøgelser og 

andre videnskabelige beviser og for 

relevante eksisterende initiativer på EU-

niveau og nationalt niveau. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – stk. 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I gennemførelsen af Horisont Europa vil 

der være særligt fokus på at sikre en 

afbalanceret og bred tilgang til forskning 

og innovation, som ikke kun er begrænset 

til udvikling af nye produkter, processer og 

tjenester på grundlag af videnskabelig og 

teknologisk viden og gennembrud, men 

som også omfatter anvendelse af 

eksisterende teknologier i nye 

applikationer, løbende forbedringer samt 

ikke-teknologisk og samfundsmæssig 

innovation. En systemisk, tværfaglig, 

tværsektoriel og tværpolitisk tilgang til 

forskning og innovation vil sikre, at det er 

muligt at tackle udfordringer og bane vejen 

for nye konkurrencedygtige virksomheder 

og industrier, fremme konkurrencen, 

stimulere private investeringer og 

bibeholde lige vilkår i det indre marked. 

I gennemførelsen af Horisont Europa vil 

der være særligt fokus på at sikre en 

afbalanceret og bred tilgang til forskning 

og innovation, som ikke kun er begrænset 

til udvikling af nye produkter, processer og 

tjenester på grundlag af videnskabelig og 

teknologisk viden og gennembrud, men 

som også omfatter anvendelse af 

eksisterende teknologier i nye 

applikationer, løbende forbedringer samt 

ikke-teknologisk og samfundsmæssig 

innovation. En systemisk, tværfaglig, 

tværsektoriel og tværpolitisk tilgang til 

forskning og innovation vil sikre, at det er 

muligt at tackle udfordringer og bane vejen 

for nye konkurrencedygtige virksomheder 

og industrier, fremme konkurrencen, 

stimulere private investeringer og 

bibeholde lige vilkår i det indre marked. I 

overensstemmelse med Unionens 

forpligtelser til at nedbringe og udrydde 

fattigdom skal der lægges særlig vægt på 

innovation til gavn for international 
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udvikling og humanitær bistand.  

 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – stk. 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen vil systematisk identificere 

og registrere resultaterne af programmets 

forsknings- og innovationsaktiviteter og 

overføre eller formidle disse resultater og 

den genererede viden på ikke-

diskriminerende vis til industrier og 

virksomheder uanset størrelse, offentlige 

forvaltninger, den akademiske verden, 

civilsamfundsorganisationer og politiske 

beslutningstagere med henblik på at 

maksimere programmets EU-merværdi. 

Kommissionen vil systematisk identificere 

og registrere resultaterne af programmets 

forsknings- og innovationsaktiviteter og 

overføre eller formidle disse resultater og 

den genererede viden på ikke-

diskriminerende vis til industrier og 

virksomheder uanset størrelse, offentlige 

forvaltninger, den akademiske verden, 

civilsamfundsorganisationer og politiske 

beslutningstagere i og uden for Unionen 

med henblik på at maksimere programmets 

EU-merværdi og dets orientering efter 

målene for bæredygtig udvikling. Med 

henblik herpå skal videnskabelige 

publikationer, resultater og 

baggrundsdata være rettet mod åben 

adgang. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – stk. 19 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Ved at tilpasse aktionerne til andre nationer 

og regioner i verden inden for rammerne af 

et internationalt samarbejde af hidtil uset 

omfang vil der opnås større virkninger. 

Partnere fra hele verden vil blive inviteret 

til at tage del i EU's indsats som en 

integreret del af initiativerne til støtte for 

EU's tiltag for bæredygtighed, styrket 

forskning og innovation af topkvalitet samt 

konkurrenceevne. 

Ved at tilpasse aktionerne til andre nationer 

og regioner i verden, især lav- og 

mellemindkomstlande, inden for 

rammerne af et internationalt samarbejde af 

hidtil uset omfang med henblik på at 

udvikle en fælles fremtid baseret på 

bæredygtig udvikling, der medfører viden, 

kapacitet og infrastruktur til støtte for 

aktioner på begge sider, vil der opnås 

større virkninger. Partnere fra hele verden, 

herunder forsknings- og 

uddannelsespartnere, industrier, 
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regeringer og NGO'er, vil blive inviteret 

til at tage del i EU's indsats som en 

integreret del af initiativerne til støtte for 

EU's tiltag for fattigdomsbekæmpelse, 

bæredygtighed, styrket forskning og 

innovation af topkvalitet samt 

konkurrenceevne. Den internationale 

overførsel af viden, kapacitet og 

infrastruktur mellem partnerne vil være 

en drivkraft for fælles tilgange og 

lovgivning, der vil skabe synergetisk 

handel for alle.  

 

 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – stk. 20 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

En international fælles indsats vil sikre 

effektiv håndtering af globale 

samfundsmæssige udfordringer og målene 

for bæredygtig udvikling, adgang til 

verdens bedste talenter, ekspertise og 

ressourcer samt øget udbud og 

efterspørgsel efter innovative løsninger. 

Internationale fælles aktioner vil, med 

særligt fokus på at afhjælpe markedssvigt, 

vil som fastlagt i artikel 2, stk. 1a, i 

[forordningen om oprettelse af Horisont 

Europa — rammeprogrammet for 

forskning og innovation, der fastlægger 

reglerne for deltagelse og formidling], 
sikre en effektiv håndtering af de globale 

samfundsmæssige udfordringer og 

forsømte forskningsområder og opnåelsen 

af målene for bæredygtig udvikling. I 

betragtning af disse udfordringers globale 

karakter og deres tætte forbindelse med 

lav- og mellemindkomstlande skal 

indsatsen rettes mod et strategisk 

samarbejde mellem verdens bedste 

talenter, ekspertise og ressourcer, samtidig 

med at der arbejdes i overensstemmelse 

med udviklingspolitikker for at undgå 

hjerneflugt fra udviklingslandene. 

Internationalt samarbejde vil blive 

udformet omkring fælles mål, der kræver 

internationalt samarbejde. 
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Ændringsforslag  23 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle 1 – STRATEGISK PLANLÆGNING indledning – afsnit 4 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Samtidig er forskning, teknologisk 

udvikling og innovation afgørende for 

håndteringen af globale udfordringer. 

Dette anerkendes navnlig i Parisaftalen, 

Addis Abeba-handlingsplanen og FN's 

2030-dagsorden. EU vil opfylde de 

forpligtelser, den har indgået i disse 

sammenhænge, for at samarbejde om 

SGD-relevant forskning og støtte 

innovation i udviklingslandene. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle 1 – afsnit 4 b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Foranstaltningerne under denne søjle til 

fremme af forskeres mobilitet vil blive 

anvendt på velovervejet vis for at undgå 

hjerneflugt fra udviklingslandene. Der vil 

blive ydet støtte til opbygning af 

forskningskompetence i disse lande i 

samarbejde med det instrument, der 

anvendes til gennemførelse af Unionens 

udviklingspolitik. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle 1 – punkt 2 – nr. 2.1 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Europa har brug for højt kvalificeret og 

modstandsdygtig menneskelig kapital 

Europa har brug for højt kvalificeret og 

modstandsdygtig menneskelig kapital 
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inden for forskning og innovation, som 

nemt kan tilpasse sig og finde passende 

løsninger på fremtidige udfordringer såsom 

de betydelige demografiske ændringer i 

Europa. For at sikre topkvalitet skal 

forskerne være mobile, samarbejde og 

formidle viden på tværs af landegrænser, 

sektorer og fagområder med den rette 

kombination af færdigheder, så de kan 

tackle samfundsmæssige udfordringer og 

støtte innovationen. 

inden for forskning og innovation, som 

nemt kan tilpasse sig og finde passende 

løsninger på fremtidige udfordringer såsom 

de betydelige demografiske ændringer i 

Europa og i verden. For at sikre topkvalitet 

skal forskerne være mobile, samarbejde og 

formidle viden på tværs af landegrænser, 

sektorer og fagområder med den rette 

kombination af færdigheder, så de kan 

tackle samfundsmæssige udfordringer og 

støtte innovationen. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle 1 – punkt 2 – nr. 2.2.1 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EU skal forblive en referenceramme for 

forskning i topklasse og således attraktiv 

for de mest lovende forskere i og uden for 

Europa på alle stadier af deres karrierer. 

Dette kan nås ved at gøre det muligt for 

forskere og forskningspersonale at flytte og 

samarbejde mellem lande, sektorer og 

fagområder for således at drage fordel af 

uddannelse og karrieremuligheder af høj 

kvalitet. Det vil lette karriereskift mellem 

den akademiske og den ikke-akademiske 

sektor og stimulere 

iværksættervirksomhed. 

EU skal forblive en referenceramme for 

forskning i topklasse og således attraktiv 

for de mest lovende forskere i og uden for 

Europa, herunder fra lav- og 

mellemindkomstlande, på alle stadier af 

deres karrierer. Dette kan nås ved at gøre 

det muligt for forskere og 

forskningspersonale at flytte og samarbejde 

mellem lande, sektorer og fagområder for 

således at drage fordel af uddannelse og 

karrieremuligheder af høj kvalitet. Det vil 

lette karriereskift mellem den akademiske 

og den ikke-akademiske sektor og 

stimulere iværksættervirksomhed. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle 1 – punkt 2 – nr. 2.2.3 – afsnit 2 – led 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Samarbejde, produktion og formidling af 

viden inden for EU og med tredjelande. 

Samarbejde, produktion og formidling af 

viden inden for EU og med tredjelande, 

herunder lav- og mellemindkomstlande. 
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Ændringsforslag  28 

Forslag til afgørelse 

Bilag I –søjle 2 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Mange af de udfordringer, som EU står 

over for, er også globale udfordringer. 

Omfanget og kompleksiteten af 

problemerne er enormt, og der er brug for 

passende midler, ressourcer og tiltag for at 

finde løsninger. Det er præcis de områder, 

hvor EU skal arbejde sammen på 

intelligent, fleksibel og fælles vis til gavn 

for borgerne og deres velfærd. 

Mange af de udfordringer, som EU står 

over for, er også globale udfordringer. 

Omfanget og kompleksiteten af 

problemerne er enormt, og der er brug for 

passende midler, ressourcer og tiltag for at 

finde løsninger. Det er præcis de områder, 

hvor EU skal arbejde sammen på 

intelligent, fleksibel og fælles vis til gavn 

for borgerne og deres velfærd og den 

øvrige verden. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle 2 – afsnit 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Der kan — inden for rammerne af et 

internationalt samarbejde af hidtil uset 

omfang som anført i målene for bæredygtig 

udvikling og Parisaftalen om 

klimaændringer — opnås større virkninger 

ved at tilpasse aktionerne til andre nationer 

og regioner i verden. Partnere fra hele 

verden vil til gensidig gavn blive inviteret 

til at tage del i EU's indsats som en 

integreret del af forskningen og 

innovationen inden for bæredygtighed. 

Der kan — inden for rammerne af et 

internationalt samarbejde af hidtil uset 

omfang som anført i målene for bæredygtig 

udvikling og Parisaftalen om 

klimaændringer — opnås større virkninger 

ved at tilpasse aktionerne til andre nationer 

og regioner i verden, herunder lav- og 

mellemindkomstlande. Partnere fra hele 

verden vil ud fra fælles interesse og til 

gensidig gavn blive inviteret til at tage del i 

EU's indsats som en integreret del af 

forskningen og innovationen inden for 

bæredygtighed. 

Begrundelse 

EU har i Addis Abeba-handlingsplanen forpligtet sig til at samarbejde om forskning med 

fokus på de bæredygtige udviklingsmål baseret på "fælles interesse og gensidig fordel" (punkt 

120). 
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Ændringsforslag  30 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle 2 – afsnit 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Forskning og innovation er centrale 

drivkræfter for bæredygtig vækst og 

industriel konkurrenceevne, og vil bidrage 

til at finde løsninger på de eksisterende 

problemer for så hurtigt som muligt at 

vende den negative og farlige tendens, hvor 

der p.t. er en sammenhæng mellem 

økonomisk udvikling, brug af 

naturressourcer og samfundsmæssige 

problemer, og forvandle den til nye 

forretningsmuligheder. 

Forskning og innovation er centrale 

drivkræfter for bæredygtig udvikling, 

herunder bæredygtig vækst og industriel 

konkurrenceevne, og vil bidrage til at finde 

løsninger på de eksisterende problemer for 

så hurtigt som muligt at vende den negative 

og farlige tendens, hvor der p.t. er en 

sammenhæng mellem økonomisk 

udvikling, brug af naturressourcer og 

samfundsmæssige problemer, og også 

forvandle den til nye 

forretningsmuligheder. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle 2 – afsnit 6 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Klyngerne vil udvikle sig og anvende 

digitale teknologier, centrale 

støtteteknologier og fremspirende 

teknologier som del af en fælles strategi, 

der skal styrke EU's industrielle 

førerposition. Der vil, hvis det er 

hensigtsmæssigt, blive brugt EU-

rumunderstøttede data og tjenester. 

Klyngerne vil med udgangspunkt i målene 

for bæredygtig udvikling koncentrere sig 

om at imødegå samfundsmæssige 

udfordringer og vil udvikle og anvende 

digitale teknologier, centrale 

støtteteknologier og fremspirende 

teknologier som led i en fælles strategi, der 

skal styrke EU's industrielle førerposition 

inden for rammerne af bæredygtig 

udvikling. Der vil, hvis det er 

hensigtsmæssigt, blive brugt EU-

rumunderstøttede data og tjenester. 
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Ændringsforslag  32 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle 2 – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den europæiske søjle for sociale 

rettigheder slår fast, at alle har ret til 

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. 

Den europæiske søjle for sociale 

rettigheder slår fast, at alle har ret til 

rettidig adgang til prismæssigt 

overkommelige, forebyggende og 

helbredende sundhedsydelser af god 

kvalitet. FN's mål nr. 3 for bæredygtig 

udvikling opfordrer til at sikre et sundt liv 

og fremme trivsel for alle i alle aldre. 

Manglende forskning i mulige vacciner 

og behandlinger af visse sygdomme, som 

hovedsagelig eller udelukkende påvirker 

fattige mennesker, er et åbenlyst 

markedssvigt. Aktiviteterne i denne klynge 

skal tage hånd om denne mangel og også 

på andre måder understøtte forfølgelsen 

af mål for bæredygtig udvikling nr. 3 og 

de tilhørende mål. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle II – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Forskning inden for sundhed og innovation 

har i den forbindelse spillet en betydelig 

rolle, hvilket også er tilfældet, når det 

drejer sig om at forbedre produktiviteten 

og kvaliteten inden for sundhedsindustrien. 

EU står dog fortsat over for nye, 

fremvoksende eller vedvarende 

udfordringer, som truer borgerne og den 

offentlige sundhed, sundhedssystemernes 

og de sociale beskyttelsessystemer 

bæredygtighed såvel som 

sundhedsindustriens konkurrenceevne. 

Store sundhedsudfordringer i EU omfatter 

mangel på effektiv sundhedsfremme og 

sygdomsforebyggelse, opståen af 

Forskning inden for sundhed og 

innovation, herunder produktudvikling, 

har i den forbindelse spillet en betydelig 

rolle, hvilket også er tilfældet, når det 

drejer sig om at forbedre produktiviteten 

og kvaliteten inden for sundhedsindustrien. 

EU står dog fortsat over for nye, 

fremvoksende eller vedvarende 

udfordringer, som truer borgerne og den 

offentlige sundhed, sundhedssystemernes 

og de sociale beskyttelsessystemer 

bæredygtighed såvel som 

sundhedsindustriens konkurrenceevne. 

Blandt de store sundhedsudfordringer i EU 

er mangel på effektiv sundhedsfremme og 
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ikkeoverførbare sygdomme, spredning af 

antimikrobiel resistens over for lægemidler 

og opståen af smitsomme epidemier, øget 

miljøforurening, vedvarende uligheder på 

sundhedsområdet blandt og inden for 

lande, der i uforholdsmæssig grad rammer 

mennesker, som befinder sig i ugunstige 

eller sårbare faser af livet, opdagelse, 

forståelse, kontrol, forebyggelse og 

afbødning af sundhedsrisici i et hurtigt 

skiftende socialt, urbant og naturligt miljø, 

de voksende omkostninger for Europas 

sundhedssystemer og den gradvise 

indførelse af personaliserede 

medicintilgange samt digitalisering af 

sundhed og pleje, det voksende pres på 

Europas sundhedsindustri for at forblive 

konkurrencedygtig inden for 

sundhedsinnovation og udvikling heraf 

over for nye globale spillere. 

sygdomsforebyggelse, opståen af 

ikkeoverførbare sygdomme, spredning af 

antimikrobiel resistens over for lægemidler 

og opståen af smitsomme epidemier, øget 

miljøforurening, vedvarende uligheder på 

sundhedsområdet blandt og inden for 

lande, der i uforholdsmæssig grad rammer 

mennesker, som befinder sig i ugunstige 

eller sårbare faser af livet, opdagelse, 

forståelse, kontrol, forebyggelse og 

afbødning af sundhedsrisici i et hurtigt 

skiftende socialt, urbant og naturligt miljø, 

høje priser på visse innovative 

sundhedsværktøjer og -teknologier, de 

voksende omkostninger for Europas 

sundhedssystemer og den gradvise 

indførelse af personaliserede 

medicintilgange samt digitalisering af 

sundhed og pleje, det voksende pres på 

Europas sundhedsindustri for at forblive 

konkurrencedygtig inden for 

sundhedsinnovation og udvikling heraf 

over for nye globale spillere. På 

verdensplan er antallet af dødsfald som 

følge af sygdomme, der kan forebygges, 

fortsat uacceptabelt højt, især for børn. 

Adgangen til livsvigtige lægemidler er 

fortsat uden for rækkevidde for mange i 

udviklingslandene på grund af 

uoverkommeligt høje omkostninger, eller 

fordi der ikke er foretaget tilstrækkelige 

investeringer i håndteringen af oversete 

sygdomme. Forskning på 

sundhedsområdet under Horisont Europa 

skal være styret af principperne i Doha-

erklæringen om TRIPS-aftalen og 

folkesundhed for at øge forskningen i 

oversete sygdomme, sikre global adgang 

til essentielle lægemidler, anerkende 

retten til sundhedspleje som en 

menneskeret og stimulere nye 

finansieringsmekanismer til at fremme en 

øget fælles indsats for at tackle globale 

sundhedsmæssige udfordringer i Europa 

og i udviklingslandene.  
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Ændringsforslag  34 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle 2 – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Disse sundhedsudfordringer er komplekse, 

indbyrdes forbundne og af global karakter, 

og de kræver tværfagligt, tværsektorielt og 

tværnationalt samarbejde. Forsknings- og 

innovationsaktiviteter vil skabe tætte 

forbindelser mellem opdagelses-, klinisk, 

epidemiologisk, miljø- og socioøkonomisk 

forskning og med reguleringsorienteret 

forskning. De vil udnytte den akademiske 

verdens og industriens kombinerede 

kompetencer og fremme deres samarbejde 

med sundhedstjenester, patienter, politiske 

beslutningstagere og borgere med henblik 

på at udnytte den offentlige finansiering og 

sikre, at resultaterne bliver anvendt i 

klinisk praksis og i sundhedssystemerne. 

De vil fremme strategisk samarbejde på 

EU-plan og internationalt plan med henblik 

på at samle den ekspertise, de kapaciteter 

og de ressourcer, som er nødvendige for at 

skabe stordriftsfordele, muligheder og 

hurtighed, og dele både de forventede 

fordele og de pågældende finansielle risici. 

Disse sundhedsudfordringer er komplekse, 

indbyrdes forbundne og af global karakter, 

og de kræver tværfagligt, tværsektorielt og 

tværnationalt samarbejde, herunder med 

lav- og mellemindkomstlande. Forsknings- 

og innovationsaktiviteter vil skabe tætte 

forbindelser mellem opdagelses-, klinisk, 

epidemiologisk, miljø- og socioøkonomisk 

forskning og med reguleringsorienteret 

forskning. De vil udnytte den akademiske 

verdens, ikke-profitorienterede 

produktudvikleres og industriens 

kombinerede kompetencer og fremme 

deres samarbejde med sundhedstjenester, 

patienter, politiske beslutningstagere, 

civilsamfundsorganisationer og borgere 

med henblik på at udnytte den offentlige 

finansiering og sikre, at resultaterne bliver 

anvendt i klinisk praksis og i 

sundhedssystemerne. De vil fremme 

strategisk samarbejde på EU-plan og 

internationalt plan med henblik på at samle 

den ekspertise, de kapaciteter og de 

ressourcer, som er nødvendige for at skabe 

stordriftsfordele, muligheder og hurtighed, 

og dele både de forventede fordele og de 

pågældende finansielle risici. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle II – punkt 1.1 – afsnit 4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Fattigdomsrelaterede og oversete 

sygdomme er et globalt problem, og der 

skal tages fat på huller i forskningen ved 

at skabe innovation, der er drevet af 

patienternes behov. Sådanne nye og 
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genopblussede smitsomme sygdomme i 

den europæiske region og problemet med 

antimikrobiel resistens understreger 

yderligere behovet for en omfattende 

internationalt koordineret tilgang og øget 

offentlig støtte til FoI. 

 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle 2 –punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 4 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 For at fremme lige adgang til behandling, 

forebyggelse og diagnosticering af 

alvorligt invaliderende eller livstruende 

sygdomme og sikre, at offentligt 

finansieret F & I fører til egnede, sikre, 

effektive, tilgængelige og prismæssigt 

overkommelige løsninger, vil Horisont 

Europa anmode modtagerne af støtte til 

sådanne projekter om at redegøre for, 

hvordan de vil sikre adgang til 

projektresultaterne, herunder potentielle 

fremtidige sundhedsværktøjer. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle 2 –punkt 1 – nr. 1.2.1 – afsnit 1 – led 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Mødre, fædres, spædbørns og børns 

sundhed samt forældrenes rolle 

– Mødre, fædres, spædbørns og børns 

sundhed samt forældrenes rolle barnets og 

moderens overlevelse 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle 2 –punkt 2 – nr. 1.2.2 – afsnit 2 – led 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Teknologier til vurdering af farer, 

udsættelse for og sundhedsmæssige 

konsekvenser ved kemikalier, forurenende 

stoffer og andre stressfaktorer, heriblandt 

miljømæssige og klimarelaterede 

stressfaktorer, og de kombinerede 

virkninger af forskellige stressfaktorer 

– Sikre, effektive og økonomisk 

overkommelige teknologier, herunder 

lavpristeknologier, til vurdering af farer, 

udsættelse for og sundhedsmæssige 

konsekvenser ved kemikalier, forurenende 

stoffer og andre stressfaktorer, heriblandt 

miljømæssige og klimarelaterede 

stressfaktorer, og de kombinerede 

virkninger af forskellige stressfaktorer 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle 2 – punkt – nr. 1.2.3 – afsnit 4 – led 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Behandlinger eller kure, herunder 

både farmakologiske og ikke-

farmakologiske behandlinger 

– Velegnede, sikre, effektive og 

økonomisk overkommelige behandlinger 
eller kure, herunder både farmakologiske 

og ikke-farmakologiske behandlinger 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle 2 – punkt 1 – nr. 1.2.3 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Beskyttelse af mennesker mod 

grænseoverskridende sundhedstrusler er en 

enorm udfordring for folkesundheden og 

kræver internationalt samarbejde på både 

EU-niveau og globalt niveau.  Det 

omfatter forebyggelse, beredskab, tidlig 

opdagelse, behandling og helbredelse af 

smitsomme sygdomme tillige med 

håndtering af antimikrobiel resistens 

(AMR)  ud fra en "One Health-tilgang". 

Beskyttelse af mennesker mod overførbare 

sygdomme, grænseoverskridende 

sundhedstrusler og fattigdomsrelaterede og 

oversete sygdomme er en stor udfordring 

for folkesundheden, der kræver et effektivt 

internationalt samarbejde på EU-plan og 

globalt plan samt koordinering mellem 

EU's finansieringsinstrumenter inden for 

FoI og international udvikling . Det 

omfatter udvikling af værktøjer for 

forebyggelse, beredskab, tidlig opdagelse, 

behandling og helbredelse af smitsomme 

sygdomme tillige med håndtering af 



 

PE627.607v02-00 24/40 AD\1168115DA.docx 

DA 

antimikrobiel resistens. En række 

smitsomme sygdomme mangler F&I-

investeringer fra den private sektor på 

grund af manglende incitamenter på 

markedet til at investere i forebyggelse, 

behandling og diagnosticering af disse 

ofte fattigdomsrelaterede sygdomme og 

kræver mere ambitiøse investeringer fra 

den offentlige sektor. Særlig komplekse 

og dyre kliniske forsøg i en sen fase og 

støtte til etisk og reguleringsmæssig 

styrkelse i udviklingslandene kræver en 

samlet europæisk indsats. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle II – punkt 1 – nr. 1.2 – nr. 1.2.4 – afsnit 2 – led 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Vacciner, diagnostik, behandling af 

og kure mod smitsomme sygdomme, 

herunder følgesygdomme og co-infektioner 

– Ny udvikling og optimering af 

egnede, sikre, effektive og prismæssigt 

overkommelige vacciner, diagnostik, 

behandling af og kure mod smitsomme 

sygdomme, herunder følgesygdomme og 

co-infektioner med prioritet til 

fattigdomsrelaterede og oversete 

sygdomme, hvor der mangler 

kommercielle markeder, ud over dem, der 

er væsentligt påvirket af antimikrobiel 

resistens 

 

 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle II – punkt 1 – nr. 1.2 – nr. 1.2.4 – afsnit 2 – led 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Hindringer for gennemførelse og 

udbredelse af medicinske interventioner i 

klinisk praksis og i sundhedssystemet 

– Hindringer for gennemførelse og 

udbredelse af medicinske interventioner i 

klinisk praksis og i sundhedssystemet, 

herunder styrkelse af lovgivningen i lav- 

og mellemindkomstlandene 
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Ændringsforslag  43 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle 2 – punkt 1 – nr. 1.2.4 – afsnit 2 – led 6 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Grænseoverskridende aspekter af 

smitsomme sygdomme og særlige 

udfordringer i lav- og 

mellemindkomstlande såsom 

tropesygdomme. 

Grænseoverskridende aspekter af forskning 

og udvikling af lægemidler mod 

smitsomme sygdomme og særlige 

udfordringer i lav- og 

mellemindkomstlande, navnlig 

fattigdomsrelaterede sygdomme såsom 

negligerede tropesygdomme, AIDS, 

tuberkulose og malaria 

Fattigdomsrelaterede og oversete 

sygdomme skal bekæmpes ved hjælp af en 

overordnet strategi baseret på partnerskab 

med medlemsstaterne, berørte regioner og 

forsknings- og ekspertinstitutioner, idet 

der bygges på succesen fra det andet 

partnerskabsprogram mellem de 

europæiske lande og udviklingslande 

vedrørende kliniske forsøg (EDCTP2) 

samt på udvikling af nye 

behandlingsmetoder for smitsomme 

sygdomme med henblik på at modvirke 

antibiotikaresistens.  

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle 2 – punkt 1 – nr. 1.2.5 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Sundhedsteknologier og -værktøjer er 

afgørende for den offentlige sundhed og 

har i vid udstrækning bidraget til vigtige 

forbedringer med hensyn til livskvalitet, 

sundhed og pleje af mennesker i EU. Det er 

følgelig en central strategisk udfordring at 

udforme, udvikle, levere og gennemføre 

bæredygtige, pålidelige, sikre og 

Sundhedsteknologier og -værktøjer er 

afgørende for den offentlige sundhed og 

har i vid udstrækning bidraget til vigtige 

forbedringer med hensyn til livskvalitet, 

sundhed og pleje af mennesker i EU. Det er 

følgelig en central strategisk udfordring at 

udforme, udvikle, levere og gennemføre 

bæredygtige, pålidelige, sikre, prismæssigt 
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omkostningseffektive værktøjer og 

teknologier for sundhed og pleje, som tager 

behørigt hensyn til behovene hos personer 

med handicap og den aldrende befolkning. 

Der er bl.a. tale om kunstig intelligens og 

andre digitale teknologier, som tilbyder 

væsentlige forbedringer i forhold til 

tidligere, og som stimulerer en 

konkurrencedygtig og bæredygtig 

sundhedsrelateret industri, der skaber 

beskæftigelse af høj værdi. Den 

europæiske sundhedsrelaterede industri er 

en af EU's vigtigste økonomiske sektorer, 

og tegner sig for 3 % af BNP og 

1,5 millioner medarbejdere. 

overkommelige og effektive værktøjer og 

teknologier for sundhed og pleje, som tager 

behørigt hensyn til behovene hos personer 

med handicap og den aldrende befolkning. 

Der er bl.a. tale om kunstig intelligens og 

andre digitale teknologier, som tilbyder 

væsentlige forbedringer i forhold til 

tidligere, og som stimulerer en 

konkurrencedygtig og bæredygtig 

sundhedsrelateret industri, der skaber 

beskæftigelse af høj værdi. Den 

europæiske sundhedsrelaterede industri er 

en af EU's vigtigste økonomiske sektorer, 

og tegner sig for 3 % af BNP og 

1,5 millioner medarbejdere. 

 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle II – punkt 1 – nr. 1.2 – nr. 1.2.6 – led 6 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - Fjernelse af koblingen mellem 

forskningsomkostninger og prisen på 

lægemidler for at øge adgangen og sikre 

mål nr. 3 for bæredygtig udvikling - 

sundhed og trivsel for mennesker 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle II – punkt 2 – nr. 2.2 – nr. 2.2.2 – afsnit 2 – led 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Indflydelse fra traditioner, 

adfærdsmønstre, opfattelser og 

overbevisninger på værdier og følelsen af 

tilhørsforhold. 

– Indflydelse fra traditioner, 

adfærdsmønstre, opfattelser og 

overbevisninger på værdier og følelsen af 

tilhørsforhold til et europæisk samfund, 

der kendetegnes af pluralisme, tolerance 

og solidaritet. 
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Ændringsforslag  47 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle 2 – punkt 2 – nr. 2.2.3 – stk. 1 – led 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Skattesystemer og sociale 

sikringssystemer sammen med politikker 

for social sikring og sociale investeringer 

med henblik på at vende ulighederne og 

tackle de negative virkninger ved 

teknologi, demografi og diversitet 

– Skattesystemer og sociale 

sikringssystemer sammen med politikker 

for social sikring og sociale investeringer 

med henblik på at vende ulighederne, støtte 

mobilisering af indenlandske ressourcer i 

udviklingslande i overensstemmelse med 

afsnit II A i Addis Abeba-

handlingsplanen og med EU's politik og 

tackle de negative virkninger af teknologi, 

demografi, skatteundgåelse og -

unddragelse, ulovlige finansielle strømme 
og manglende gennemsigtighed i 

forbindelse med finansielle betingelser og 

operationer 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle II – punkt 2 – nr. 2.2 – nr. 2.2.4 – afsnit 2 – led 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Samfundenes kapacitet til bedre 

styring og nedbringelse af katastroferisici, 

herunder via naturbaserede løsninger, øget 

forebyggelse, beredskab og respons på 

eksisterende og nye risici. 

– Samfundenes kapacitet til forøgelse 

af modstandsdygtigheden, bedre styring og 

nedbringelse af katastroferisici, herunder 

via naturbaserede løsninger, øget 

forebyggelse, beredskab og respons på 

eksisterende og nye risici. 

 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle 2 – punkt 3 – nr. 3.1 – afsnit 3 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Der gøres også fremskridt med 
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digitalisering i udviklingslandene, hvilket 

skaber nye sociale og økonomiske 

muligheder. Samtidig hæmmer den 

digitale kløft mellem og i landene deling 

af fordele og forværrer uligheder. EU's 

D4D-initiativ har til formål at bidrage til 

at maksimere de positive virkninger af 

digitaliseringen af udviklingslandene og 

løse problemer. Aktiviteterne i denne 

klynge vil støtte dette initiativ. 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle 2 – punkt 4 – nr. 4.1 – afsnit 2  

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For at opfylde målsætningerne i henhold til 

Parisaftalen skal EU omstille sig til 

ressourceeffektive, modstandsdygtige 

lavemissionsøkonomier. Dette vil være 

baseret på omfattende ændringer i 

teknologier og tjenester og virksomheder 

og forbrugeres adfærd samt indebære nye 

forvaltningsformer. Det kræver hurtige 

fremskridt inden for dekarbonisering af 

energisystemet og en væsentligt 

nedbringelse af drivhusgasemissionerne fra 

transportsektoren6 at begrænse stigningen i 

den globale gennemsnitstemperatur til 

under 2 °C og fortsætte bestræbelserne på 

at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °. 

Der vil også være brug for ny fremdrift for 

at sætte skub i udviklingen af næste 

generations gennembrud og demonstration 

og udrulning af innovative teknologier og 

løsninger, hvor de muligheder, som digitale 

og rumbaserede teknologier tilbyder, 

udnyttes. Der vil blive anlagt en integreret 

tilgang, som omfatter dekarbonisering, 

ressourceeffektivitet, reduktion af 

luftforurening, adgang til råstoffer og 

cirkulær økonomi. 

For at opfylde målsætningerne i henhold til 

Parisaftalen skal EU omstille sig til 

ressourceeffektive, modstandsdygtige 

lavemissionsøkonomier. Dette vil være 

baseret på omfattende ændringer i 

teknologier og tjenester og virksomheder 

og forbrugeres adfærd samt indebære nye 

forvaltningsformer. Parisaftalen udgør en 

ramme for afbødnings- og 

tilpasningstiltag. I artikel 7 fastsættes der 

et globalt mål for tilpasning. EU har bl.a. 

gennem denne artikels punkt 7.7 

forpligtet sig til at bistå udviklingslande, 

som har et lille ansvar for at forårsage 

klimaændring, og som er de største ofre 

og ikke har ressourcer til at tilpasse sig til 

den. Udviklingslandenes behov omfatter 

forskningsbaserede målrettede prognoser 

og rådgivning (klimatjenester) af den 

højest mulige kvalitet for at muliggøre 

god beslutningstagning og beredskab. De 

omfatter også bistand til udvikling af 

effektive nye tilpasningsmetoder. Levering 

af et solidt EU-bidrag til dækning af disse 

behov er et vigtigt mål for aktiviteterne i 

denne klynge og er afgørende for, at 

Unionen kan opfylde sine forpligtelser i 

henhold til artikel 7, stk. 7, og artikel 10, 

stk. 5, i Parisaftalen. Det kræver hurtige 
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fremskridt inden for dekarbonisering af 

energisystemet og en væsentligt 

nedbringelse af drivhusgasemissionerne fra 

transportsektoren6 at begrænse stigningen i 

den globale gennemsnitstemperatur til 

under 2 °C og fortsætte bestræbelserne på 

at begrænse temperaturstigningen til 1,5 

°C. Der vil også være brug for ny fremdrift 

for at sætte skub i udviklingen af næste 

generations gennembrud og demonstration 

og udrulning af innovative teknologier og 

løsninger, hvor de muligheder, som digitale 

og rumbaserede teknologier tilbyder, 

udnyttes. Der vil blive anlagt en integreret 

tilgang, som omfatter dekarbonisering, 

ressourceeffektivitet, reduktion af 

luftforurening, adgang til råstoffer og 

cirkulær økonomi. 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Menneskelige aktiviteter lægger et øget 

pres på jorden, havene og oceanerne, 

vandet, luften, biodiversiteten og andre 

naturressourcer. Ernæring af planetens 

voksende befolkning er direkte afhængig af 

de naturlige systemer og ressourcers 

sundhed. Kombineret med 

klimaforandringerne skaber menneskets 

voksende efterspørgsel efter 

naturressourcer et miljømæssigt pres, som 

går langt ud over de bæredygtige niveauer, 

og som påvirker økosystemerne og deres 

kapacitet til at bidrage til vores velfærd. 

Koncepterne med den cirkulære økonomi, 

bioøkonomien og den blå økonomi giver 

anledning til at skabe balance mellem de 

miljømæssige, sociale og økonomiske mål 

og bringe de menneskelige aktiviteter på et 

bæredygtigt spor. 

Menneskelige aktiviteter lægger et øget 

pres på jorden, havene og oceanerne, 

vandet, luften, biodiversiteten og andre 

naturressourcer. Ernæring af planetens 

voksende befolkning er direkte afhængig af 

de naturlige systemer og ressourcers 

sundhed. Kombineret med 

klimaforandringerne skaber menneskets 

voksende efterspørgsel efter 

naturressourcer et miljømæssigt pres, som 

går langt ud over de bæredygtige niveauer, 

og som påvirker økosystemerne og 

hæmmer deres kapacitet til at bevare vores 

velfærd på lang sigt. Ethvert 

produktionssystem, der nedbryder 

naturen, vil hverken være bæredygtigt 

eller produktivt på lang sigt og vil derfor 

ikke være konkurrencedygtigt. Et 

velfungerende og rigt økosystem er 

grundlaget for enhver udnyttelse af 

ressourcer. Det er af afgørende betydning 

at erkende forbindelsen mellem 
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forringelse af naturressourcegrundlaget, 

herunder den biologiske mangfoldighed, 

og naturlige og seminaturlige 

økosystemers funktion, til at yde vigtig 

service for samfundet, og til at gribe fat i 

løsninger, der foreslås på grundlag af 

disse videnskabelige resultater. 

Koncepterne med den cirkulære økonomi, 

agroøkonomi, bæredygtig bioøkonomi og 

blå økonomi giver anledning til at skabe 

balance mellem de miljømæssige, sociale 

og økonomiske mål og bringe de 

menneskelige aktiviteter på et bæredygtigt 

spor, idet sikring af ernæring og sundhed 

er afgørende for, hvordan vores 

fødevareproduktionssystemer skal 

gennemføres. 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.1 – afsnit 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Aktiviteterne vil bygge på en videnbase og 

levere løsninger for bæredygtig forvaltning 

og brug af naturressourcer fra land og vand 

og en øget rolle for landbaserede og 

akvatiske systemer som kulstofdræn 

sikring af fødevare- og 

ernæringsikkerheden, tilvejebringelse af 

sikker, sund og nærende kost fremskynde 

omstillingen fra en lineær økonomi baseret 

på fossile brændstoffer til en 

ressourceeffektiv, modstandsdygtig, 

kulstoffattig cirkulær økonomi, støtte 

udviklingen af en bæredygtig, biobaseret 

økonomi og den blå økonomi samt udvikle 

modstandsdygtige og levende land-, kyst 

og byområder. 

Tværfaglige tilgange, der udnytter 

aktørernes ekspertise og erfaring i 

værdikæderne, vil blive tilstræbt for at 

opbygge en videnbase og levere løsninger 

til: at beskytte bæredygtig forvaltning og 

anvendelse af naturressourcer fra land og 

vand og styrke de landbaserede og 

akvatiske systemers rolle som kulstofdræn 

med lukkede næringsstofkredsløb og 

funktionelle hydrologiske systemer, at 

sikre en fødevare- og ernæringssikkerhed, 

der er tilstrækkelig til at dække EU's 

behov og samtidig undgå spild og 

overproduktion, at tilvejebringe sikre 

fødevarer og foder samt sund og nærende 

kost, fremskynde omstillingen af 

fødevarer og landbrugssystemer til 

agroøkologiske strategier til gavn for både 

konventionelt og økologisk landbrug, 

støtte indkomstdiversificering i 

landdistrikter, fremskynde omstillingen fra 

en lineær økonomi baseret på fossile 

brændstoffer til en ressourceeffektiv, 
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modstandsdygtig, kulstofneutral cirkulær 

økonomi, støtte udviklingen af en 

bæredygtig, biobaseret økonomi og den blå 

økonomi samt udvikle modstandsdygtige 

og levende land-, kyst og byområder. 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.1 – afsnit 4  

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De vil bidrage til at bevare og øge 

biodiversiteten og sikre langsigtet levering 

af økosystemtjenester, klimatilpasning og 

kulstofbinding (både på land og til havs). 

De vil hjælpe med at reducere 

drivhusgasemissionerne og andre 

emissioner, affald og forurening fra den 

primære produktion (både på land og i 

vand). De vil udløse investeringer, støtte 

omstillingen til en cirkulær økonomi, 

bioøkonomi og blå økonomi, alt imens de 

vil beskytte miljøets sundhed og integritet. 

De vil bidrage til at bevare og øge 

biodiversiteten, både i naturen og på 

dyrkede arealer, og sikre langsigtet 

levering af økosystemtjenester, 

modvirkning af og tilpasning til 

klimaforandringer og kulstoflagring (både 

på land og i vandområder). De vil hjælpe 

med at reducere drivhusgasemissionerne 

og andre emissioner, affald og forurening 

fra den primære produktion (både på land 

og i vand). De vil udløse investeringer, 

støtte omstillingen til en cirkulær økonomi, 

agroøkologi, bæredygtig bioøkonomi og 

blå økonomi, alt imens de vil beskytte 

miljøets sundhed og integritet. 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.1 – afsnit 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De vil ligeledes fremme 

deltagelsesbaserede tilgange til forskning 

og innovation, herunder en tilgang med 

mange aktører, og udvikle videns- og 

innovationssystemer på lokalt, regionalt, 

nationalt og europæisk niveau. Social 

innovation med borgernes engagement og 

tillid til innovation vil være afgørende for 
at fremme nye forvaltnings-, produktions- 

og forbrugsmønstre. 

De vil ligeledes fremme 

deltagelsesbaserede tilgange til forskning 

og innovation, herunder en tilgang med 

mange aktører, der omfatter 

civilsamfundets organisationer, og 

udvikle videns- og innovationssystemer på 

lokalt, regionalt, nationalt og europæisk 

niveau. Inddragelse af alle aktører i 

fødevareforsyningskæden i forbindelse 

med fælles skabelse og deling af viden 

spiller en central rolle i processen med at 
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udvikle og gennemføre agroøkologiske 

innovationer med henblik på at tackle 

udfordringer på tværs af 

fødevaresystemer, herunder tilpasning til 

klimaændringer. Social innovation med 

borgernes engagement vil være afgørende 

for at fremme nye forvaltnings-, 

produktions- og forbrugsmønstre. 

 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle 2 – punkt 5 –  nr. 5.1 – afsnit 6 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Eftersom udfordringerne er komplese, 

indbyrdes forbunde og af global karakter, 

vil aktiviteterne følge en systemisk tilgang, 

hvor der samarbejdes med medlemsstater 

og internationale partnere, og hvor der er 

andre finansieringskilder og andre politiske 

initiativer. De vil indebære brugerdrevet 

anvendelse af miljørelaterede big data-

kilder som dem, der stammer fra 

Copernicus, EGNOS/Galileo, INSPIRE, 

EOSC, GEOSS, CEOS og EMODnet. 

Eftersom udfordringerne er komplekse, 

indbyrdes forbundne og af global karakter, 

vil aktiviteterne følge en systemisk tilgang, 

hvor der samarbejdes med medlemsstater 

og internationale partnere, herunder lav- 

og mellemindkomstlande, og hvor der er 

andre finansieringskilder og andre politiske 

initiativer. De vil indebære brugerdrevet 

anvendelse af miljørelaterede big data-

kilder som dem, der stammer fra 

Copernicus, GNOS/Galileo, INSPIRE, 

EOSC, GEOSS, CEOS og EMODnet. 
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Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.3 – afsnit 2 – led 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Klima- og miljøkonsekvenser ved 

aktiviteter i den primære sektor, 

landbrugets og skovbrugets potentiale som 

kulstofdræn og evne til at modvirke 

drivhusgasemissioner, herunder tilgange til 

negative emissioner 

– Klima- og miljøkonsekvenser ved 

aktiviteter i den primære sektor og gennem 

værdikæden, landbrugets og skovbrugets 

potentiale som kulstofdræn og evne til at 

modvirke drivhusgasemissioner, herunder 

tilgange til negative emissioner 
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Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr. 5.2.3 – afsnit 2 – led 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Brug og levering af 

økosystemtjenester inden for landbrugs- og 

skovsbrugssystemer, hvor der anvendes 

økologiske tilgange og afprøves 

naturbaserede løsninger på bedrifts- og 

landskabsniveau med henblik på 

miljøvenligt landbrug 

– Brug og levering af 

økosystemfunktioner inden for landbrugs- 

og skovbrugssystemer, hvor der anvendes 

økologiske tilgange og afprøves 

naturbaserede løsninger på bedrifts- og 

landskabsniveau med henblik på 

miljøvenligt landbrug, hvor der tages 

højde for udfordringer vedrørende 

klimaændringer, tab af biodiversitet, 

forringelse af økosystemer, forurening i 

landbruget og borgernes sundhed og 

trivsel, og hvor mulighederne for tilgange 

med flere arter og høj biodiversitet 

udforskes for at sikre modstandsdygtighed 

og stabilitet i produktionssystemerne 

Begrundelse 

De naturbaserede systemiske tilgange inden for landbrug bygger på 

pilotprojekter/forberedende foranstaltninger vedrørende naturbaserede løsninger til 

landdistrikterne, 
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Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2. – 5.2.3 – afsnit 2 – led 11 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - Omstilling til integrerede og 

forskelligartede fødevare- og 

landbrugssystemer og former for 

dyrkningspraksis, herunder brug af 

agroøkologiske tilgange, som gavner både 

konventionelt og økologisk landbrug 
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Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr. 5.2.5 – afsnit 2 - led 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Passende og sunde kostvaner for 

menneskers velbefindende i løbet af hele 

deres levetid 

– Passende og sunde kostvaner for 

menneskers velbefindende i løbet af hele 

deres levetid med sikring af, at 

fødevareproduktions- og 

fødevareforarbejdningssystemerne 

udformes helt fra bunden og tager hensyn 

til ernæringsbehovene 
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Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr. 5.2.5 – afsnit 2 - led 7 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – Håndtering af de fire centrale 

udfordringer bæredygtighed, produktion, 

ernæring og økonomisk vækst på et 

globalt plan via en målrettet bæredygtig 

udviklingsinfrastruktur for 

landbrugsfødevarer (SDIA). De 

fremtidige økonomier vil blive bygget ikke 

på fortidens fysiske ressourcer, men på 

datastrømme, viden og samarbejde. Målet 

med den bæredygtige 

udviklingsinfrastruktur for 

landbrugsfødevarer vil være at: 

 - sætte EU og de mindre udviklede lande i 

stand til at udvikle en fælles fremtid 

baseret på bæredygtig udvikling 

 - fremme samarbejde, der medfører viden, 

kapacitet og infrastruktur til støtte for 

aktioner på begge sider 

 - opfylde regionale og lokale behov på en 

måde, der muliggør udveksling af 

basisviden gennem et netværk af 

institutter, der deltager i den bæredygtige 

udviklingsinfrastruktur for 

landbrugsfødevarer i Europa. 

 at udvikle synergier med EU's instrument 

for naboskab, udvikling og internationalt 

samarbejde (2021-27) i henhold til 

reglerne i Horisont Europa. 
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Ændringsforslag  61 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr. 5.2.6 – afsnit 2 - led 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Bæredygtig udvinding af biomasse 

og bæredygtige produktionssystemer, der 

fokuserer på applikationer og anvendelser 

af høj værdi, social og miljømæssig 

bæredygtighed, virkningen på klima- og 

biodiversitetstabsmålene og overordnet 

ressourceeffektivitet 

– Bæredygtig og rimelig udvinding af 

biomasse og bæredygtige og rimelige 

produktionssystemer, der fokuserer på 

applikationer og anvendelser af høj værdi, 

social og miljømæssig bæredygtighed, 

virkningen på klimaet og biodiversitetstab, 

herunder i tredjelande og i særdeleshed 

udviklingslandene, og overordnet 

ressourceeffektivitet 
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Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr. 5.2.6 – afsnit 2 - led 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Biovidenskab og dens konvergens 

med digitale teknologier med henblik på 

efterforskning, forståelse og bæredygtig 

brug af biologiske ressourcer 

– Biovidenskab og dens konvergens 

med digitale teknologier med henblik på 

efterforskning, forståelse og bæredygtig og 

retfærdig brug af biologiske ressourcer, 

undgåelse af biopirateri og overholdelse 

af Nagoyaprotokollen 
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Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle II – punkt 6 – nr. 6.2 – nr. 6.2.2 – afsnit 2 – nr. 2 - led 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Forskning inden for nyligt 

opståede sundhedsproblemer og -trusler. 

– Forskning i nye 

sundhedsproblemer, omfattende 

epidemier af smitsomme sygdomme og 

trusler mod sundheden med særlig 

opmærksomhed på truslen om 

antimikrobiel resistens. 
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Ændringsforslag  64 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle 2 – punkt 6 – nr. 6.2.2 – nr. 2 – led 6 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – Støtte til eksterne politikker inden 

for områderne konfliktforebyggelse, 

fredsopbygning og mægling, herunder 

tidlig varsling 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til afgørelse 

BilagI – søjle III – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Åben innovation er et godt eksempel på, 

hvordan EU fortsat kan skabe velfærd for 

sine borgere og håndtere fremtidens 

udfordringer. Gennemførelsen kræver en 

systemisk, tværgående og flersidet tilgang. 

Europas økonomiske fremskridt, sociale 

velfærd og livskvalitet er afhængig af 

evnen til at fremme produktivitet og vækst, 

som til gengæld er dybt afhængig af 

innovationsevnen. Innovation er ligeledes 

vigtig for at tackle de enorme udfordringer, 

som EU står over for. 

Åben innovation er et godt eksempel på, 

hvordan EU fortsat kan skabe velfærd for 

sine borgere og håndtere fremtidens 

udfordringer. Gennemførelsen kræver en 

systemisk, tværgående og flersidet tilgang. 

Europas økonomiske fremskridt, sociale 

velfærd og livskvalitet er afhængig af 

evnen til at fremme produktivitet og 

bæredygtig vækst, som til gengæld er dybt 

afhængig af innovationsevnen. Innovation 

er ligeledes vigtig for at tackle de enorme 

udfordringer, som EU står over for. 
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Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle III – afsnit 7 – led 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Forbedre omsætningen af 

videnskab til innovation med henblik på at 

sætte skub i overførslen af idéer, 

teknologier og talent fra 

forskningsgrundlaget 

– Forbedre omsætningen af 

videnskab til innovation med henblik på at 

sætte skub i overførslen af idéer, 

teknologier og talent fra 

forskningsgrundlaget til den offentlige 

sektor, civilsamfundsorganisationer, 

nystartede virksomheder og industrien 
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Ændringsforslag  67 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle III – afsnit 7 – led 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Fremskynde den industrielle 

omstilling: Europas industri sakker bagud, 

når det handler om at anvende ny teknologi 

og opskalering. Således ligger 77 % af de 

store, nye FoI-virksomheder i USA og 

Asien, og blot 16 % i Europa 

– Sikre en bæredygtig 

industriel omstilling: Europas industri 

sakker bagud, når det handler om at 

anvende ny teknologi og opskalering. 

således ligger 77 % af de store, nye FoI-

virksomheder i USA og Asien, og blot 

16 % i Europa 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – søjle III – punkt 2 – nr. 2.2 – afsnit 1 – led 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– drøfte udviklingen af 

innovationsvenlig regulering gennem 

fortsat anvendelse af 

innovationsprincippet og udvikling af 

innovative tilgange til offentlige indkøb, 

herunder udvikling og forbedring af 

instrumentet for offentlige indkøb af 

innovationsløsninger med henblik på at øge 

innovationen. Observatoriet for innovation 

i den offentlige sektor vil ligeledes fortsat 

støtte regeringernes 

innovationsbestræbelser sideløbende med 

den moderniserede politiske støttefacilitet 

– drøfte udviklingen af 

innovationsvenlig regulering under 

overholdelse af forsigtighedsprincippet og 

udvikling af innovative tilgange til 

offentlige indkøb, herunder udvikling og 

forbedring af instrumentet for offentlige 

indkøb af innovationsløsninger med 

henblik på at øge innovationen. 

Observatoriet for innovation i den 

offentlige sektor vil ligeledes fortsat støtte 

regeringernes innovationsbestræbelser 

sideløbende med den moderniserede 

politiske støttefacilitet 

 

 

Ændringsforslag  69 

Forslag til afgørelse 

Bilag I – DEL — STYRKELSE AF DET EUROPÆISKE FORSKNINGSRUM – afsnit 

3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Sideløbende er der et voksende misforhold 

i Europa mellem de regioner, som er 

førende inden for innovation, og de som 

sakker bagud. Der er brug for forandring, 

hvis Europa som helhed skal drage fordel 

af topkvaliteten fra hele kontinentet, 

maksimere værdien af offentlige og private 

investeringer og deres virkninger på 

produktiviteten, den økonomiske vækst, 

jobskabelsen og velfærden.  

Sideløbende er der et voksende misforhold 

i Europa mellem de regioner, som er 

førende inden for innovation, og de som 

sakker bagud. Der er brug for forandring, 

hvis Europa som helhed skal drage fordel 

af topkvaliteten fra hele kontinentet, 

maksimere værdien af offentlige og private 

investeringer og deres virkninger på 

produktiviteten, den økonomiske vækst, 

jobskabelsen og velfærden. 

Samfundsengagement er en bredt 

anerkendt nøglekomponent i ansvarlig 

forskning og innovation og er afgørende 

for at sikre samfundsmæssige virkninger. 

Borgere og civilsamfundsaktører (såsom 

f.eks. NGO'er inden for miljø- og 

sundhedsområdet) er to forskellige 

målgrupper i visionen for 

samfundsengagement i F&I under 

ansvarlig forskning og innovation  

Dertil kommer, at forskning og innovation 

af nogle ses som noget fjernt og elitært 

uden klare fordele for borgerne, hvilket 

indgyder en holdning, der skader skabelsen 

og udbredelsen af innovative løsninger og 

skaber skepsis om evidensbaserede 

offentlige politikker. Det kræver både 

bedre forbindelser mellem forskere, 

borgere og politiske beslutningstagere og 

mere robuste tilgange til samling af selve 

den videnskabelige dokumentation. 

Dertil kommer, at forskning og innovation 

af nogle ses som noget fjernt og elitært 

uden klare fordele for borgerne, hvilket 

indgyder en holdning, der skader skabelsen 

og udbredelsen af innovative løsninger og 

skaber skepsis om evidensbaserede 

offentlige politikker. Det kræver, at der 

udvikles og testes løsninger for at 

forbedre et meningsfuldt 

samfundsengagement, navnlig ved at 

imødegå hindringerne for 

samfundsengagement, såvel som bedre 

forbindelser mellem forskere, borgere og 

politiske beslutningstagere og mere robuste 

tilgange til samling af selve den 

videnskabelige dokumentation. 
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