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Ændringsforslag 565
Massimiliano Salini

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den vil inkludere omfattende høringer og 
udvekslinger med medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet hvor det er relevant, 
og forskellige interessenter om prioriteter, 
herunder missioner under søjlen "Globale 
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne" og om hvilke typer af 
aktioner, det er passende at anvende, 
navnlig europæiske partnerskaber.

Den vil inkludere omfattende høringer og 
udvekslinger med medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet hvor det er relevant, 
og forskellige interessenter om prioriteter, 
herunder missioner under søjlen "Globale 
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne" og om hvilke typer af 
aktioner, det er passende at anvende, 
navnlig europæiske partnerskaber.
Industrien skal inddrages i formuleringen 
af kriterierne og betingelserne for 
udvælgelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af det 
europæiske partnerskab.

Or. en

Ændringsforslag 566
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den vil inkludere omfattende høringer og 
udvekslinger med medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet hvor det er relevant, 
og forskellige interessenter om prioriteter, 
herunder missioner under søjlen "Globale 
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne" og om hvilke typer af 
aktioner, det er passende at anvende, 
navnlig europæiske partnerskaber.

Den vil inkludere omfattende høringer og 
udvekslinger med medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet hvor det er relevant, 
og forskellige interessenter, herunder den 
private sektor, om prioriteter, herunder 
missioner under søjlen "Globale 
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne" og om hvilke typer af 
aktioner, det er passende at anvende, 
navnlig europæiske partnerskaber.

Or. en
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Ændringsforslag 567
Marian-Jean Marinescu

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den vil inkludere omfattende høringer og 
udvekslinger med medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet hvor det er relevant, 
og forskellige interessenter om prioriteter, 
herunder missioner under søjlen "Globale 
udfordringer og industriel
konkurrenceevne" og om hvilke typer af 
aktioner, det er passende at anvende, 
navnlig europæiske partnerskaber.

Den vil inkludere omfattende høringer og 
udvekslinger med medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet hvor det er relevant, 
og forskellige interessenter om prioriteter, 
herunder missioner under søjlen
"Konkurrenceevne" og om hvilke typer af 
aktioner, det er passende at anvende, 
navnlig europæiske partnerskaber.

Or. en

Ændringsforslag 568
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den vil inkludere omfattende høringer og 
udvekslinger med medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet hvor det er relevant,
og forskellige interessenter om prioriteter, 
herunder missioner under søjlen "Globale 
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne" og om hvilke typer af 
aktioner, det er passende at anvende, 
navnlig europæiske partnerskaber.

Den vil inkludere åbne og omfattende 
høringer og udvekslinger med 
medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og 
forskellige interessenter om prioriteter, 
herunder missioner under søjlen "Globale 
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne" og om hvilke typer af 
aktioner, det er passende at anvende, 
navnlig europæiske partnerskaber.

Or. en

Ændringsforslag 569
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den vil inkludere omfattende høringer og 
udvekslinger med medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet hvor det er relevant,
og forskellige interessenter om prioriteter, 
herunder missioner under søjlen "Globale 
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne" og om hvilke typer af 
aktioner, det er passende at anvende, 
navnlig europæiske partnerskaber.

Den vil inkludere omfattende høringer og 
udvekslinger med medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet og forskellige 
interessenter om prioriteter, herunder 
missioner under søjlen "Globale
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne" og om hvilke typer af 
aktioner, det er passende at anvende, 
navnlig europæiske partnerskaber.

Or. en

Ændringsforslag 570
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den vil inkludere omfattende høringer og 
udvekslinger med medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet hvor det er relevant,
og forskellige interessenter om prioriteter, 
herunder missioner under søjlen "Globale 
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne" og om hvilke typer af 
aktioner, det er passende at anvende, 
navnlig europæiske partnerskaber.

Den vil inkludere omfattende høringer og 
udvekslinger med medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet og forskellige 
interessenter om prioriteter, herunder 
missioner under søjlen "Globale 
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne" og om hvilke typer af 
aktioner, det er passende at anvende, 
navnlig europæiske partnerskaber.

Or. en

Ændringsforslag 571
Martina Werner

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den vil inkludere omfattende høringer og Den vil inkludere omfattende høringer og 
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udvekslinger med medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet hvor det er relevant,
og forskellige interessenter om prioriteter, 
herunder missioner under søjlen "Globale 
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne" og om hvilke typer af 
aktioner, det er passende at anvende, 
navnlig europæiske partnerskaber.

udvekslinger med medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet og forskellige 
interessenter om prioriteter, herunder 
missioner under søjlen "Globale 
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne" og om hvilke typer af 
aktioner, det er passende at anvende, 
navnlig europæiske partnerskaber.

Or. en

Ændringsforslag 572
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den strategiske planlægning vil på 
grundlag af sådanne omfattende høringer 
indkredse fælles målsætninger og fælles 
aktivitetsområder såsom 
partnerskabsområder (det foreslåede 
retsgrundlag fastsætter kun instrumenter 
og kriterier, der vil fungere som rettesnor 
for deres anvendelse) og 
missionsområder. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 573
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den strategiske planlægning vil på 
grundlag af sådanne omfattende høringer 
indkredse fælles målsætninger og fælles 
aktivitetsområder såsom 
partnerskabsområder (det foreslåede 

udgår
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retsgrundlag fastsætter kun instrumenter 
og kriterier, der vil fungere som rettesnor 
for deres anvendelse) og 
missionsområder. 

Or. en

Begrundelse

Indholdet er overført til ændringsforslag om bilag I, stk. I.

Ændringsforslag 574
Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den strategiske planlægningsproces og 
den herunder foreskrevne vedtagelse af 
den strategiske FoI-plan ved en delegeret 
retsakt vil øge den brede offentligheds 
engagement og forståelse af programmets 
mål og give medlovgivere, alle 
interessenter og medlemsstaterne 
mulighed for at holde sig fuldt ud og 
rettidigt underrettet om de planlagte 
initiativer.

Or. it

Begrundelse

Europa-Parlamentet bør formelt inddrages i processen gennem en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 575
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter alle høringerne vil Kommissionen 
udvikle den strategiske planlægning ved 
hjælp af delegerede retsakter.

Or. en

Ændringsforslag 576
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Indholdet er overført til ændringsforslag om bilag I, stk. I.

Ændringsforslag 577
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 og relevante 
interessentgruppers igangværende 
aktiviteter med det formål at gennemføre 
disse prioriteter med henblik på at øge det 
bidrag, som forskning og innovation yder 
til gennemførelsen af politikkerne. Den vil 
ligeledes tage højde for 
fremsynsaktiviteter, den offentlige og 
private sektors undersøgelser og andre 
videnskabelige beviser og for relevante 
eksisterende initiativer på EU-niveau og 
nationalt niveau.

Or. en

Ændringsforslag 578
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Marisa Matias

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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-

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 FN's mål 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 
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niveau og nationalt niveau. relevante eksisterende initiativer på EU-
niveau og nationalt niveau.

Or. en

Ændringsforslag 579
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 FN's mål 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.

Or. en

Ændringsforslag 580
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

Den strategiske planlægning vil hjælpe 
med at udvikle og gennemføre
programmet på de berørte områder på EU-
niveau såvel som på medlemsstaternes og 
associerede landes niveau. I forbindelse 
med den strategiske planlægningsproces vil 
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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.

der blive taget højde for EU's relevante
politiske prioriteter med henblik på at øge 
det bidrag, som forskning og innovation 
yder til gennemførelsen af disse politikker. 
Den vil ligeledes tage højde for 
fremsynsaktiviteter, undersøgelser og 
andre videnskabelige beviser og for 
relevante eksisterende initiativer på EU-
niveau og nationalt niveau.

Or. en

Ændringsforslag 581
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den strategiske planlægning vil fremme 
synergier mellem Horisont Europa og 
andre EU-programmer, herunder 
Euratomprogrammet, og vil således 
fungere som referencepunkt for forskning 
og innovation i alle relaterede 
programmer på tværs af EU-budgettet og 
ikke-finansieringsinstrumenter. Det vil 
også fremme hurtigere formidling og 
udbredelse af forsknings- og 
innovationsresultater og forebygge 
dobbeltarbejde og overlapninger mellem 
finansieringsmulighederne. Den vil 
udgøre en ramme, hvor Det Fælles 
Forskningscenters direkte 
forskningsaktioner og andre aktioner, der 
støttes under tiltaget, knyttes sammen, 
herunder anvendelse af resultater til gavn 
for politikken. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Indholdet er overført til ændringsforslag om bilag I, stk. I.
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Ændringsforslag 582
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den strategiske planlægning vil fremme 
synergier mellem Horisont Europa og 
andre EU-programmer, herunder 
Euratomprogrammet, og vil således 
fungere som referencepunkt for forskning 
og innovation i alle relaterede programmer 
på tværs af EU-budgettet og ikke-
finansieringsinstrumenter. Det vil også 
fremme hurtigere formidling og udbredelse 
af forsknings- og innovationsresultater og 
forebygge dobbeltarbejde og overlapninger 
mellem finansieringsmulighederne. Den vil 
udgøre en ramme, hvor Det Fælles 
Forskningscenters direkte 
forskningsaktioner og andre aktioner, der 
støttes under tiltaget, knyttes sammen, 
herunder anvendelse af resultater til gavn 
for politikken.

Den strategiske planlægning vil fremme 
synergier mellem Horisont Europa og 
andre EU-programmer, herunder 
Euratomprogrammet, og vil således 
fungere som referencepunkt for forskning 
og innovation i alle relaterede programmer 
på tværs af EU-budgettet og ikke-
finansieringsinstrumenter. Det vil også 
fremme hurtigere formidling og udbredelse 
af forsknings- og innovationsresultater, 
begrænse opsplitning af indsatsen og 
forebygge dobbeltarbejde og overlapninger 
mellem finansieringsmulighederne. Den vil 
udgøre en ramme, hvor Det Fælles 
Forskningscenters direkte 
forskningsaktioner og andre aktioner, der 
støttes under tiltaget, knyttes sammen, 
herunder anvendelse af resultater og data
til gavn for politikken.

Or. en

Ændringsforslag 583
Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den strategiske planlægning vil fremme 
synergier mellem Horisont Europa og 
andre EU-programmer, herunder 
Euratomprogrammet, og vil således 
fungere som referencepunkt for forskning 
og innovation i alle relaterede programmer 
på tværs af EU-budgettet og ikke-
finansieringsinstrumenter. Det vil også 

Den strategiske planlægning vil fremme 
synergier mellem Horisont Europa og 
andre EU-programmer, herunder 
Euratomprogrammet, og vil således 
fungere som referencepunkt for anvendt 
forskning og grundforskning og 
innovation i alle relaterede programmer på 
tværs af EU-budgettet og ikke-
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fremme hurtigere formidling og udbredelse
af forsknings- og innovationsresultater og 
forebygge dobbeltarbejde og overlapninger 
mellem finansieringsmulighederne. Den vil 
udgøre en ramme, hvor Det Fælles 
Forskningscenters direkte 
forskningsaktioner og andre aktioner, der 
støttes under tiltaget, knyttes sammen, 
herunder anvendelse af resultater til gavn 
for politikken.

finansieringsinstrumenter. Det vil også 
fremme hurtigere formidling og udbredelse 
af forsknings- og innovationsresultater og 
forebygge dobbeltarbejde og overlapninger 
mellem finansieringsmulighederne. Den vil 
udgøre en ramme, hvor Det Fælles 
Forskningscenters direkte 
forskningsaktioner og andre aktioner, der 
støttes under tiltaget, knyttes sammen, 
herunder anvendelse af resultater til gavn 
for politikken.

Or. it

Begrundelse

Se ændringsforslag 20.

Ændringsforslag 584
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En strategisk plan vil fastlægge en flerårig 
strategi for udviklingen af 
arbejdsprogrammets indhold (som 
defineret i artikel 11), idet der bibeholdes 
tilstrækkelig fleksibilitet til hurtig reaktion
på uforudsete muligheder og kriser. 
Eftersom Horisont Europa er syvårigt 
program, kan programmets økonomiske, 
samfundsmæssige og politiske 
sammenhæng ændre sig væsentligt i løbet 
af dets levetid. Horisont Europa skal 
hurtigt kunne tilpasse sig disse ændringer. 
Der vil derfor være mulighed for at 
inddrage støtte til aktiviteter, der ligger 
uden for nedenstående beskrivelser, hvis 
dette begrundes behørigt med en væsentlig 
udvikling, politiske behov eller 
krisesituationer, f.eks. som reaktion på 
alvorlige sundhedstrusler i forbindelse 
med eksempelvis epidemier.

En strategisk plan vil fastlægge en flerårig 
strategi for orienteringen af 
arbejdsprogrammets indhold (som 
defineret i artikel 11), idet der bibeholdes 
tilstrækkelig fleksibilitet til at tilpasse sig 
den hastige udvikling af forskning, 
innovation og teknologier og reagere 
hurtigt på nye og fremspirende 
udfordringer, uforudsete muligheder og 
kriser. Eftersom Horisont Europa er 
syvårigt program, kan programmets 
økonomiske, samfundsmæssige og 
politiske sammenhæng ændre sig 
væsentligt i løbet af dets levetid. 
Horisont Europa skal hurtigt kunne tilpasse 
sig disse ændringer. Der vil derfor være 
mulighed for at inddrage støtte til 
aktiviteter, der ligger uden for 
nedenstående beskrivelser, hvis dette 
begrundes behørigt med en væsentlig 
udvikling, politiske behov eller 
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krisesituationer.

Or. en

Ændringsforslag 585
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

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 at der 
skabes ny viden, der om muligt vil bane 
vejen for nye konkurrencedygtige og 
bæredygtige virksomheder og industrier
samt social og videnskabelig innovation, 
fremme konkurrencen, stimulere private 
investeringer og bibeholde lige vilkår i det 
indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 586
Anneleen Van Bossuyt

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 8
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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, i alle udviklingstrin, som 
ikke kun er begrænset til fremme af 
frontlinjeforskning eller 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.

Or. en

Ændringsforslag 587
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

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 

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, design og kreativitet. En 
systemisk, tværfaglig, tværsektoriel og 
tværpolitisk tilgang til forskning og 
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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.

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.

Or. es

Ændringsforslag 588
Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En systemisk, tværfaglig, tværsektoriel og 
tværgående tilgang til innovation inden 
for og med henblik på forskning sikrer 
kapaciteten til at tackle udfordringer, 
genererer ny viden og baner, hvor det er 
muligt, samtidig vejen for nye 
konkurrencedygtige virksomheder og 
industrier, samfundsmæssig og 
videnskabelig innovation, styrker 
konkurrenceevnen, fremmer private 
investeringer og opretholder lige vilkår i 
det indre marked.

Or. it

Begrundelse

En tværfaglig tilgang sikrer mange forskelligartede synsvinkler, som er nødvendige for 
innovation.

Ændringsforslag 589
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under søjlerne "Globale udfordringer og
industriel konkurrenceevne" og "Åben 
innovation" vil forskning og innovation 
blive suppleret med aktiviteter, som finder 
sted tæt på slutbrugerne og markedet 
såsom demonstration, pilotprojekter eller
proof of concept, hvorimod 
markedsføringsaktiviteter, som går videre 
end forsknings- og innovationsfasen, er 
udelukket. Der vil også blive ydet støtte til 
aktiviteter på efterspørgselssiden for at 
fremskynde ibrugtagning og udbredelse af 
en bred vifte af innovationer. Der vil blive 
lagt vægt på ikkebindende indkaldelser af 
forslag.

Under søjlerne "Globale
samfundsmæssige udfordringer og en 
drivhusgasneutral emissionsøkonomi" og
"Innovativt Europa" vil forskning og 
innovation blive suppleret med aktiviteter, 
som finder sted tæt på slutbrugerne og 
markedet såsom demonstration, 
pilotprojekter eller proof of concept, 
hvorimod markedsføringsaktiviteter, som 
går videre end forsknings- og 
innovationsfasen, er udelukket. Der vil 
også blive ydet støtte til aktiviteter på 
efterspørgselssiden for at fremskynde 
ibrugtagning og udbredelse af en bred vifte 
af innovationer. Der vil blive lagt vægt på 
ikkebindende indkaldelser af forslag.

Or. en

Ændringsforslag 590
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under søjlerne "Globale udfordringer og 
industriel konkurrenceevne" og "Åben 
innovation" vil forskning og innovation 
blive suppleret med aktiviteter, som finder 
sted tæt på slutbrugerne og markedet 
såsom demonstration, pilotprojekter eller 
proof of concept, hvorimod 
markedsføringsaktiviteter, som går videre 
end forsknings- og innovationsfasen, er 
udelukket. Der vil også blive ydet støtte til 
aktiviteter på efterspørgselssiden for at 
fremskynde ibrugtagning og udbredelse af 
en bred vifte af innovationer. Der vil blive 
lagt vægt på ikkebindende indkaldelser af 
forslag.

Under søjlerne "Samfundsmæssige
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne" og "Åben innovation" 
vil forskning og innovation blive suppleret 
med aktiviteter, som finder sted tæt på 
slutbrugerne og markedet såsom 
demonstration, pilotprojekter eller proof of 
concept, hvorimod 
markedsføringsaktiviteter, som går videre 
end forsknings- og innovationsfasen, er 
udelukket. Der vil også blive ydet støtte til 
aktiviteter på efterspørgselssiden for at 
fremskynde ibrugtagning og udbredelse af 
en bred vifte af innovationer. Der vil blive 
lagt vægt på ikkebindende indkaldelser af 
forslag.
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Or. en

Ændringsforslag 591
Marian-Jean Marinescu

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under søjlerne "Globale udfordringer og 
industriel konkurrenceevne" og "Åben 
innovation" vil forskning og innovation 
blive suppleret med aktiviteter, som finder 
sted tæt på slutbrugerne og markedet 
såsom demonstration, pilotprojekter eller 
proof of concept, hvorimod 
markedsføringsaktiviteter, som går videre 
end forsknings- og innovationsfasen, er 
udelukket. Der vil også blive ydet støtte til 
aktiviteter på efterspørgselssiden for at 
fremskynde ibrugtagning og udbredelse af 
en bred vifte af innovationer. Der vil blive 
lagt vægt på ikkebindende indkaldelser af 
forslag.

Under søjlerne "Konkurrenceevne" og
"Åben innovation" vil forskning og 
innovation blive suppleret med aktiviteter, 
som finder sted tæt på slutbrugerne og 
markedet såsom demonstration, 
pilotprojekter eller proof of concept, 
hvorimod markedsføringsaktiviteter, som 
går videre end forsknings- og 
innovationsfasen, er udelukket. Der vil 
også blive ydet støtte til aktiviteter på 
efterspørgselssiden for at fremskynde 
ibrugtagning og udbredelse af en bred vifte 
af innovationer. Der vil blive lagt vægt på 
ikkebindende indkaldelser af forslag.

Or. en

Ændringsforslag 592
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under søjlen "Globale udfordringer og 
industriel konkurrenceevne", som bygger 
på erfaringerne fra Horisont 2020, vil 
samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber blive fuldt ud integreret i alle 
klynger, herunder i de særlige aktiviteter. 
Marine og maritime forsknings- og 
innovationsaktiviteter vil ligeledes blive 
gennemført på strategisk og integreret vis 

udgår
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i overensstemmelse med EU's integrerede 
havpolitik, den fælles fiskeripolitik og 
internationale forpligtelser. 

Or. en

Begrundelse

Indholdet er overført til ændringsforslag om bilag I, stk. I.

Ændringsforslag 593
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under søjlen "Globale udfordringer og 
industriel konkurrenceevne", som bygger 
på erfaringerne fra Horisont 2020, vil 
samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber blive fuldt ud integreret i alle 
klynger, herunder i de særlige aktiviteter. 
Marine og maritime forsknings- og 
innovationsaktiviteter vil ligeledes blive 
gennemført på strategisk og integreret vis i 
overensstemmelse med EU's integrerede 
havpolitik, den fælles fiskeripolitik og 
internationale forpligtelser.

Under søjlen "Globale udfordringer og 
industriel konkurrenceevne", som bygger 
på erfaringerne fra Horisont 2020, vil 
samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber blive fuldt ud integreret i alle 
klynger, herunder i specifikke 
interventionsområder og særlige 
aktiviteter. Marine og maritime forsknings-
og innovationsaktiviteter vil ligeledes blive 
gennemført på strategisk og integreret vis i 
overensstemmelse med EU's integrerede 
havpolitik, den fælles fiskeripolitik og 
internationale forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 594
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under søjlen "Globale udfordringer og 
industriel konkurrenceevne", som bygger 
på erfaringerne fra Horisont 2020, vil 

Under søjlen "Sociale udfordringer og 
industriel konkurrenceevne", som bygger 
på erfaringerne fra Horisont 2020, vil 
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samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber blive fuldt ud integreret i alle 
klynger, herunder i de særlige aktiviteter. 
Marine og maritime forsknings- og 
innovationsaktiviteter vil ligeledes blive 
gennemført på strategisk og integreret vis i 
overensstemmelse med EU's integrerede 
havpolitik, den fælles fiskeripolitik og 
internationale forpligtelser.

samfundsvidenskab, humanistiske 
videnskaber og design blive fuldt ud 
integreret i alle klynger, herunder i de 
særlige aktiviteter. Marine og maritime 
forsknings- og innovationsaktiviteter vil 
ligeledes blive gennemført på strategisk og 
integreret vis i overensstemmelse med EU's 
integrerede havpolitik, den fælles 
fiskeripolitik og internationale 
forpligtelser.

Or. es

Ændringsforslag 595
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under søjlen "Globale udfordringer og 
industriel konkurrenceevne", som bygger 
på erfaringerne fra Horisont 2020, vil 
samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber blive fuldt ud integreret i alle 
klynger, herunder i de særlige aktiviteter. 
Marine og maritime forsknings- og 
innovationsaktiviteter vil ligeledes blive 
gennemført på strategisk og integreret vis i 
overensstemmelse med EU's integrerede 
havpolitik, den fælles fiskeripolitik og 
internationale forpligtelser.

Under søjlen "Samfundsmæssige
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne", som bygger på 
erfaringerne fra Horisont 2020, vil 
samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber blive fuldt ud integreret i alle 
klynger, herunder i de særlige aktiviteter. 
Marine og maritime forsknings- og 
innovationsaktiviteter vil ligeledes blive 
gennemført på strategisk og integreret vis i 
overensstemmelse med EU's integrerede 
havpolitik, den fælles fiskeripolitik og 
internationale forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 596
Marian-Jean Marinescu

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under søjlen "Globale udfordringer og Under søjlen "Konkurrenceevne", som 
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industriel konkurrenceevne", som bygger 
på erfaringerne fra Horisont 2020, vil 
samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber blive fuldt ud integreret i alle 
klynger, herunder i de særlige aktiviteter. 
Marine og maritime forsknings- og 
innovationsaktiviteter vil ligeledes blive 
gennemført på strategisk og integreret vis i 
overensstemmelse med EU's integrerede 
havpolitik, den fælles fiskeripolitik og 
internationale forpligtelser.

bygger på erfaringerne fra Horisont 2020, 
vil samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber blive fuldt ud integreret i alle 
klynger, herunder i de særlige aktiviteter. 
Marine og maritime forsknings- og 
innovationsaktiviteter vil ligeledes blive 
gennemført på strategisk og integreret vis i 
overensstemmelse med EU's integrerede 
havpolitik, den fælles fiskeripolitik og 
internationale forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 597
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De "FET-flagskibe", som støttes under 
Horisont 2020, vil fortsat blive støttet 
under det nye program. Da de har store 
ligheder med missioner vil eventuelt 
yderligere "FET-flagskibe" under dette 
rammeprogram blive støttet som 
missioner, der er rettet mod fremtidige og 
fremspirende teknologier. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Indholdet er overført til ændringsforslag om bilag I, stk. I.

Ændringsforslag 598
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De "FET-flagskibe", som støttes under 
Horisont 2020, vil fortsat blive støttet 
under det nye program. Da de har store 
ligheder med missioner vil eventuelt 
yderligere "FET-flagskibe" under dette 
rammeprogram blive støttet som missioner, 
der er rettet mod fremtidige og 
fremspirende teknologier.

De "FET-flagskibe", som støttes under 
Horisont 2020, og som har bevist deres 
fordele for Unionen, giver tydelig EU-
merværdi, bidrager betydeligt til EU's 
globale konkurrenceevne, styrker EU's 
videnbase og øger EU-borgernes trivsel,
vil fortsat blive støttet under det nye 
program. Da de har store ligheder med 
missioner vil eventuelt yderligere "FET-
flagskibe" under dette rammeprogram blive 
støttet som missioner, der er rettet mod 
fremtidige og fremspirende teknologier.

Or. en

Ændringsforslag 599
Barbara Kappel

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De "FET-flagskibe", som støttes under 
Horisont 2020, vil fortsat blive støttet 
under det nye program. Da de har store 
ligheder med missioner vil eventuelt 
yderligere "FET-flagskibe" under dette 
rammeprogram blive støttet som missioner, 
der er rettet mod fremtidige og 
fremspirende teknologier.

De "FET-flagskibe", som støttes under 
Horisont 2020, vil fortsat blive støttet 
under det nye program. Da de har store 
ligheder med missioner kan eventuelt 
yderligere "FET-flagskibe" under dette 
rammeprogram blive støttet som missioner, 
der er rettet mod fremtidige og 
fremspirende teknologier.

Or. en

Begrundelse

FET-flagskibe er helt bestemt identiske med missionskonceptet, men de eksisterende FET-
flagskibe er ikke alle og ikke automatisk berettigede til at blive omdøbt til missioner.

Ændringsforslag 600
Nadine Morano

Forslag til afgørelse
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Bilag I – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dialogerne om videnskabeligt og 
teknologisk samarbejde med EU's 
internationale partnere og de politiske 
dialoger med de vigtigste regioner i verden 
vil være et vigtigt bidrag til den 
systematiske indkredsning af muligheder 
for samarbejde, som kombineret med 
differentiering efter land/region vil være 
med til at opstille prioriteterne.

Dialogerne om videnskabeligt og 
teknologisk samarbejde med EU's 
internationale partnere og de politiske 
dialoger med de vigtigste regioner i verden 
vil være et vigtigt bidrag til den 
systematiske indkredsning af muligheder 
for samarbejde, som kombineret med 
differentiering efter land/region vil være 
med til at opstille prioriteterne. Disse 
dialoger skal tage udgangspunkt i en 
passende høring af medlemsstaterne såvel 
som offentlige og private 
forskningspartnere.

Or. fr

Ændringsforslag 601
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dialogerne om videnskabeligt og 
teknologisk samarbejde med EU's 
internationale partnere og de politiske 
dialoger med de vigtigste regioner i verden 
vil være et vigtigt bidrag til den 
systematiske indkredsning af muligheder 
for samarbejde, som kombineret med 
differentiering efter land/region vil være 
med til at opstille prioriteterne.

Videnskabeligt og teknologisk samarbejde 
med EU's internationale partnere og de 
politiske dialoger med de vigtigste regioner 
i verden vil være et vigtigt bidrag til den 
systematiske indkredsning af muligheder 
for samarbejde, som kombineret med 
differentiering efter land/region vil være 
med til at opstille prioriteterne.

Or. en

Ændringsforslag 602
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mens Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologis (EIT) fokus på 
innovationsøkosystemer gør, at det passer 
naturligt ind under Horisont Europas 
søjle "Åben innovation", vil EIT's videns-
og innovationsfællesskaber (VIF) via den 
strategiske planlægningsproces blive 
tilpasset søjlen "Globale udfordringer og 
industriel konkurrenceevne".

udgår

Or. en

Begrundelse

Indholdet er overført til ændringsforslag om bilag I, stk. I.

Ændringsforslag 603
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mens Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologis (EIT) fokus på 
innovationsøkosystemer gør, at det passer 
naturligt ind under Horisont Europas søjle
"Åben innovation", vil EIT's videns- og 
innovationsfællesskaber (VIF) via den 
strategiske planlægningsproces blive 
tilpasset søjlen "Globale udfordringer og 
industriel konkurrenceevne".

Mens Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologis (EIT) fokus på 
innovationsøkosystemer gør, at det passer 
naturligt ind under Horisont Europas søjle
"Åben innovation", vil EIT's videns- og 
innovationsfællesskaber (VIF) via den 
strategiske planlægningsproces blive 
tilpasset søjlen "Samfundsmæssige
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne".

Or. en

Ændringsforslag 604
Marian-Jean Marinescu

Forslag til afgørelse
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Bilag I – stk. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under Horisont Europa vil der blive ydet 
særlig støtte til fri brugsret til 
videnskabelige publikationer, videnbanker 
og andre datakilder. Aktioner vedrørende 
formidling og spredning af viden vil blive 
støttet, også via samarbejdet med andre 
EU-programmer, herunder gruppering af 
resultater og data på sprog og i formater 
tilpasset målgrupper og netværk blandt 
borgerne, industrien, de offentlige 
forvaltninger, den akademiske verden, 
civilsamfundsorganisationerne og de 
politiske beslutningstagere. Horisont 
Europa kan i den forbindelse gøre brug af 
avancerede teknologier og intelligente 
værktøjer.

Under Horisont Europa vil der blive ydet 
særlig støtte til fri brugsret til 
videnskabelige publikationer, videnbanker 
og andre datakilder. Aktioner vedrørende 
formidling og spredning af viden vil blive 
støttet, også via samarbejdet med andre 
EU-programmer, herunder gruppering af 
resultater og data på sprog og i formater 
tilpasset målgrupper og netværk blandt 
borgerne, industrien, de offentlige 
forvaltninger, den akademiske verden, 
civilsamfundsorganisationerne og de 
politiske beslutningstagere. Horisont 
Europa kan i den forbindelse gøre brug af 
avancerede teknologier og intelligente 
værktøjer. Kommissionen indfører et 
værktøj, der giver mulighed for at 
offentliggøre gennemførelsen af 
programmet i realtid, herunder 
oplysninger om deltagerne, 
finansieringsbeløb, resultater og 
markedsudbredelsen.

Or. en

Ændringsforslag 605
David Borrelli

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der vil blive ydet passende støtte til 
mekanismer, der formidler programmet til 
potentielle ansøgere (f.eks. nationale 
kontaktpunkter).

Der vil blive ydet passende støtte til 
mekanismer, der formidler programmet til 
potentielle ansøgere. Kommissionen 
etablerer et system af nationale 
kontaktpunkter som en væsentlig 
komponent i gennemførelsen af Horisont 
Europa, der er baseret på erfaringerne fra 
tidligere rammeprogrammer, for at sikre, 
at programmet bliver kendt blandt og 
umiddelbart tilgængeligt for alle 
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potentielle ansøgere, uanset sektor eller 
fagområde.

Or. en

Ændringsforslag 606
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vil fastsætte omfattende 
foranstaltninger for udnyttelse af de 
resultater og den viden, der genereres med 
Horisont Europa. Det vil sætte skub i 
udnyttelsen hen mod markedsudbredelse 
og øge programmets virkning.

Kommissionen vil fastsætte omfattende 
foranstaltninger for udnyttelse af de 
resultater og den viden, der genereres med 
Horisont Europa. Det vil sætte skub i 
udnyttelsen hen mod markedsudbredelse 
og øge programmets virkning. Der skal 
lægges særlig vægt på nye og 
fremspirende banebrydende innovationer, 
der f.eks. finansieres via Det Europæiske 
Innovationsråd og sådanne innovationers 
skalerbarhed.

Or. en

Ændringsforslag 607
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

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 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 
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uddannelsespartnere, industrier, 
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 bæredygtighed, styrket 
forskning og innovation af topkvalitet samt 
konkurrenceevne. Overførslen af viden, 
kapacitet og infrastruktur mellem 
partnerne på internationalt plan vil være 
en drivkraft for fælles tilgange og 
lovgivning, der vil skabe synergetisk 
handel for begge.

Or. en

Ændringsforslag 608
Nadine Morano

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 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. For at opnå de bedst 
mulige resultater skal 
samarbejdsaftalerne sigte mod at matche 
målene og de internationale partneres 
budgetter.

Or. fr

Ændringsforslag 609
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 19 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Deltagelse i internationalt samarbejde og 
internationale samarbejdsaftaler kræver 
fuld overholdelse af 
menneskerettighederne og behørig 
overholdelse af de principper, som bl.a. 
anerkendes i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 610
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

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.

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.
Internationalt samarbejde vil blive 
udformet omkring fælles mål, der kræver 
internationalt samarbejde. Dette vil gøre 
det lettere for europæiske forskere at 
arbejde med de bedste forskere på deres 
område.

Or. en

Ændringsforslag 611
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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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.

En international fælles indsats vil sikre 
effektiv håndtering af globale 
samfundsmæssige udfordringer som fastsat 
i målene for bæredygtig udvikling og 
Parisaftalen, adgang til verdens bedste 
talenter, ekspertise og ressourcer samt øget 
udbud og efterspørgsel efter innovative 
løsninger.

Or. en

Ændringsforslag 612
Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uafhængige eksperter, som bistår eller er 
medlem af evalueringsudvalget, kan 
undtagelsesvist, og når det er begrundet i 
kravet om at udpege de bedste disponible 
eksperter og/eller i den begrænsede 
gruppe af kvalificerede eksperter, 
evaluere specifikke forslag, for hvilke de 
har indberettet en eventuel interesse. 
Kommissionen eller finansieringsorganet 
træffer i så tilfælde alle de fornødne 
afbødende foranstaltninger for at sikre 
evalueringsprocessens integritet. 
Evalueringsprocessen vil blive foretaget i 
overensstemmelse hermed, herunder en 
fase, hvor diverse eksperter træder 
sammen. Evalueringsudvalget vil tage 
højde for de særlige omstændigheder, når 
det udvælger forslag til finansiering.

udgår

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at se bort fra alle foranstaltninger, der også i sig selv kunne skabe en 
potentiel interessekonflikt.
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Ændringsforslag 613
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – stk. 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uafhængige eksperter, som bistår eller er 
medlem af evalueringsudvalget, kan 
undtagelsesvist, og når det er begrundet i 
kravet om at udpege de bedste disponible 
eksperter og/eller i den begrænsede 
gruppe af kvalificerede eksperter, 
evaluere specifikke forslag, for hvilke de 
har indberettet en eventuel interesse. 
Kommissionen eller finansieringsorganet 
træffer i så tilfælde alle de fornødne 
afbødende foranstaltninger for at sikre 
evalueringsprocessens integritet. 
Evalueringsprocessen vil blive foretaget i 
overensstemmelse hermed, herunder en 
fase, hvor diverse eksperter træder 
sammen. Evalueringsudvalget vil tage 
højde for de særlige omstændigheder, når 
det udvælger forslag til finansiering.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 614
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I ÅBEN VIDENSKAB I VIDENSKABELIG TOPKVALITET

Or. en

Ændringsforslag 615
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
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Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Søgen efter gennembrud inden for 
forståelse og opnåelse af viden, de 
faciliteter i verdensklasse, der er 
nødvendige for at nå dette mål, herunder 
fysisk infrastruktur og videninfrastruktur
for forskning og innovation, såvel som 
midlerne til åbent at formidle og dele viden
samt en tilstrækkelig masse af 
fremragende forskere er 
omdrejningspunktet for alle former for 
økonomiske, sociale og kulturelle 
fremskridt.

En tilstrækkelig masse af fremragende 
forskere og innovatorer, søgen efter 
gennembrud inden for forståelse og 
opnåelse af viden, de faciliteter i 
verdensklasse, der er nødvendige for at nå 
dette mål, herunder fysisk infrastruktur og
e-infrastruktur for forskning og 
innovation, såvel som midlerne til åbent at 
formidle og dele viden er 
omdrejningspunktet for alle former for 
økonomiske, sociale og kulturelle 
fremskridt.

Or. en

Begrundelse

De menneskelige ressourcer, dvs. forskere og innovatorer, bør stå først.

Ændringsforslag 616
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Åben og fremragende videnskab er 
uløseligt forbundet med verdensførende 
innovation. Videnskabelige og
teknologiske paradigmeskift er blevet 
udpeget som de vigtigste drivkræfter for 
vækst i produktivitet, konkurrenceevne,
rigdom, bæredygtig udvikling og social 
fremgang. Sådanne paradigmeskift er 
historisk set i hovedreglen udsprunget af 
den offentlige sektors videnskabsgrundlag
og har derefter skabt fundament for helt 
nye industrier og sektorer.

Verdensførende innovation er uløseligt 
forbundet med udviklingen af åben 
videnskab af høj kvalitet. Videnskabelige, 
teknologiske og sociale paradigmeskift
kan med ordentlig og klog vejledning 
blive de vigtigste drivkræfter for
inkluderende social vækst, overgangen til 
en økonomi med nulemission af 
drivhusgasser senest i 2050, velstand,
konkurrenceevne og spredning af rigdom. 
Sådanne paradigmeskift er historisk set i 
hovedreglen udsprunget af forskning 
finansieret af den offentlige sektor og har 
derefter skabt fundament for en 
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omfattende samfundsmæssig udvikling.

Or. en

Begrundelse

Innovation afhænger af og kommer fra videnskab og ikke omvendt. Vi bryder os desuden ikke 
om en vision, der antyder, at paradigmeskift "per definition" er gode og retfærdige.

Ændringsforslag 617
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Åben og fremragende videnskab er 
uløseligt forbundet med verdensførende 
innovation. Videnskabelige og 
teknologiske paradigmeskift er blevet 
udpeget som de vigtigste drivkræfter for 
vækst i produktivitet, konkurrenceevne, 
rigdom, bæredygtig udvikling og social 
fremgang. Sådanne paradigmeskift er 
historisk set i hovedreglen udsprunget af 
den offentlige sektors videnskabsgrundlag 
og har derefter skabt fundament for helt 
nye industrier og sektorer.

Åben og fremragende videnskab er 
uløseligt forbundet med verdensførende 
innovation. Videnskabelige og 
teknologiske paradigmeskift er blevet 
udpeget som de vigtigste drivkræfter for 
vækst i produktivitet, samarbejde, rigdom, 
bæredygtig og økologisk udvikling og 
social fremgang og inklusion. Sådanne 
paradigmeskift er historisk set i 
hovedreglen udsprunget af den offentlige 
sektors videnskabsgrundlag og har derefter 
skabt fundament for helt nye industrier og 
sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 618
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Åben og fremragende videnskab er 
uløseligt forbundet med verdensførende 
innovation. Videnskabelige og 

Åben og fremragende videnskab er 
uløseligt forbundet med verdensførende 
innovation. Videnskabelige og 
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teknologiske paradigmeskift er blevet 
udpeget som de vigtigste drivkræfter for 
vækst i produktivitet, konkurrenceevne, 
rigdom, bæredygtig udvikling og social 
fremgang. Sådanne paradigmeskift er 
historisk set i hovedreglen udsprunget af 
den offentlige sektors videnskabsgrundlag 
og har derefter skabt fundament for helt 
nye industrier og sektorer.

teknologiske paradigmeskift er blevet 
udpeget som de vigtigste drivkræfter for
bæredygtig og inkluderende vækst, 
konkurrenceevne, rigdom, bæredygtig 
udvikling og social fremgang. Sådanne 
paradigmeskift er historisk set i 
hovedreglen udsprunget af den offentlige 
sektors videnskabsgrundlag og har derefter 
skabt fundament for helt nye industrier og 
sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 619
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlige investeringer i forskning, 
navnlig via universiteter og offentlige 
forskningsinstitutioner og 
forskningsfaciliteter, går ofte til mere 
langsigtet, mere risikobetonet forskning og
supplerer den private sektors aktiviteter. 
Derudover skaber de færdigheder, 
knowhow og erfaring, nye videnskabelige 
instrumenter og metoder samt netværk, 
gennem hvilke den nyeste viden overføres.

Offentlige investeringer i forskning, 
navnlig via universiteter og offentlige 
forskningsinstitutioner og 
forskningsfaciliteter, går ofte til mere 
langsigtet, mere risikobetonet forskning, 
som derefter suppleres og gennemføres af
den private sektors aktiviteter. Derudover 
skaber de højt kvalificerede menneskelige 
ressourcer, knowhow og erfaring, nye 
videnskabelige instrumenter og metoder 
samt netværk, gennem hvilke den nyeste 
viden overføres.

Or. en

Begrundelse

Den omfattende, alvorlige og konsekvente undervurdering af de menneskelige ressourcers 
betydning er paradoksal.

Ændringsforslag 620
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
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Bilag I – SØJLE I – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europæisk videnskab og europæiske 
forskere har været og vil altid være på 
forkant på mange områder. Men det er ikke 
noget, vi kan tage for givet. Der er rigeligt 
med beviser på, at lige så hurtigt som 
forskningen skrider fremad, lige så hurtigt 
vokser antallet af lande, der ønsker at være 
blandt de bedste. USA, der traditionelt set 
har været en konkurrent, får nu følgeskab 
af økonomiske giganter såsom Kina og
Indien og især nye industrialiserede dele af 
verden samt alle øvrige lande, hvor 
regeringerne har erkendt, at investeringer i 
forskning giver et stort og rigeligt udbytte.

Europæiske forskere og deres 
videnskabelige produkter har været og vil 
altid være på forkant på mange områder. 
Men det er ikke noget, der kan tages for 
givet. Der er rigeligt med beviser på, at lige 
så hurtigt som forskningen skrider fremad, 
lige så hurtigt vokser antallet af lande, der 
ønsker at være blandt de bedste. USA, der 
traditionelt set har været en konkurrent, får 
nu følgeskab af økonomiske giganter 
såsom Kina, Indien og Sydkorea og især 
nye industrialiserede dele af verden samt 
alle øvrige lande, hvor regeringerne har 
erkendt, at investeringer i forskning giver 
et stort og rigeligt udbytte.

Or. en

Ændringsforslag 621
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.1 – stk. 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 
anden udfordring er, at den offentlige 
sektor i mange EU-lande stadig ikke 
tilbyder de bedste forskere tilstrækkeligt 

EU er en af de største udgivere af
videnskabelige publikationer i verden. 
Sammenlignet med USA, og nu også i en 
vis grad Kina, følger EU en model med at
"distribuere topkvaliteten", hvilket vil sige, 
at ressourcerne fordeles på et stort antal 
forskere og forskningsinstitutioner. 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.
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attraktive forhold. Disse faktorer gør 
Europa mindre attraktivt i forhold til andre 
regioner i den globale konkurrence om 
videnskabeligt talent.

Or. en

Ændringsforslag 622
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.1 – stk. 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 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.

EU udgiver det største antal videnskabelige 
publikationer i verden, og er i bund og 
grund en "masseproducent" af viden, som 
har tendens til at "distribuere 
topkvaliteten", hvilket vil sige, at 
ressourcerne fordeles på et relativt stort 
antal forskere og forskningsinstitutioner. I
mange EU-lande ligger den offentlige 
sektors investering i forskning uheldigvis 
under alle acceptable tærskler, hvilket 
betyder, at den ikke tilbyder de bedste 
forskere tilstrækkeligt attraktive forhold. 
Disse sidstnævnte faktorer begrænser 
Europas tiltrækningskraft i forhold til 
andre regioner i den globale konkurrence 
om videnskabeligt talent.

Or. en

Begrundelse

Vi er meget imod, at modellen med at "distribuere topkvaliteten" betragtes som en negativ 
faktor for den globale konkurrenceevne. Denne påstand er absolut IKKE evidensbaseret. I 
USA finder man også "steder med topkvalitet" på fjerntliggende universiteter og 
forskningscentre. Dette koncept er desuden i direkte modstrid med de fleste medlemsstaters 
og associerede landes politikker for "distribuering af topkvaliteten" over alle deres regioner 
(jf. f.eks. Tysklands politik for landets østlige delstater).
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Ændringsforslag 623
Gunnar Hökmark

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.1 – stk. 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 
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 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 
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. Horisont Europa bør 
derfor udformes med det formål at 
fremme den europæiske ekspertise 
yderligere.

Or. en

Ændringsforslag 624
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det globale forskningslandskab er under en 
dramatisk udvikling og bliver mere og 
mere multipolær som et resultat af det 
voksende antal vækstlande, særligt Kina, 

Det globale forskningslandskab er under en 
dramatisk udvikling og bliver mere og 
mere multipolær som et resultat af det 
voksende antal vækstlande, særligt Kina, 
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som udvider deres videnskabelige 
produktion. Hvor EU og USA i 2000 stod 
for næsten to tredjedele af verdens udgifter 
til forskning og udvikling, var denne andel 
faldet til mindre end halvdelen i 2013.

som udvider deres videnskabelige 
produktion. Hvor EU og USA i 2000 stod 
for næsten to tredjedele af verdens udgifter 
til forskning og udvikling, var denne andel 
faldet til mindre end halvdelen i 2013. Den 
europæiske resultattavle for innovation i 
2018 bekræftede, at offentlige udgifter til 
FoU i EU stadig ligger under 2010-
niveauerne og er langt fra det mangeårige 
mål om at afsætte 3 % af BNP til FoU-
aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 625
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFR støtter de bedste forskere med 
fleksibel, langsigtet finansiering af 
banebrydende forskning med høj risiko og 
høj gevinst. EFR fungerer selvstændigt og 
består af forskellige forskere, ingeniører og 
akademikere med særlig fremragende 
renommé samt relevant sagkundskab. EFR 
kan trække på et større udvalg af talenter 
og idéer end nogen national ordning ville 
kunne, og kan styrke topkvaliteten gennem 
måden, hvorpå de bedste forskere og de 
bedste idéer konkurrerer mod hinanden.

EFR støtter talentfulde forskere med 
fleksibel, langsigtet finansiering af 
banebrydende forskning med høj risiko og 
høj gevinst. EFR fungerer selvstændigt og
ledes af et uafhængigt videnskabeligt råd 
med ligevægt mellem køn og fagområder, 
som består af forskellige forskere, 
ingeniører og akademikere med særlig 
fremragende renommé samt relevant 
sagkundskab. EFR kan trække på et større 
udvalg af talenter og idéer end nogen 
national ordning ville kunne, og kan styrke
forskning af høj kvalitet på alle områder 
af videnskaben gennem måden, hvorpå de 
bedste forskere og de bedste idéer 
konkurrerer og samarbejder om fremskridt 
for hele menneskeheden.

Or. en

Ændringsforslag 626
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský



PE625.595v01-00 38/92 AM\1159886DA.docxx

DA

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFR støtter de bedste forskere med 
fleksibel, langsigtet finansiering af 
banebrydende forskning med høj risiko og 
høj gevinst. EFR fungerer selvstændigt og 
består af forskellige forskere, ingeniører og 
akademikere med særlig fremragende 
renommé samt relevant sagkundskab. EFR 
kan trække på et større udvalg af talenter 
og idéer end nogen national ordning ville 
kunne, og kan styrke topkvaliteten gennem 
måden, hvorpå de bedste forskere og de 
bedste idéer konkurrerer mod hinanden.

EFR støtter de bedste forskere, med særligt 
fokus på unge forskere, med fleksibel, 
langsigtet finansiering af banebrydende 
forskning med høj risiko og høj gevinst. 
EFR fungerer selvstændigt og består af 
forskellige forskere, ingeniører og 
akademikere med særlig fremragende 
renommé samt relevant sagkundskab. EFR 
kan trække på et større udvalg af talenter 
og idéer end nogen national ordning ville 
kunne, og kan styrke topkvaliteten gennem 
måden, hvorpå de bedste forskere og de 
bedste idéer konkurrerer mod hinanden.

Or. en

Ændringsforslag 627
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Frontlinjeforskning, der støttes af EFR, har
en væsentlig direkte virkning i form af 
fremskridt i forskningens grænseland, idet 
den baner vej for nye og ofte uforudsete 
videnskabelige og teknologiske resultater 
og nye forskningsområder. Det
frembringer til gengæld radikalt nye idéer, 
som er drivkraft for innovation og 
forretningsmæssig opfindsomhed og for 
håndtering af samfundsmæssige 
udfordringer. EFR har også stor strukturel 
betydning, idet det er med til at sikre en 
forbedring af kvaliteten af det europæiske 
forskningssystem, der rækker ud over de 
forskere og projekter, som finansieres 
direkte af EFR. Aktioner og forskere, der 
finansieres af EFR, sætter et inspirerende 
mål for frontlinjeforskningen i Europa, 
højner dens profil og gør den mere attraktiv 

Frontlinjeforskning, der støttes af EFR,
burde have en væsentlig virkning i form af 
fremskridt i forskningens grænseland, idet 
den baner vej for nye og ofte uforudsete 
videnskabelige, teknologiske og
samfundsmæssige resultater og nye 
forskningsområder. Det kan til gengæld
frembringe radikalt nye idéer, som er 
drivkraft for innovation og 
forretningsmæssig opfindsomhed og for 
håndtering af samfundsmæssige 
udfordringer. EFR har også stor strukturel 
betydning, idet det er med til at sikre en 
forbedring af kvaliteten af det europæiske 
forskningssystem, der rækker ud over de 
forskere og projekter, som finansieres 
direkte af EFR. Aktioner og forskere, der 
finansieres af EFR, sætter et inspirerende 
mål for frontlinjeforskningen i Europa, 
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over for de bedste forskere på verdensplan 
som et sted at arbejde og arbejde sammen 
med. Prestigen ved at være vært for EFR's 
stipendiater skærper konkurrencen mellem 
de europæiske universiteter og andre 
forskningsorganisationer om at tilbyde de 
mest attraktive vilkår for topforskere og 
kan indirekte hjælpe dem med at vurdere 
deres relative styrker og svagheder og 
gennemføre reformer.

højner dens profil og gør den mere attraktiv 
over for de bedste forskere på verdensplan 
som et sted at arbejde og arbejde sammen 
med. Prestigen ved at være vært for EFR's 
stipendiater skærper konkurrencen mellem 
de europæiske universiteter og andre 
forskningsorganisationer om at tilbyde de 
mest attraktive vilkår for topforskere og 
kan indirekte hjælpe dem med at vurdere 
deres relative styrker og svagheder og 
gennemføre reformer.

Or. en

Begrundelse

Avanceret forskning af høj kvalitet inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber 
bør ikke glemmes.

Ændringsforslag 628
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kløften mellem USA og EU-landene, når 
det drejer sig om resultater på 
forskningsområdet, er blevet mindre i de ti 
år, der er gået, siden EFR blev oprettet. 
EFR finansierer en relativt lille procentdel 
af al europæisk forskning, men det har
alligevel en uforholdsmæssigt stor 
videnskabelig virkning. Den 
gennemsnitlige citationshyppighed for 
forskning, der støttes af EFR, kan 
sammenlignes med den for verdens mest 
prestigefyldte forskningsuniversiteter. 
EFR's forskningsresultater er enormt store 
sammenlignet med verdens største 
forskningsfinansierende aktører. EFR 
finansierer en stor mængde 
frontlinjeforskning på mange 
forskningsområder, som har det højeste 
antal citeringer, herunder de områder, der 

EFR finansierer en relativt lille procentdel 
af al europæisk forskning, men det har 
alligevel en uforholdsmæssigt stor 
videnskabelig virkning. Den 
gennemsnitlige citationshyppighed for 
forskning, der støttes af EFR, kan 
sammenlignes med den for verdens mest 
prestigefyldte forskningsuniversiteter. 
EFR's forskningsresultater kan 
sammenlignes med og er undertiden 
større end resultaterne fra verdens største 
forskningsfinansierende aktører. EFR 
finansierer en stor mængde 
frontlinjeforskning på mange 
forskningsområder, som har det højeste 
antal citeringer, herunder de områder, der 
vokser hurtigt.
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vokser hurtigt. Om end EFR-finansiering 
er målrettet frontlinjeforskning, har den 
resulteret i et betydeligt antal patenter.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af det ubetydelige antal EFR-støttemodtagere for så vidt angår forskernes 
befolkningsgruppe virker det ærligt talt urealistisk, at oprettelsen af EFR tillægges en 
systemisk betydning i forbindelse med, at kløften mellem forskningsresultaterne i EU-landene 
og USA er blevet mindre.

Ændringsforslag 629
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.1 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er ergo klare beviser for, at EFR 
tiltrækker og finansierer forskere i 
topklasse via sine indkaldelser, og at EFR's 
aktioner skaber et væsentligt antal af de 
mest betydnings- og virkningsfulde 
forskningsresultater i verden på nye 
områder, som fører til gennembrud og store 
fremskridt. Det arbejde, som EFR's 
støttemodtagere udfører, er ligeledes i høj 
grad tværfagligt, og de samarbejder 
internationalt og offentliggør deres 
resultater åbent på tværs af alle 
forskningsområder, herunder 
samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber.

Der er ergo klare beviser for, at EFR 
tiltrækker og finansierer forskere i 
topklasse via sine indkaldelser, og at EFR's 
aktioner skaber et væsentligt antal af de 
mest betydnings- og virkningsfulde 
forskningsresultater i verden på nye 
områder, som fører til gennembrud og store 
fremskridt. EFR's støttemodtagere 
samarbejder internationalt og offentliggør 
deres resultater åbent på tværs af alle 
forskningsområder, herunder 
samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber. Det arbejde, som EFR's 
støttemodtagere udfører, forventes også i 
stigende grad at blive tværfagligt.

Or. en

Begrundelse

Tværfaglighed er et ambitiøst mål, der er værd at forfølge, men som endnu er langt fra at 
være en realitet.

Ændringsforslag 630
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Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.1 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er også allerede bevis på de 
langsigtede virkninger af EFR's tilskud på 
karrierer, uddannelse af højtkvalificerede
postdoc'er og ph.d.'er, europæisk 
forsknings øgede globale synlighed og 
prestige og på de nationale 
forskningssystemer via den stærke 
benchmarkeffekt. Denne virkning er især 
værdifuld, når det drejer sig om EU's 
model for distribuering af topkvalitet, fordi 
det at være finansieret under EFR kan 
erstatte og fungere som en mere præcis
indikator for forskningskvalitet end
anerkendelse baseret på institutionernes 
status. Det gør det muligt for ambitiøse 
enkeltpersoner, institutioner, regioner og 
lande at gribe initiativet og styrke særligt 
fremtrædende forskningsprofiler.

Der er også bevis på de langsigtede 
virkninger af EFR's tilskud på karrierer, 
uddannelse af højtkvalificerede anerkendte 
forskere og indehavere af doktorgrader, 
europæisk forsknings øgede globale 
synlighed og prestige og på de nationale 
forskningssystemer via den stærke 
benchmarkeffekt. Denne virkning er især 
værdifuld, når det drejer sig om EU's 
model for distribuering af topkvalitet, fordi 
det at være finansieret under EFR kan 
erstatte og fungere som en pålidelig og 
enklere indikator for forskningskvalitet 
end andre aktuelt anvendte indikatorer. 
Det gør det muligt for ambitiøse 
enkeltpersoner, institutioner, regioner og 
lande at gribe initiativet og styrke særligt 
fremtrædende forskningsprofiler.

Or. en

Begrundelse

Vi bør vedtage en mere bredt accepteret og mere europæisk definition af profiler for 
forskerkarrierer (https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-
researchers/research-profiles-descriptors).

Den foreslåede indikator, der er baseret på tildelingen af tilskud fra EFR, ville under alle 
omstændigheder blive en indikator for institutioners "status". Det er årsagen til, at vi foreslår 
en ændring af den relevante sætning.

Ændringsforslag 631
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning støttet af EFR forventes at føre Forskning støttet af EFR forventes at føre 
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til fremskridt ved vidensgrænsen med 
videnskabelige publikationer af højeste 
kvalitet og forskningsresultater med store 
samfundsmæssige og økonomiske 
virkninger, og hvor EFR sætter et klart og 
inspirerende mål for frontlinjeforskning i 
hele EU og Europa og på internationalt 
plan. Idet det sigter på at gøre EU til et 
mere attraktivt miljø for verdens bedste 
videnskabsfolk vil EFR stile mod en 
målbar forbedring af EU's andel af de mest 
citerede publikationer i verden og mod en 
betydelig stigning i det antal fremragende 
forskere fra lande uden for Europa, som det 
støtter. Støtten fra EFR tildeles i 
overensstemmelse med følgende 
veletablerede principper. Videnskabelig 
topkvalitet er det eneste kriterium for 
tildeling af støtte fra EFR. EFR følger
"bottom-up"-princippet og fastlægger ikke 
på forhånd sine prioriteter.

til fremskridt ved vidensgrænsen med 
videnskabelige publikationer af højeste 
kvalitet og forskningsresultater med store 
samfundsmæssige og økonomiske 
virkninger, og hvor EFR sætter et klart og 
inspirerende mål for frontlinjeforskning i 
hele EU og Europa og på internationalt 
plan. Idet det sigter på at gøre EU til et 
mere attraktivt miljø for verdens bedste 
videnskabsfolk vil EFR stile mod en 
målbar forbedring af EU's andel af de mest 
citerede publikationer i verden og mod en 
betydelig stigning i det antal fremragende 
forskere fra lande uden for Europa, som det 
støtter. Støtten fra EFR tildeles i 
overensstemmelse med følgende 
veletablerede principper. Videnskabelig 
topkvalitet er det eneste kriterium for 
tildeling af støtte fra EFR. EFR følger
"bottom-up"-princippet og fastlægger ikke 
på forhånd sine prioriteter. Der bør være 
balance mellem behovene for 
grundforskning, anvendt forskning og 
tværnational forskning og udvikling for at 
opnå en effektiv og hurtig omsætning af 
nye opdagelser til faktiske teknologier og 
kommercielle produkter.

Or. en

Ændringsforslag 632
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning støttet af EFR forventes at føre 
til fremskridt ved vidensgrænsen med 
videnskabelige publikationer af højeste 
kvalitet og forskningsresultater med store 
samfundsmæssige og økonomiske 
virkninger, og hvor EFR sætter et klart og 
inspirerende mål for frontlinjeforskning i 
hele EU og Europa og på internationalt 
plan. Idet det sigter på at gøre EU til et 

Forskning støttet af EFR forventes at føre 
til fremskridt ved vidensgrænsen med 
videnskabelige publikationer af højeste 
kvalitet og forskningsresultater med store 
samfundsmæssige, miljømæssige og 
økonomiske virkninger, og hvor EFR 
sætter et klart og inspirerende mål for 
frontlinjeforskning i hele EU og Europa og 
på internationalt plan. Idet det sigter på at 
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mere attraktivt miljø for verdens bedste 
videnskabsfolk vil EFR stile mod en 
målbar forbedring af EU's andel af de mest 
citerede publikationer i verden og mod en 
betydelig stigning i det antal fremragende
forskere fra lande uden for Europa, som det 
støtter. Støtten fra EFR tildeles i 
overensstemmelse med følgende 
veletablerede principper. Videnskabelig 
topkvalitet er det eneste kriterium for 
tildeling af støtte fra EFR. EFR følger
"bottom-up"-princippet og fastlægger ikke 
på forhånd sine prioriteter.

gøre EU til et mere attraktivt miljø for 
verdens bedste videnskabsfolk vil EFR 
stile mod en målbar forbedring af EU's 
andel af de mest citerede publikationer i 
verden og mod en betydelig stigning i det 
antal meget talentfulde forskere fra lande 
uden for Europa, som det støtter. Støtten 
fra EFR tildeles i overensstemmelse med 
følgende veletablerede principper.
Forskning af høj kvalitet med den højeste 
forventede indvirkning på videnskabens 
fremskridt er det eneste kriterium for 
tildeling af støtte fra EFR. EFR følger
"bottom-up"-princippet og fastlægger ikke 
på forhånd sine prioriteter.

Or. en

Begrundelse

For sætningen "videnskabelig topkvalitet er det eneste kriterium…" gælder, at ud over, at den 
igen fremhæver konceptet med "topkvalitet", der, som nævnt flere gange tidligere, ikke kan 
måles (hvilket kvalitet kan), og derfor ikke kan være et kriterium, så er den i strid med det, der 
udtrykkes i andre stykker i EFR's del om konsekvens (i den bredest mulige betydning), og med 
første punktum i dette stykke. Det er årsagen til, at vi foreslår en ændring af den relevante 
sætning.

Ændringsforslag 633
Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning støttet af EFR forventes at føre 
til fremskridt ved vidensgrænsen med 
videnskabelige publikationer af højeste 
kvalitet og forskningsresultater med store 
samfundsmæssige og økonomiske 
virkninger, og hvor EFR sætter et klart og 
inspirerende mål for frontlinjeforskning i 
hele EU og Europa og på internationalt 
plan. Idet det sigter på at gøre EU til et 
mere attraktivt miljø for verdens bedste 
videnskabsfolk vil EFR stile mod en 
målbar forbedring af EU's andel af de mest 

Forskning støttet af EFR forventes at føre 
til fremskridt ved vidensgrænsen med 
videnskabelige publikationer af højeste 
kvalitet og forskningsresultater med store 
samfundsmæssige, økonomiske og
miljømæssige virkninger, og hvor EFR 
sætter et klart og inspirerende mål for 
frontlinjeforskning i hele EU og Europa og 
på internationalt plan. Idet det sigter på at 
gøre EU til et mere attraktivt miljø for 
verdens bedste videnskabsfolk vil EFR 
stile mod en målbar forbedring af EU's 
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citerede publikationer i verden og mod en 
betydelig stigning i det antal fremragende 
forskere fra lande uden for Europa, som det 
støtter. Støtten fra EFR tildeles i 
overensstemmelse med følgende 
veletablerede principper. Videnskabelig 
topkvalitet er det eneste kriterium for 
tildeling af støtte fra EFR. EFR følger
"bottom-up"-princippet og fastlægger ikke 
på forhånd sine prioriteter.

andel af de mest citerede publikationer i 
verden og mod en betydelig stigning i det 
antal fremragende forskere fra lande uden 
for Europa, som det støtter. Støtten fra EFR 
tildeles i overensstemmelse med følgende 
veletablerede principper. Videnskabelig 
topkvalitet er det eneste kriterium for 
tildeling af støtte fra EFR. EFR følger
"bottom-up"-princippet og fastlægger ikke 
på forhånd sine prioriteter.

Or. it

Begrundelse

Der bør tages højde for miljødimensionen, idet en andel på 25 % af Horisont Europa bør 
tilegnes miljøet.

Ændringsforslag 634
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning støttet af EFR forventes at føre 
til fremskridt ved vidensgrænsen med 
videnskabelige publikationer af højeste 
kvalitet og forskningsresultater med store
samfundsmæssige og økonomiske
virkninger, og hvor EFR sætter et klart og 
inspirerende mål for frontlinjeforskning i 
hele EU og Europa og på internationalt 
plan. Idet det sigter på at gøre EU til et 
mere attraktivt miljø for verdens bedste 
videnskabsfolk vil EFR stile mod en 
målbar forbedring af EU's andel af de mest 
citerede publikationer i verden og mod en 
betydelig stigning i det antal fremragende 
forskere fra lande uden for Europa, som det 
støtter. Støtten fra EFR tildeles i 
overensstemmelse med følgende 
veletablerede principper. Videnskabelig 
topkvalitet er det eneste kriterium for 
tildeling af støtte fra EFR. EFR følger

Forskning støttet af EFR forventes at føre 
til fremskridt ved vidensgrænsen med 
videnskabelige publikationer af højeste 
kvalitet og forskningsresultater med store
samfundsmæssige¸ økonomiske og 
klimavirkninger, og hvor EFR sætter et 
klart og inspirerende mål for 
frontlinjeforskning i hele EU og Europa og 
på internationalt plan. Idet det sigter på at 
gøre EU til et mere attraktivt miljø for 
verdens bedste videnskabsfolk vil EFR 
stile mod en målbar forbedring af EU's 
andel af de mest citerede publikationer i 
verden og mod en betydelig stigning i det 
antal fremragende forskere fra lande uden 
for Europa, som det støtter. Støtten fra EFR 
tildeles i overensstemmelse med følgende 
veletablerede principper. Videnskabelig 
topkvalitet er det eneste kriterium for 
tildeling af støtte fra EFR. EFR følger
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"bottom-up"-princippet og fastlægger ikke 
på forhånd sine prioriteter.

"bottom-up"-princippet og fastlægger ikke 
på forhånd sine prioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 635
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.1 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Bistå fremragende forskere i starten af 
deres karriere med at tage skridtet til 
uafhængighed og konsolidere deres eget 
forskerhold eller forskningsprogram 

- Bistå forskere i starten af eller midt i
deres karriere med forbedrede 
instrumenter til udvikling eller 
konsolidering af deres eget forskerhold og 
-strenge og herved lette skridtet til 
uafhængighed i den mest produktive fase 
af deres karriere

Or. en

Ændringsforslag 636
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.1 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Bistå fremragende forskere i starten af 
deres karriere med at tage skridtet til 
uafhængighed og konsolidere deres eget 
forskerhold eller forskningsprogram

- Bistå fremragende forskere i starten af 
deres karriere og unge forskere med at 
tage skridtet til uafhængighed og 
konsolidere deres eget forskerhold eller 
forskningsprogram, herunder aktiviteter i 
forbindelse med overgangen fra MSCA til 
EFR (præ-EFR) 

Or. en

Ændringsforslag 637
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.1 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Bistå fremragende forskere i starten af 
deres karriere med at tage skridtet til 
uafhængighed og konsolidere deres eget 
forskerhold eller forskningsprogram

- Bistå fremragende forskere inden for alle 
forskningsområder, herunder såvel 
grundforskning som anvendt forskning, i 
starten af deres karriere med at tage 
skridtet til uafhængighed og konsolidere 
deres eget forskerhold eller 
forskningsprogram

Or. en

Ændringsforslag 638
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.1 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Bistå fremragende forskere i starten af 
deres karriere med at tage skridtet til 
uafhængighed og konsolidere deres eget 
forskerhold eller forskningsprogram

- Bistå anerkendte forskere i starten af 
deres karriere med at tage skridtet til 
uafhængighed og konsolidere deres eget 
forskerhold eller forskningsprogram

Or. en

Begrundelse

https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-
profiles-descriptors

Ændringsforslag 639
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.1 – stk. 2 – punkt 1 –
led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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- fastlægge den overordnede 
videnskabelige strategi for EFR på 
baggrund af de videnskabelige muligheder 
og de europæiske videnskabelige behov

- fastlægge den overordnede 
videnskabelige strategi for EFR, i 
overensstemmelse med den strategiske 
plan for Horisont Europa, på baggrund af 
de videnskabelige muligheder og de 
europæiske videnskabelige behov

Or. en

Begrundelse

Hvis det er en del af rammeprogrammet, skal det være som nævnt, ellers bør det gøres til et 
fuldt ud uafhængigt program med andre finansielle ressourcer og baseret på et andet 
lovgivningsinitiativ.

Ændringsforslag 640
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.1 – stk. 2 – punkt 2 –
led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- sikre, at EFR's tilskud forvaltes efter 
enkle, gennemsigtige procedurer, som 
bevarer fokus på topkvalitet, støtter 
initiativ og kombinerer fleksibilitet med 
ansvarlighed ved konstant at overvåge 
kvaliteten af aktiviteterne og deres 
gennemførelse

- sikre, at EFR's tilskud forvaltes efter 
enkle, gennemsigtige procedurer, som 
bevarer fokus på høj videnskabelig 
kvalitet, støtter initiativ og kombinerer 
fleksibilitet med ansvarlighed ved konstant 
at overvåge kvaliteten af aktiviteterne og 
deres gennemførelse

Or. en

Ændringsforslag 641
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.1 – stk. 2 – punkt 2 –
led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- revidere og vurdere EFR's resultater og - revidere og vurdere EFR's resultater og 
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kvaliteten og virkningen af den forskning, 
som finansieres af EFR, samt fremsætte 
anbefalinger om korrigerende indgreb eller 
fremtidige tiltag

kvaliteten og virkningen af den forskning, 
som finansieres af EFR, samt fremsætte 
anbefalinger om korrigerende indgreb eller 
fremtidige tiltag, herunder ved at fastsætte 
krav om klimarelevans i forslag, der 
indsendes, hvis programmet ikke når op 
på 50 % af klimaudgiftsmålet i henhold til 
artikel 6, litra b) (nyt), i [forordningen om 
oprettelse af rammeprogrammet]

Or. en

Ændringsforslag 642
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.1 – stk. 2 – punkt 2 –
led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- revidere og vurdere EFR's resultater og 
kvaliteten og virkningen af den forskning, 
som finansieres af EFR, samt fremsætte
anbefalinger om korrigerende indgreb eller 
fremtidige tiltag

- regelmæssigt at lade EFR's resultater
revidere og vurdere eksternt med hensyn 
til kvaliteten og virkningen af den 
forskning, som finansieres af EFR, samt, i 
overensstemmelse hermed, vedtage
anbefalinger om og udarbejde 
retningslinjer for korrigerende indgreb 
eller fremtidige tiltag

Or. en

Begrundelse

Revisionen og vurderingen af EFR's resultater kan som nævnt tidligere ikke overlades til EFR 
selv. Dette er et helt grundlæggende princip bag god administrativ praksis.

Ændringsforslag 643
Marisa Matias, Soledad Cabezón Ruiz, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFR's formand bor i Bruxelles i EFR's formand bor i Bruxelles i 
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embedsperioden og bruger det meste af sin 
arbejdstid12 på EFR-anliggender. Han/hun 
aflønnes på niveau med Kommissionens 
topembedsmænd, og den specifikke 
gennemførelsesstruktur yder den bistand, 
som er nødvendig for, at han/hun kan 
varetage sine opgaver.

embedsperioden og bør arbejde på fuldtid 
på EFR-anliggender. Han/hun aflønnes på 
niveau med Kommissionens 
topembedsmænd, og den specifikke 
gennemførelsesstruktur yder den bistand, 
som er nødvendig for, at han/hun kan 
varetage sine opgaver. Hun eller han bør 
holde sig fra at repræsentere en offentlig 
eller privat institution på 
bestyrelsesniveau og at deltage i 
aktiviteter, der kunne resultere i en 
interessekonflikt med hendes/hans pligter 
som EFR's formand.

_________________

12 I princippet mindst 80 %.

Or. en

Ændringsforslag 644
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den specifikke gennemførelsesstruktur får 
ansvaret for alle aspekter af den 
administrative iværksættelse og 
gennemførelse af programmet, således som 
fastlagt i EFR's arbejdsprogram. Den skal 
navnlig gennemføre 
evalueringsprocedurerne samt peer review-
og udvælgelsesprocessen efter de 
principper, som Det Videnskabelige Råd 
fastlægger, og varetage den økonomiske og 
videnskabelige forvaltning af støtten. Den 
specifikke gennemførelsesstruktur vil støtte 
Det Videnskabelige Råd i udførelsen af
alle dets opgaver i henhold til ovenstående, 
herunder udviklingen af dets 
videnskabelige strategi, dets overvågning 
af operationerne og dets revision og 
vurdering af EFR's resultater såvel som 
dets oplysnings- og 
kommunikationsaktiviteter, give det 

Den specifikke gennemførelsesstruktur får 
ansvaret for alle aspekter af den 
administrative iværksættelse og 
gennemførelse af programmet, således som 
fastlagt i EFR's arbejdsprogram. Den skal 
navnlig gennemføre 
evalueringsprocedurerne samt peer review-
og udvælgelsesprocessen efter de 
principper, som Det Videnskabelige Råd 
fastlægger, og varetage den økonomiske og 
videnskabelige forvaltning af støtten. Den 
specifikke gennemførelsesstruktur vil støtte 
Det Videnskabelige Råd i udførelsen af 
dets opgaver i henhold til ovenstående, 
herunder overvågningen af operationerne 
såvel som dets oplysnings- og 
kommunikationsaktiviteter, give det 
adgang til de nødvendige dokumenter og 
data, som den råder over, samt underrette 
Det Videnskabelige Råd om sine 
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adgang til de nødvendige dokumenter og 
data, som den råder over, samt underrette 
Det Videnskabelige Råd om sine 
aktiviteter.

aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Det virker helt forkert at inddrage den særlige gennemførelsesstruktur (DIS) i "udviklingen af 
EFR's videnskabelige strategi". Revisionen og vurderingen af EFR's resultater bør som 
tidligere nævnt desuden overlades til et eksternt organ.

Ændringsforslag 645
Evžen Tošenovský

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- sikre kontinuiteten i den specifikke 
gennemførelsesstruktur og uddelegere
opgaver og ansvarsområder til denne under 
hensyntagen til Det Videnskabelige Råds 
holdninger

- overvåge kontinuiteten i den specifikke 
gennemførelsesstruktur og sikre 
uddelegeringen af opgaver og 
ansvarsområder til denne under 
hensyntagen til Det Videnskabelige Råds 
holdninger

Or. en

Ændringsforslag 646
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – stk. 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- sikre rettidig vedtagelse af 
arbejdsprogrammet, holdningerne til 
gennemførelsesmetoderne og de 
nødvendige gennemførelsesregler, 
herunder EFR's udbudsbetingelser og 
standardtilskudsaftale under hensyntagen 

- sikre rettidig vedtagelse af 
arbejdsprogrammet, holdningerne til 
gennemførelsesmetoderne og de 
nødvendige gennemførelsesregler, 
herunder EFR's udbudsbetingelser og 
standardtilskudsaftale under hensyntagen 
til Det Videnskabelige Råds holdninger og
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til Det Videnskabelige Råds holdninger den strategiske plan for Horisont Europa

Or. en

Ændringsforslag 647
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – stk. 1 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- som ansvarlig for den overordnede 
gennemførelse af rammeprogrammet for 
forskning overvåge den specifikke 
gennemførelsesstruktur.

- som ansvarlig for den overordnede 
gennemførelse af rammeprogrammet for 
forskning overvåge den specifikke 
gennemførelsesstruktur samt resultaterne 
vedrørende opnåelse af målet på 50 % for 
klimarelevante udgifter i 
overensstemmelse med artikel 6, litra b) 
(nyt), i [forordningen om oprettelse af 
rammeprogrammet].

Or. en

Ændringsforslag 648
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – stk. 1 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- som ansvarlig for den overordnede 
gennemførelse af rammeprogrammet for 
forskning overvåge den specifikke 
gennemførelsesstruktur.

- som ansvarlig for den overordnede 
gennemførelse af rammeprogrammet for 
forskning overvåge Det Videnskabelige 
Råds aktiviteter og den specifikke 
gennemførelsesstruktur.

Or. en

Ændringsforslag 649
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano



PE625.595v01-00 52/92 AM\1159886DA.docxx

DA

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa har brug for højt kvalificeret og 
modstandsdygtig menneskelig kapital
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.

Europa har brug for en stor mængde af
højt kvalificerede og modstandsdygtige 
menneskelige ressourcer 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.

Or. en

Ændringsforslag 650
Gunnar Hökmark

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa har brug for højt kvalificeret og 
modstandsdygtig menneskelig kapital 
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.

Europa har brug for højt kvalificeret og 
modstandsdygtig menneskelig kapital 
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, have fuld adgang 
til kvalitetsinfrastruktur, 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.

Or. en
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Ændringsforslag 651
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mobilitetsprogrammer vil sikre effektive 
lige muligheder for mænd og kvinder og 
omfatte specifikke foranstaltninger til at 
fjerne hindringer for kvindelige forskeres 
mobilitet.

Or. en

Ændringsforslag 652
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – stk. 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 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 

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 europæiske 
forskere, som arbejder andetsteds, kommer 
tilbage til Europa. For at opnå dette mål 
bør opmærksomheden rettes mod 
ordninger, der fremmer balancen mellem
familie- og arbejdsliv, herunder skal 
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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+).

forskere af begge køn have øget 
fleksibilitet til at forene arbejds- og 
familieliv. Det er en vigtig forudsætning 
for den globale økonomiske udvikling at 
garantere fuld lighed mellem kønnene i 
alle sektorer, herunder videnskab, 
teknologi og innovation. For at sikre 
synergier og udbrede ekspertise i bredere 
forstand vil "Seal of Excellence" fortsat 
blive anvendt til indkaldelser under 
MSCA, og de betingelser, under hvilke 
forskerne arbejder, skal desuden forbedres 
yderligere i hele det europæiske 
forskningsrum¸ herunder afhjælpning af 
lønforskellen mellem forskere fra 
forskellige EU-medlemsstater, der 
deltager i projekter inden for EU's FoI-
rammeprogram. 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+).

Or. en

Ændringsforslag 653
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – stk. 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 

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 
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til at forfølge en forskerkarriere, tiltrække 
forskere fra tredjelande, fastholde sine 
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+).

til at forfølge en forskerkarriere, tiltrække 
forskere fra tredjelande, fastholde sine 
egne forskere og sørge for, at europæiske 
forskere, som arbejder andetsteds, kommer 
tilbage til Europa. For at opnå dette mål 
bør opmærksomheden rettes mod 
ordninger, der fremmer balancen mellem 
familie- og arbejdsliv. Det er en vigtig 
forudsætning for den globale økonomiske 
udvikling at garantere fuld lighed mellem 
kønnene i alle sektorer, herunder 
videnskab, teknologi og innovation. 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+).

Or. en

Ændringsforslag 654
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – stk. 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 europæiske 

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 sætte skub i 
indsatsen for at tiltrække flere unge 
kvinder og mænd til at forfølge en 
forskerkarriere, tiltrække forskere fra 
tredjelande, fastholde sine egne forskere og 
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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+).

sørge for, at europæiske forskere, som 
arbejder andetsteds, kommer tilbage til 
Europa. For at udbrede ekspertise og 
deltagelse i forsknings- og 
innovationsprogrammer og -aktiviteter af 
høj kvalitet 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+).

Or. en

Ændringsforslag 655
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – stk. 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 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 

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, fastholde 
sine 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 
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stærkere bånd til især det europæiske 
uddannelsesområde, Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling (EFRU) og Den 
Europæiske Socialfond (ESF+).

uddannelsesområde, Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling (EFRU) og Den 
Europæiske Socialfond (ESF+).

Or. en

Ændringsforslag 656
Gunnar Hökmark

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne
(MSCA) fokuserer på forskning i 
topklasse, som er fuldt ud "bottom-up" og 
åben over for alle forsknings- og 
innovationsområder fra grundforskning til 
markedsføring og innovationstjenester. Det 
omfatter forskningsområder, der er dækket 
af traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Atomenergifællesskab
(Euratom). Hvis der opstår særlige behov, 
og yderligere finansieringskilder bliver 
tilgængelige, kan MSCA målrette visse 
aktiviteter mod udfordringer (herunder 
indkredsede missioner), typer af 
forsknings- og innovationsinstitutioner 
eller mod geografiske områder som 
reaktion på udviklingen i de europæiske 
krav til færdigheder, forskeruddannelse, 
karriereudvikling og vidensudveksling.

Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne
(MSCA) fokuserer på forskning i 
topklasse, som er fuldt ud "bottom-up" og 
åben over for alle forsknings- og 
innovationsområder fra grundforskning til 
markedsføring og innovationstjenester. Det 
omfatter forskningsområder, der er dækket 
af traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Atomenergifællesskab
(Euratom). Yderligere finansieringskilder, 
der bliver tilgængelige, anvendes til disse 
formål.

Or. en

Ændringsforslag 657
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne
(MSCA) fokuserer på forskning i 
topklasse, som er fuldt ud "bottom-up" og
åben over for alle forsknings- og 
innovationsområder fra grundforskning til 
markedsføring og innovationstjenester. Det 
omfatter forskningsområder, der er dækket 
af traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Atomenergifællesskab
(Euratom). Hvis der opstår særlige behov, 
og yderligere finansieringskilder bliver 
tilgængelige, kan MSCA målrette visse 
aktiviteter mod udfordringer (herunder 
indkredsede missioner), typer af 
forsknings- og innovationsinstitutioner 
eller mod geografiske områder som 
reaktion på udviklingen i de europæiske 
krav til færdigheder, forskeruddannelse, 
karriereudvikling og vidensudveksling.

Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne
(MSCA) fokuserer på bottom-up-
forskning af høj kvalitet, som er åben over 
for alle områder fra grundforskning til 
markedsføring og innovationstjenester. Det 
omfatter forskningsområder, der er dækket 
af traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Atomenergifællesskab
(Euratom). Hvis der opstår særlige behov, 
og yderligere finansieringskilder bliver 
tilgængelige, kan MSCA målrette visse 
aktiviteter mod udfordringer (herunder 
indkredsede missioner), typer af 
forsknings- og innovationsinstitutioner 
eller mod geografiske områder som 
reaktion på udviklingen i de europæiske 
krav til færdigheder, forskeruddannelse, 
karriereudvikling og vidensudveksling.

Or. en

Ændringsforslag 658
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – stk. 4 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De vigtigste aktiviteter går ud på at tilbyde 
fremragende og innovativ 
videreuddannelse for forskere i en tidlig 
fase efter kandidatuddannelsen gennem 
tværfaglige projekter og ph.d.-
programmer med mulighed for, at 
forskerne kan udvikle deres 
forskningsplaner, og med deltagelse af 
universiteter, forskningsinstitutioner, 
virksomheder, SMV'er og andre 
samfundsøkonomiske grupper fra 
forskellige lande. Dette vil udvikle og 
forbedre unge forskeres karriereudsigter i 
både den offentlige og den private sektor.

Or. en
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Ændringsforslag 659
Gunnar Hökmark

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

MSCA er det primære instrument på EU-
niveau til tiltrækning af forskere fra 
tredjelande til Europa og yder som sådan et 
stort bidrag til det globale forsknings- og 
innovationssamarbejde. Det er 
dokumenteret, at MSCA ikke kun har en 
positiv virkning på enkeltpersoner og 
organisationer og på systemniveau, men at 
de også skaber banebrydende 
forskningsresultater med stor 
gennemslagskraft og bidrager betydeligt til 
håndteringen af samfundsmæssige og 
strategiske udfordringer. Langsigtede 
investeringer i mennesker betaler sig, 
hvilket ses i det antal Nobelprisvindere, 
som enten er tidligere MSCA-stipendiater 
eller -vejledere.

MSCA er det primære instrument på EU-
niveau til tiltrækning af forskere fra 
tredjelande til Europa og yder som sådan et 
stort bidrag til den europæiske 
videnskabelige og økonomiske 
konkurrenceevne og til det globale 
forsknings- og innovationssamarbejde. Det 
er dokumenteret, at MSCA ikke kun har en 
positiv virkning på enkeltpersoner og 
organisationer og på systemniveau, men at 
de også skaber banebrydende 
forskningsresultater med stor 
gennemslagskraft og bidrager betydeligt til 
håndteringen af samfundsmæssige og 
strategiske udfordringer. Langsigtede 
investeringer i mennesker betaler sig, 
hvilket ses i det antal Nobelprisvindere, 
som enten er tidligere MSCA-stipendiater 
eller -vejledere.

Or. en

Ændringsforslag 660
Evžen Tošenovský

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

MSCA er det primære instrument på EU-
niveau til tiltrækning af forskere fra 
tredjelande til Europa og yder som sådan et 
stort bidrag til det globale forsknings- og 
innovationssamarbejde. Det er 
dokumenteret, at MSCA ikke kun har en 
positiv virkning på enkeltpersoner og 
organisationer og på systemniveau, men at 

MSCA er, sammen med EFR, det primære 
instrument på EU-niveau til tiltrækning af 
forskere fra tredjelande til Europa og yder 
som sådan et stort bidrag til det globale 
forsknings- og innovationssamarbejde. Det 
er dokumenteret, at MSCA ikke kun har en 
positiv virkning på enkeltpersoner og 
organisationer og på systemniveau, men at 
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de også skaber banebrydende 
forskningsresultater med stor 
gennemslagskraft og bidrager betydeligt til 
håndteringen af samfundsmæssige og 
strategiske udfordringer. Langsigtede 
investeringer i mennesker betaler sig, 
hvilket ses i det antal Nobelprisvindere, 
som enten er tidligere MSCA-stipendiater 
eller -vejledere.

de også skaber banebrydende 
forskningsresultater med stor 
gennemslagskraft og bidrager betydeligt til 
håndteringen af samfundsmæssige og 
strategiske udfordringer. Langsigtede 
investeringer i mennesker betaler sig, 
hvilket ses i det antal Nobelprisvindere, 
som enten er tidligere MSCA-stipendiater 
eller -vejledere.

Or. en

Ændringsforslag 661
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – stk. 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, FN's mål for 
bæredygtig udvikling og EU's forpligtelser 
i henhold til Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 662
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

MSCA er med til at gøre det europæiske MSCA er med til at gøre det europæiske 
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forskningsrum mere effektivt, 
konkurrencedygtigt og attraktivt på globalt 
plan. Dette kan nås ved at fokusere på en 
ny generation af højt kvalificerede forskere 
og yde støtte til fremspirende talenter i og 
uden for EU, fremme udbredelsen og 
anvendelsen af ny viden og idéer i 
europæiske politikker, økonomien og 
samfundet, bl.a. via forbedret 
videnskabelig kommunikation og 
offentlige oplysningsforanstaltninger, ved 
at lette samarbejdet mellem 
forskningsorganisationer, og ved at en klart 
strukturerende effekt på det europæiske 
forskningsrum, forfægte et åbent 
arbejdsmarked og sætte standarder for 
kvalitetsuddannelse, attraktive 
ansættelsesvilkår og åben rekruttering for 
alle forskere.

forskningsrum mere effektivt, 
konkurrencedygtigt og attraktivt på globalt 
plan. Dette kan nås ved at fokusere på en 
ny generation af højt kvalificerede forskere 
og yde støtte til fremspirende talenter¸ 
især forskere i starten af deres karriere, i
og uden for EU, med særligt fokus på 
forskere og videnskabsmænd, som for 
nyligt er ankommet til Europa som 
migranter, og som har taget en 
videregående uddannelse og bør have 
mulighed for at blive integreret hurtigst 
muligt i det videnskabelige samfund og de 
videnskabelige strukturer i Europa, ved at
fremme udbredelsen og anvendelsen af ny 
viden og idéer i europæiske politikker, 
økonomien og samfundet, bl.a. via 
forbedret videnskabelig kommunikation og 
offentlige oplysningsforanstaltninger, ved 
at lette samarbejdet mellem 
forskningsorganisationer, og ved at have
en klart strukturerende effekt på det 
europæiske forskningsrum, forfægte et 
åbent arbejdsmarked og sætte standarder 
for kvalitetsuddannelse, attraktive 
ansættelsesvilkår og åben rekruttering for 
alle forskere med særligt fokus på de 
videnskabsmænd og forskere, som for 
nyligt er ankommet til Europa som 
migranter.

Or. en

Ændringsforslag 663
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

MSCA er med til at gøre det europæiske 
forskningsrum mere effektivt, 
konkurrencedygtigt og attraktivt på globalt 
plan. Dette kan nås ved at fokusere på en 
ny generation af højt kvalificerede forskere 
og yde støtte til fremspirende talenter i og 

MSCA er med til at gøre det europæiske 
forskningsrum mere effektivt, 
konkurrencedygtigt og attraktivt på globalt 
plan. Dette kan nås ved at fokusere på en 
ny generation af højt kvalificerede forskere 
og yde støtte til fremspirende talenter i og 
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uden for EU, fremme udbredelsen og 
anvendelsen af ny viden og idéer i 
europæiske politikker, økonomien og 
samfundet, bl.a. via forbedret 
videnskabelig kommunikation og 
offentlige oplysningsforanstaltninger, ved 
at lette samarbejdet mellem 
forskningsorganisationer, og ved at en klart 
strukturerende effekt på det europæiske 
forskningsrum, forfægte et åbent 
arbejdsmarked og sætte standarder for 
kvalitetsuddannelse, attraktive 
ansættelsesvilkår og åben rekruttering for 
alle forskere.

uden for EU, fremme udbredelsen og 
anvendelsen af ny viden og idéer i 
europæiske politikker, økonomien og 
samfundet, bl.a. via forbedret 
videnskabelig kommunikation og 
offentlige oplysningsforanstaltninger, ved 
at lette samarbejdet mellem 
forskningsorganisationer, og ved at en klart 
strukturerende effekt på det europæiske 
forskningsrum, forfægte et åbent 
arbejdsmarked, garantere 
arbejdstagerrettigheder og sætte 
standarder for kvalitetsuddannelse, 
attraktive og ikkeprekære ansættelsesvilkår 
og åben rekruttering for alle forskere.

Or. en

Ændringsforslag 664
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.1 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

MSCA er med til at gøre det europæiske 
forskningsrum mere effektivt, 
konkurrencedygtigt og attraktivt på globalt 
plan. Dette kan nås ved at fokusere på en 
ny generation af højt kvalificerede forskere 
og yde støtte til fremspirende talenter i og 
uden for EU, fremme udbredelsen og 
anvendelsen af ny viden og idéer i 
europæiske politikker, økonomien og 
samfundet, bl.a. via forbedret 
videnskabelig kommunikation og 
offentlige oplysningsforanstaltninger, ved 
at lette samarbejdet mellem 
forskningsorganisationer, og ved at en klart 
strukturerende effekt på det europæiske 
forskningsrum, forfægte et åbent 
arbejdsmarked og sætte standarder for 
kvalitetsuddannelse, attraktive 
ansættelsesvilkår og åben rekruttering for 
alle forskere.

MSCA er med til at gøre det europæiske 
forskningsrum mere effektivt, 
konkurrencedygtigt og attraktivt på globalt 
plan. Dette nås ved at fokusere på en ny 
generation af højt kvalificerede forskere og 
yde støtte til fremspirende talenter i og 
uden for EU, fremme udbredelsen og 
anvendelsen af ny viden og idéer i 
europæiske politikker, økonomien og 
samfundet, bl.a. via forbedret 
videnskabelig kommunikation og 
offentlige oplysningsforanstaltninger, ved 
at lette samarbejdet mellem 
forskningsorganisationer, og ved at en klart 
strukturerende effekt på det europæiske 
forskningsrum, forfægte et åbent 
arbejdsmarked og sætte standarder for 
kvalitetsuddannelse, attraktive 
ansættelsesvilkår og åben, gennemsigtig og 
meritbaseret rekruttering for alle forskere.

Or. en
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Begrundelse

Det er interessant, hvordan EFR's overambitiøse mål "nås", mens MSCA's rimelige og 
realistiske resultater, som der allerede er dokumentation for, "kan nås".

Ændringsforslag 665
Gunnar Hökmark

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – underpunkt 2.2.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2.1. Fremme topkvalitet via 
forskermobilitet på tværs af landegrænser 
og sektorer

2.2.1. Fremme topkvalitet via 
forskermobilitet på tværs af landegrænser 
og sektorer, herunder adgang til 
forskningsinfrastruktur 

Or. en

Ændringsforslag 666
Gunnar Hökmark

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – underpunkt 2.2.1 – stk. 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 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 og tillade dem at få adgang til 
kvalitetsinfrastruktur 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.

Or. en
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Ændringsforslag 667
Gunnar Hökmark

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – underpunkt 2.2.1 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Mobilitetserfaringer inden og uden for 
Europa for de bedste eller mest lovende 
forskere uanset nationalitet, så de kan 
foretage forskning i topklasse og udvikle 
deres færdigheder såvel som gøre karriere i 
både den akademiske og den ikke-
akademiske sektor.

- Mobilitetserfaringer inden og uden for 
Europa for de bedste eller mest lovende 
forskere uanset nationalitet, så de kan 
foretage forskning i topklasse og udvikle 
deres færdigheder såvel som gøre karriere i 
både den akademiske og den ikke-
akademiske sektor, herunder adgang til 
forskningsinfrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 668
Olle Ludvigsson

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – underpunkt 2.2.1 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Mobilitetserfaringer inden og uden for 
Europa for de bedste eller mest lovende 
forskere uanset nationalitet, så de kan 
foretage forskning i topklasse og udvikle 
deres færdigheder såvel som gøre karriere i 
både den akademiske og den ikke-
akademiske sektor.

- Mobilitetserfaringer inden og uden for 
Europa for de bedste eller mest lovende 
forskere uanset nationalitet, så de kan 
foretage forskning i topklasse og udvikle 
deres færdigheder såvel som gøre karriere i 
både den akademiske, herunder 
forskningsinfrastrukturer, og den ikke-
akademiske sektor.

Or. en

Ændringsforslag 669
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – underpunkt 2.2.1 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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- Mobilitetserfaringer inden og uden for 
Europa for de bedste eller mest lovende 
forskere uanset nationalitet, så de kan 
foretage forskning i topklasse og udvikle 
deres færdigheder såvel som gøre karriere i 
både den akademiske og den ikke-
akademiske sektor.

- Mobilitetserfaringer inden og uden for 
Europa for de bedste eller mest lovende 
forskere uanset nationalitet, så de kan 
foretage forskning i bedste kvalitet og 
udvikle deres færdigheder såvel som gøre 
karriere i både den akademiske og den 
ikke-akademiske sektor.

Or. en

Ændringsforslag 670
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – underpunkt 2.2.1 – stk. 2 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Mobilitetserfaringer rettet mod lande, 
der er underrepræsenterede i 
rammeprogrammet, for de bedste eller 
mest lovende forskere uanset nationalitet, 
så de kan foretage forskning i topklasse 
og udvikle deres færdigheder såvel som 
gøre karriere i både den akademiske og 
den ikke-akademiske sektor.

Or. en

Ændringsforslag 671
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – underpunkt 2.2.1 – stk. 2 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- lette adgangen for lovende 
videnskabsmænd og forskere, som for 
nyligt er ankommet til Europa som 
migranter, så de kan foretage forskning i 
topklasse og udvikle deres færdigheder 
såvel som gøre karriere i både den 
akademiske og den ikke-akademiske 



PE625.595v01-00 66/92 AM\1159886DA.docxx

DA

sektor.

Or. en

Ændringsforslag 672
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – underpunkt 2.2.2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU har brug for et stærkt, 
modstandsdygtigt og kreativt grundlag af 
menneskelige ressourcer, som har den 
rigtige kombination af kvalifikationer, der 
kan imødekomme arbejdsmarkedets 
fremtidige behov, og som kan være 
innovative og omdanne viden og idéer til 
produkter og tjenester med økonomiske og 
samfundsmæssige fordele. Dette kan nås 
ved at uddanne forskerne, så de kan 
videreudvikle deres centrale 
forskningskompetencer og øge deres 
overførbare færdigheder som eksempelvis 
et kreativt og foretagsomt tankesæt. De vil 
således være rustet til at håndtere 
eksisterende og fremtidige globale 
udfordringer samt forbedre deres 
karrieremuligheder og 
innovationspotentiale.

EU har brug for et stærkt, 
modstandsdygtigt og kreativt grundlag af 
menneskelige ressourcer, som har den 
rigtige kombination af kvalifikationer, der 
kan imødekomme arbejdsmarkedets 
fremtidige behov, og som kan være 
innovative og omdanne viden og idéer til 
produkter og tjenester med videnskabelige,
økonomiske og samfundsmæssige fordele. 
Dette kan nås ved at uddanne forskerne, så 
de kan videreudvikle deres centrale 
forskningskompetencer, øge deres 
overførbare færdigheder som eksempelvis 
et kreativt og foretagsomt tankesæt, 
herunder forståelsen af fordelene ved 
standarder i forbindelse med 
markedsføringen af nye produkter og 
tjenester. De vil således være rustet til at 
håndtere eksisterende og fremtidige 
globale udfordringer samt forbedre deres 
karrieremuligheder og 
innovationspotentiale.

Or. en

Ændringsforslag 673
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – underpunkt 2.2.2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU har brug for et stærkt, EU har brug for et stærkt, 
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modstandsdygtigt og kreativt grundlag af 
menneskelige ressourcer, som har den 
rigtige kombination af kvalifikationer, der 
kan imødekomme arbejdsmarkedets 
fremtidige behov, og som kan være 
innovative og omdanne viden og idéer til 
produkter og tjenester med økonomiske og 
samfundsmæssige fordele. Dette kan nås 
ved at uddanne forskerne, så de kan 
videreudvikle deres centrale 
forskningskompetencer og øge deres 
overførbare færdigheder som eksempelvis 
et kreativt og foretagsomt tankesæt. De vil 
således være rustet til at håndtere 
eksisterende og fremtidige globale 
udfordringer samt forbedre deres 
karrieremuligheder og 
innovationspotentiale.

modstandsdygtigt og kreativt grundlag af 
menneskelige ressourcer, som har den 
rigtige kombination af kvalifikationer, der 
kan imødekomme arbejdsmarkedets 
fremtidige behov, og som kan være 
innovative og omdanne viden og idéer til 
produkter og tjenester med økonomiske og 
samfundsmæssige fordele. Dette kan nås 
ved at uddanne forskerne, så de kan 
videreudvikle deres centrale 
forskningskompetencer og øge deres 
overførbare færdigheder som eksempelvis 
et kreativt og ansvarligt tankesæt med 
åbenhed over for det omgivende samfund. 
De vil således være rustet til at håndtere 
eksisterende og fremtidige globale 
udfordringer samt forbedre deres 
karrieremuligheder og 
innovationspotentiale.

Or. en

Begrundelse

Det er helt sikkert godt at få flere iværksættere med en forskerbaggrund, men det er lige så 
godt at have højtstående offentlige administratorer, politikere, ledere med en 
forskerbaggrund. Så det er ikke nok at fokusere på det "foretagsomme" tankesæt. Forskere 
bør have en afsmittende virkning i hele samfundet.

Ændringsforslag 674
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – underpunkt 2.2.2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU har brug for et stærkt, 
modstandsdygtigt og kreativt grundlag af 
menneskelige ressourcer, som har den 
rigtige kombination af kvalifikationer, der 
kan imødekomme arbejdsmarkedets 
fremtidige behov, og som kan være 
innovative og omdanne viden og idéer til 
produkter og tjenester med økonomiske og 
samfundsmæssige fordele. Dette kan nås 

EU har brug for et stærkt, 
modstandsdygtigt og kreativt grundlag af 
menneskelige ressourcer, som har den 
rigtige kombination af kvalifikationer, der 
kan imødekomme arbejdsmarkedets 
fremtidige behov, og som kan være 
innovative og omdanne viden og idéer til 
produkter og tjenester med videnskabelige,
økonomiske og samfundsmæssige fordele. 
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ved at uddanne forskerne, så de kan 
videreudvikle deres centrale 
forskningskompetencer og øge deres 
overførbare færdigheder som eksempelvis 
et kreativt og foretagsomt tankesæt. De vil 
således være rustet til at håndtere 
eksisterende og fremtidige globale
udfordringer samt forbedre deres 
karrieremuligheder og 
innovationspotentiale.

Dette kan nås ved at uddanne forskerne, så 
de kan videreudvikle deres centrale 
forskningskompetencer og øge deres 
overførbare færdigheder som eksempelvis 
et kreativt og foretagsomt tankesæt. De vil 
således være rustet til at håndtere 
eksisterende og fremtidige
samfundsmæssige udfordringer samt 
forbedre deres karrieremuligheder og 
innovationspotentiale.

Or. en

Ændringsforslag 675
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Carlos Zorrinho

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – underpunkt 2.2.2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU har brug for et stærkt, 
modstandsdygtigt og kreativt grundlag af 
menneskelige ressourcer, som har den 
rigtige kombination af kvalifikationer, der 
kan imødekomme arbejdsmarkedets 
fremtidige behov, og som kan være 
innovative og omdanne viden og idéer til 
produkter og tjenester med økonomiske og 
samfundsmæssige fordele. Dette kan nås 
ved at uddanne forskerne, så de kan 
videreudvikle deres centrale 
forskningskompetencer og øge deres 
overførbare færdigheder som eksempelvis 
et kreativt og foretagsomt tankesæt. De vil 
således være rustet til at håndtere 
eksisterende og fremtidige globale 
udfordringer samt forbedre deres 
karrieremuligheder og 
innovationspotentiale.

EU har brug for et stærkt, 
modstandsdygtigt og kreativt grundlag af 
menneskelige ressourcer, som har den 
rigtige kombination af kvalifikationer, der 
kan imødekomme arbejdsmarkedets 
fremtidige behov, og som kan være 
innovative og omdanne viden og idéer til 
produkter og tjenester med videnskabelige,
økonomiske og samfundsmæssige fordele. 
Dette kan nås ved at uddanne forskerne, så 
de kan videreudvikle deres centrale 
forskningskompetencer og øge deres 
overførbare færdigheder som eksempelvis 
et kreativt og foretagsomt tankesæt. De vil 
således være rustet til at håndtere 
eksisterende og fremtidige globale 
udfordringer samt forbedre deres 
karrieremuligheder og 
innovationspotentiale.

Or. en

Ændringsforslag 676
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús
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Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – underpunkt 2.2.2 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Uddannelsesprogrammer, som giver 
forskerne forskellige færdigheder til 
håndtering af eksisterende og fremtidige
globale udfordringer.

- Uddannelsesprogrammer, som giver 
forskerne forskellige færdigheder til 
håndtering af eksisterende og fremtidige
samfundsmæssige udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 677
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – underpunkt 2.2.3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2.3. Styrkelse af den menneskelige
kapital og udvikling af færdigheder i det 
europæiske forskningsrum

2.2.3. Styrkelse af de menneskelige
ressourcer og udvikling af færdigheder i 
det europæiske forskningsrum

Or. en

Ændringsforslag 678
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – underpunkt 2.2.3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at fremme topkvalitet, øge samarbejdet 
mellem forskningsorganisationer og skabe 
en positiv strukturerende virkning, skal 
uddannelsesstandarder af høj kvalitet, gode 
arbejdsbetingelser og effektiv 
karriereudvikling for forskerne være mere 
udbredt i det europæiske forskningsrum. 
Dette vil bidrage til at modernisere eller 
forbedre 
forskningsuddannelsesprogrammer og -
systemer såvel som øge institutionernes 

For at fremme topkvalitet, øge samarbejdet 
mellem forskningsorganisationer og skabe 
en positiv strukturerende virkning, skal 
uddannelsesstandarder af høj kvalitet, gode 
arbejdsbetingelser, f.eks. lige løn på alle 
niveauer i alle europæiske lande, og 
effektiv karriereudvikling for forskerne
være mere udbredt i det europæiske 
forskningsrum. Dette vil bidrage til at 
modernisere eller forbedre 
forskningsuddannelsesprogrammer og -
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tiltrækningskraft på verdensplan. systemer såvel som øge institutionernes 
tiltrækningskraft på verdensplan.

Or. en

Ændringsforslag 679
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – underpunkt 2.2.3 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Uddannelsesprogrammer, som skal 
fremme topkvalitet og udbrede bedste 
praksis på tværs af institutioner og 
forsknings- og innovationssystemer

- Uddannelsesprogrammer, eventuelt i 
komplementaritet med EIT's 
uddannelsesaktiviteter, som skal fremme 
topkvalitet og udbrede bedste praksis på 
tværs af institutioner og forsknings- og 
innovationssystemer

Or. en

Ændringsforslag 680
Olle Ludvigsson

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – underpunkt 2.2.4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er brug for at styrke synergierne 
mellem forsknings- og 
innovationssystemer og -programmer på 
EU-niveau, regionalt og nationalt niveau 
betydeligt. Dette kan især nås gennem 
synergier og komplementaritet med andre 
dele af Horisont Europa såsom Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi (EIT) og andre EU-programmer, 
navnlig ESF+, herunder via 
kvalitetsmærket "Seal of Excellence".

Der er brug for at styrke synergierne 
mellem forsknings- og 
innovationssystemer og -programmer på 
EU-niveau, regionalt og nationalt niveau 
betydeligt. Dette kan især nås gennem 
synergier og komplementaritet med andre 
dele af Horisont Europa såsom Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi (EIT) og andre EU-programmer, 
navnlig ESF+, herunder via 
kvalitetsmærket "Seal of Excellence". For 
at der kan gøres brug af synergierne 
mellem programmerne, skal reglerne 
være strømlinet og enkle.
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Or. en

Ændringsforslag 681
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – underpunkt 2.2.4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er brug for at styrke synergierne 
mellem forsknings- og 
innovationssystemer og -programmer på 
EU-niveau, regionalt og nationalt niveau 
betydeligt. Dette kan især nås gennem 
synergier og komplementaritet med andre 
dele af Horisont Europa såsom Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi (EIT) og andre EU-programmer, 
navnlig ESF+, herunder via 
kvalitetsmærket "Seal of Excellence".

Der er brug for at styrke synergierne 
mellem forsknings- og 
innovationssystemer og -programmer på 
EU-niveau, regionalt og nationalt niveau 
betydeligt. Dette kan især nås gennem 
synergier og komplementaritet og ikke 
mindst interoperabilitet med andre dele af 
Horisont Europa såsom Det Europæiske 
Institut for Innovation og Teknologi (EIT) 
og andre EU-programmer, navnlig ESF+, 
herunder f.eks. via en tilgang med
kvalitetsmærket "Seal of Excellence".

Or. en

Ændringsforslag 682
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – underpunkt 2.2.5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kendskabet til programmets aktiviteter og 
offentlighedens anerkendelse af forskerne 
skal øges i og uden for EU for at styrke 
MSCA's globale profil og udvikle en bedre 
forståelse for den betydning, forskernes 
arbejde har for borgernes dagligdag, 
ligesom det skal tilskynde unge til at 
forfølge en forskerkarriere. Dette kan nås 
gennem bedre formidling, udnyttelse og 
spredning viden og praksis.

Kendskabet til programmets aktiviteter og 
offentlighedens anerkendelse af forskerne 
skal øges i og uden for EU for at styrke 
MSCA's globale profil og udvikle en bedre 
forståelse for den betydning, forskernes 
arbejde har for borgernes dagligdag, 
ligesom det skal tilskynde unge, navnlig 
kvinder og nyligt ankomne migranter, til 
at forfølge en forskerkarriere. Dette kan 
nås gennem bedre formidling, udnyttelse 
og spredning viden og praksis.
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Or. en

Ændringsforslag 683
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – underpunkt 2.2.5 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Offentlige oplysningsinitiativer, som øger 
interessen i forskningskarrierer, særlig 
blandt de unge.

- Offentlige oplysningsinitiativer, som øger 
interessen i forskningskarrierer, særlig 
blandt de unge, navnlig kvinder og for 
nyligt ankomne migranter.

Or. en

Ændringsforslag 684
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – underpunkt 2.2.5 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Spredning og samling af viden gennem 
samarbejde på tværs af projekter og andre 
netværksaktiviteter såsom 
alumneorganisationer.

- Spredning og samling af viden gennem 
samarbejde på tværs af projekter, projekter 
under nationale knudepunkter og andre 
netværksaktiviteter såsom 
alumneorganisationer.

Or. en

Ændringsforslag 685
Olle Ludvigsson

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – underpunkt 2.2.5 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Spredning og samling af viden gennem - Spredning og samling af viden gennem 
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samarbejde på tværs af projekter og andre 
netværksaktiviteter såsom 
alumneorganisationer.

samarbejde på tværs af projekter, projekter 
under nationale knudepunkter og andre 
netværksaktiviteter såsom 
alumneorganisationer.

Or. en

Ændringsforslag 686
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De eksisterende forskningsinfrastrukturer 
yder centrale tjenester til forsknings- og 
innovationssamfundene, idet de spiller en 
afgørende rolle med hensyn til at udvide 
videngrænserne. Støtte til 
forskningsinfrastrukturer på EU-niveau 
hjælper med at afhjælpe problemerne i en 
virkelighed, hvor de nationale 
forskningsinfrastrukturer og den 
videnskabelige topkvalitet i mange tilfælde 
er spredt, og med at håndtere den 
begrænsede formidling af viden på tværs 
af siloer.

De eksisterende forskningsinfrastrukturer 
yder centrale tjenester til forsknings- og 
innovationssamfundene, idet de spiller en 
afgørende rolle med hensyn til at udvide 
videngrænserne. Støtte til 
forskningsinfrastrukturer på EU-niveau, 
herunder små og mellemstore 
infrastrukturer og infrastrukturer, der 
finansieres af EFRU, hjælper med at 
afhjælpe problemerne i en virkelighed, 
hvor de nationale forskningsinfrastrukturer 
og den videnskabelige topkvalitet i mange 
tilfælde er spredt, og med at øge 
formidlingen af viden på tværs af siloer.

Or. en

Ændringsforslag 687
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De eksisterende forskningsinfrastrukturer 
yder centrale tjenester til forsknings- og 
innovationssamfundene, idet de spiller en 
afgørende rolle med hensyn til at udvide 
videngrænserne. Støtte til 

De eksisterende forskningsinfrastrukturer 
yder centrale tjenester til forsknings- og 
innovationssamfundene, idet de spiller en 
afgørende rolle med hensyn til at udvide 
videngrænserne. Støtte til 
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forskningsinfrastrukturer på EU-niveau
hjælper med at afhjælpe problemerne i en 
virkelighed, hvor de nationale 
forskningsinfrastrukturer og den 
videnskabelige topkvalitet i mange tilfælde 
er spredt, og med at håndtere den 
begrænsede formidling af viden på tværs af 
siloer.

forskningsinfrastrukturer af europæisk 
interesse og på europæisk plan hjælper 
med at løse problemerne i en virkelighed, 
hvor de nationale forskningsinfrastrukturer 
i mange tilfælde er spredt og med at
supplere og opgradere lommer af 
videnskabelig topkvalitet og håndtere den 
begrænsede formidling af viden på tværs af 
siloer.

Or. en

Ændringsforslag 688
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål er at udruste Europa
med varige forskningsinfrastrukturer i 
verdensklasse, der er tilgængelig for alle 
forskere i og uden for Europa, så deres 
potentiale for videnskabelige fremskridt og 
innovation kan udnyttes fuldt ud. Centrale 
målsætninger er at reducere 
fragmenteringen af forsknings- og 
innovationsøkosystemerne, forhindre 
dobbeltarbejde og sørge for bedre 
koordinering af udviklingen og
anvendelsen af forskningsinfrastrukturer. 
Det er ligeledes afgørende at sørge for, at 
alle europæiske forskere har fri brugsret til 
forskningsinfrastrukturer gennem den 
europæiske åbne videnskabscloud, øget 
adgang til digitale forskningsressourcer, og 
især tage hånd om den nuværende 
suboptimale brug af åben forskning og 
åben datapraksis. EU er også nødt til at 
tage hånd om den hastigt voksende globale 
konkurrence om talenter ved at tiltrække 
forskere fra tredjelande til at komme og 
arbejde med europæiske 
forskningsinfrastrukturer i verdensklasse. 
Dertil kommer, at det er en væsentlig 

Det overordnede mål er at forbedre 
Europas udrustning med varige 
forskningsinfrastrukturer, herunder små 
og mellemstore infrastrukturer, i 
verdensklasse, der er tilgængelig for alle 
forskere i og uden for Europa, så deres 
potentiale for videnskabelige fremskridt og 
innovation kan udnyttes fuldt ud. Centrale 
målsætninger er at reducere 
fragmenteringen af forsknings- og 
innovationsøkosystemerne, sikre løbende 
modernisering, forhindre dobbeltarbejde 
og sørge for bedre koordinering af 
udviklingen, anvendelsen og
tilgængeligheden af 
forskningsinfrastrukturer samt større 
inddragelse i Horisont Europa-projekter, 
inklusive forskningsinfrastrukturer, der 
finansieres af EU, navnlig via EFRU.
Dette vil sikre tydelige synergier mellem 
Horisont Europa og de nationale og 
regionale strategier. Det er ligeledes 
afgørende at sørge for, at alle europæiske 
forskere har fri brugsret til 
forskningsinfrastrukturer gennem den 
europæiske åbne videnskabscloud, øget 
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målsætning at øge den europæiske industris 
konkurrenceevne, støtte centrale 
teknologier og tjenester, som er relevante 
for forskningsinfrastrukturerne og deres 
brugere, og således forbedre 
forudsætningerne for levering af innovative 
løsninger.

adgang til digitale forskningsressourcer, og 
især tage hånd om den nuværende 
suboptimale brug af åben forskning og 
åben datapraksis. EU er også nødt til at 
tage hånd om den hastigt voksende globale 
konkurrence om talenter ved at tiltrække 
forskere fra tredjelande til at komme og 
arbejde med europæiske 
forskningsinfrastrukturer i verdensklasse. 
Dertil kommer, at det er en væsentlig 
målsætning at øge den europæiske industris 
konkurrenceevne, støtte centrale 
teknologier og tjenester, som er relevante 
for forskningsinfrastrukturerne og deres 
brugere, og således forbedre 
forudsætningerne for levering og 
anvendelse af innovative løsninger.

Or. en

Ændringsforslag 689
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål er at udruste Europa 
med varige forskningsinfrastrukturer i 
verdensklasse, der er tilgængelig for alle 
forskere i og uden for Europa, så deres 
potentiale for videnskabelige fremskridt og 
innovation kan udnyttes fuldt ud. Centrale 
målsætninger er at reducere 
fragmenteringen af forsknings- og 
innovationsøkosystemerne, forhindre 
dobbeltarbejde og sørge for bedre 
koordinering af udviklingen og 
anvendelsen af forskningsinfrastrukturer. 
Det er ligeledes afgørende at sørge for, at 
alle europæiske forskere har fri brugsret til 
forskningsinfrastrukturer gennem den 
europæiske åbne videnskabscloud, øget 
adgang til digitale forskningsressourcer, og 
især tage hånd om den nuværende 

Det overordnede mål er at udruste Europa 
med varige forskningsinfrastrukturer i 
verdensklasse, der er tilgængelig for alle 
forskere i og uden for Europa, så deres 
potentiale for videnskabelige fremskridt og 
innovation kan udnyttes fuldt ud. Centrale 
målsætninger er at reducere 
fragmenteringen af forsknings- og 
innovationsøkosystemerne, sikre løbende 
modernisering, forhindre dobbeltarbejde 
og sørge for bedre koordinering af 
udviklingen, tilgængeligheden og 
anvendelsen af forskningsinfrastrukturer.
Små og mellemstore 
forskningsinfrastrukturer er meget vigtige 
for forskerne, men oplysningerne om 
deres placering, politikker for 
tilgængelighed og finansiering er meget 
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suboptimale brug af åben forskning og 
åben datapraksis. EU er også nødt til at 
tage hånd om den hastigt voksende globale 
konkurrence om talenter ved at tiltrække 
forskere fra tredjelande til at komme og 
arbejde med europæiske 
forskningsinfrastrukturer i verdensklasse. 
Dertil kommer, at det er en væsentlig 
målsætning at øge den europæiske industris 
konkurrenceevne, støtte centrale 
teknologier og tjenester, som er relevante 
for forskningsinfrastrukturerne og deres 
brugere, og således forbedre 
forudsætningerne for levering af innovative 
løsninger.

sparsomme. Disse 
forskningsinfrastrukturer skal kortlægges 
for at udnytte deres potentiale til 
europæisk forskning og innovation. Det er 
ligeledes afgørende at sørge for, at alle 
europæiske forskere har fri brugsret til 
forskningsinfrastrukturer gennem den 
europæiske åbne videnskabscloud, øget 
adgang til digitale forskningsressourcer, og 
især tage hånd om den nuværende 
suboptimale brug af åben forskning og 
åben datapraksis. EU er også nødt til at 
tage hånd om den hastigt voksende globale 
konkurrence om talenter ved at tiltrække 
forskere fra tredjelande til at komme og 
arbejde med europæiske 
forskningsinfrastrukturer i verdensklasse. 
Dertil kommer, at det er en væsentlig 
målsætning at øge den europæiske industris
bæredygtighed og konkurrenceevne, støtte 
centrale teknologier og tjenester, som er 
relevante for forskningsinfrastrukturerne 
og deres brugere, og således forbedre 
forudsætningerne for levering af innovative 
løsninger.

Or. en

Ændringsforslag 690
Paul Rübig

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål er at udruste Europa
med varige forskningsinfrastrukturer i 
verdensklasse, der er tilgængelig for alle 
forskere i og uden for Europa, så deres 
potentiale for videnskabelige fremskridt og 
innovation kan udnyttes fuldt ud. Centrale 
målsætninger er at reducere 
fragmenteringen af forsknings- og 
innovationsøkosystemerne, forhindre 
dobbeltarbejde og sørge for bedre 
koordinering af udviklingen og

Det overordnede mål er at forbedre 
Europas udrustning med varige 
forskningsinfrastrukturer i verdensklasse, 
der er tilgængelig for alle forskere i og 
uden for Europa, så deres potentiale for 
videnskabelige fremskridt og innovation 
kan udnyttes fuldt ud. Centrale 
målsætninger er at reducere 
fragmenteringen af forsknings- og 
innovationsøkosystemerne, sikre løbende 
modernisering, forhindre dobbeltarbejde 
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anvendelsen af forskningsinfrastrukturer. 
Det er ligeledes afgørende at sørge for, at 
alle europæiske forskere har fri brugsret til 
forskningsinfrastrukturer gennem den 
europæiske åbne videnskabscloud, øget 
adgang til digitale forskningsressourcer, og 
især tage hånd om den nuværende 
suboptimale brug af åben forskning og 
åben datapraksis. EU er også nødt til at 
tage hånd om den hastigt voksende globale 
konkurrence om talenter ved at tiltrække 
forskere fra tredjelande til at komme og 
arbejde med europæiske 
forskningsinfrastrukturer i verdensklasse. 
Dertil kommer, at det er en væsentlig 
målsætning at øge den europæiske industris 
konkurrenceevne, støtte centrale 
teknologier og tjenester, som er relevante 
for forskningsinfrastrukturerne og deres 
brugere, og således forbedre 
forudsætningerne for levering af innovative 
løsninger.

og sørge for bedre koordinering af 
udviklingen, anvendelsen og
tilgængeligheden af 
forskningsinfrastrukturer. Det er afgørende 
at sørge for, at der er fri brugsret til 
forskningsinfrastrukturer i alle 
medlemsstater. Det er ligeledes afgørende 
at sørge for, at alle europæiske forskere har 
fri brugsret til forskningsinfrastrukturer 
gennem den europæiske åbne 
videnskabscloud, øget adgang til digitale 
forskningsressourcer. EU er også nødt til at 
tage hånd om den hastigt voksende globale 
konkurrence om talenter ved at tiltrække 
forskere fra tredjelande til at komme og 
arbejde med europæiske 
forskningsinfrastrukturer i verdensklasse. 
Dertil kommer, at det er en væsentlig 
målsætning at øge den europæiske industris 
konkurrenceevne, støtte centrale 
teknologier og tjenester, som er relevante 
for forskningsinfrastrukturerne og deres 
brugere, og således forbedre 
forudsætningerne for levering af innovative 
løsninger.

Or. en

Begrundelse

Samtidig med at man anerkender de potentielle fordele ved at gøre forskning og data mere 
tilgængelig, skal de europæiske idéer beskyttes med henblik på at udnytte dem i EU. 
Princippet "så åbent som muligt, så lukket som nødvendigt" bør følges.

Ændringsforslag 691
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål er at udruste Europa 
med varige forskningsinfrastrukturer i 
verdensklasse, der er tilgængelig for alle 
forskere i og uden for Europa, så deres 
potentiale for videnskabelige fremskridt og 

Det overordnede mål er at udruste Europa 
med varige forskningsinfrastrukturer i 
verdensklasse, der er tilgængelig for alle 
forskere i og uden for Europa, så deres 
potentiale for videnskabelige fremskridt og 
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innovation kan udnyttes fuldt ud. Centrale 
målsætninger er at reducere 
fragmenteringen af forsknings- og 
innovationsøkosystemerne, forhindre 
dobbeltarbejde og sørge for bedre 
koordinering af udviklingen og 
anvendelsen af forskningsinfrastrukturer. 
Det er ligeledes afgørende at sørge for, at 
alle europæiske forskere har fri brugsret til 
forskningsinfrastrukturer gennem den 
europæiske åbne videnskabscloud, øget 
adgang til digitale forskningsressourcer, og 
især tage hånd om den nuværende 
suboptimale brug af åben forskning og 
åben datapraksis. EU er også nødt til at 
tage hånd om den hastigt voksende globale 
konkurrence om talenter ved at tiltrække 
forskere fra tredjelande til at komme og 
arbejde med europæiske 
forskningsinfrastrukturer i verdensklasse. 
Dertil kommer, at det er en væsentlig 
målsætning at øge den europæiske industris 
konkurrenceevne, støtte centrale 
teknologier og tjenester, som er relevante 
for forskningsinfrastrukturerne og deres 
brugere, og således forbedre 
forudsætningerne for levering af innovative 
løsninger.

innovation kan udnyttes fuldt ud. Centrale 
målsætninger er at reducere 
fragmenteringen af forsknings- og 
innovationsøkosystemerne, forhindre 
dobbeltarbejde og sørge for bedre 
koordinering af udviklingen og 
anvendelsen af forskningsinfrastrukturer, 
især dem, der finansieres af struktur- og 
investeringsfondene. Det er ligeledes 
afgørende at sørge for, at alle europæiske 
forskere har fri brugsret til 
forskningsinfrastrukturer gennem den 
europæiske åbne videnskabscloud, øget 
adgang til digitale forskningsressourcer, og 
især tage hånd om den nuværende 
suboptimale brug af åben forskning og 
åben datapraksis. EU er også nødt til at 
tage hånd om den hastigt voksende globale 
konkurrence om talenter ved at tiltrække 
forskere fra tredjelande til at komme og 
arbejde med europæiske 
forskningsinfrastrukturer i verdensklasse. 
Dertil kommer, at det er en væsentlig 
målsætning at øge den europæiske industris 
konkurrenceevne, støtte centrale 
teknologier og tjenester, som er relevante 
for forskningsinfrastrukturerne og deres 
brugere, og således forbedre 
forudsætningerne for levering af innovative 
løsninger.

Or. en

Ændringsforslag 692
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål er at udruste Europa 
med varige forskningsinfrastrukturer i 
verdensklasse, der er tilgængelig for alle 
forskere i og uden for Europa, så deres 
potentiale for videnskabelige fremskridt og 
innovation kan udnyttes fuldt ud. Centrale 

Det overordnede mål er at udruste Europa 
med varige forskningsinfrastrukturer i 
verdensklasse, der er tilgængelig for alle 
forskere og innovatorer i og uden for 
Europa, så deres potentiale for 
videnskabelige fremskridt og innovation 
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målsætninger er at reducere 
fragmenteringen af forsknings- og 
innovationsøkosystemerne, forhindre 
dobbeltarbejde og sørge for bedre 
koordinering af udviklingen og 
anvendelsen af forskningsinfrastrukturer. 
Det er ligeledes afgørende at sørge for, at 
alle europæiske forskere har fri brugsret til 
forskningsinfrastrukturer gennem den 
europæiske åbne videnskabscloud, øget 
adgang til digitale forskningsressourcer, og 
især tage hånd om den nuværende 
suboptimale brug af åben forskning og 
åben datapraksis. EU er også nødt til at 
tage hånd om den hastigt voksende globale 
konkurrence om talenter ved at tiltrække 
forskere fra tredjelande til at komme og 
arbejde med europæiske 
forskningsinfrastrukturer i verdensklasse. 
Dertil kommer, at det er en væsentlig 
målsætning at øge den europæiske industris 
konkurrenceevne, støtte centrale 
teknologier og tjenester, som er relevante 
for forskningsinfrastrukturerne og deres 
brugere, og således forbedre 
forudsætningerne for levering af innovative 
løsninger.

kan udnyttes fuldt ud. Centrale 
målsætninger er at reducere 
fragmenteringen af forsknings- og 
innovationsøkosystemerne, forhindre 
dobbeltarbejde og sørge for bedre 
koordinering af udviklingen og 
anvendelsen af forskningsinfrastrukturer. 
Det er ligeledes afgørende at sørge for, at 
alle europæiske forskere har fri brugsret til 
forskningsinfrastrukturer, herunder
gennem den europæiske åbne 
videnskabscloud, øget adgang til digitale 
forskningsressourcer, og især tage hånd om 
den nuværende suboptimale brug af åben 
forskning og åben datapraksis. EU er også 
nødt til at tage hånd om den hastigt 
voksende globale konkurrence om talenter 
ved at tiltrække forskere fra tredjelande til 
at komme og arbejde med europæiske 
forskningsinfrastrukturer i verdensklasse. 
Dertil kommer, at det er en væsentlig 
målsætning at øge den europæiske industris 
konkurrenceevne, støtte centrale 
teknologier og tjenester, som er relevante 
for forskningsinfrastrukturerne og deres 
brugere, og således forbedre 
forudsætningerne for levering af innovative 
løsninger.

Or. en

Begrundelse

Eftersom e-infrastrukturer allerede findes, forventer vi, at den europæiske åbne 
videnskabscloud supplerer og "forener" det som allerede findes.

Ændringsforslag 693
Dan Nica

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål er at udruste Europa 
med varige forskningsinfrastrukturer i 
verdensklasse, der er tilgængelig for alle 

Det overordnede mål er at udruste Europa 
med varige forskningsinfrastrukturer i 
verdensklasse, der er tilgængelig for alle 
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forskere i og uden for Europa, så deres 
potentiale for videnskabelige fremskridt og 
innovation kan udnyttes fuldt ud. Centrale 
målsætninger er at reducere 
fragmenteringen af forsknings- og 
innovationsøkosystemerne, forhindre 
dobbeltarbejde og sørge for bedre 
koordinering af udviklingen og 
anvendelsen af forskningsinfrastrukturer. 
Det er ligeledes afgørende at sørge for, at 
alle europæiske forskere har fri brugsret til 
forskningsinfrastrukturer gennem den 
europæiske åbne videnskabscloud, øget 
adgang til digitale forskningsressourcer, og 
især tage hånd om den nuværende 
suboptimale brug af åben forskning og 
åben datapraksis. EU er også nødt til at 
tage hånd om den hastigt voksende globale 
konkurrence om talenter ved at tiltrække 
forskere fra tredjelande til at komme og 
arbejde med europæiske 
forskningsinfrastrukturer i verdensklasse. 
Dertil kommer, at det er en væsentlig 
målsætning at øge den europæiske industris 
konkurrenceevne, støtte centrale 
teknologier og tjenester, som er relevante 
for forskningsinfrastrukturerne og deres 
brugere, og således forbedre 
forudsætningerne for levering af innovative 
løsninger.

forskere i og uden for Europa, så deres 
potentiale for videnskabelige fremskridt og 
innovation kan udnyttes fuldt ud. Centrale 
målsætninger er at reducere 
fragmenteringen af forsknings- og 
innovationsøkosystemerne, forhindre 
dobbeltarbejde og sørge for bedre 
koordinering af udviklingen og 
anvendelsen af forskningsinfrastrukturer
alle steder i Unionen. Det er ligeledes 
afgørende at sørge for, at alle europæiske 
forskere har fri brugsret til 
forskningsinfrastrukturer gennem den 
europæiske åbne videnskabscloud, øget 
adgang til digitale forskningsressourcer, og 
især tage hånd om den nuværende 
suboptimale brug af åben forskning og 
åben datapraksis. EU er også nødt til at 
tage hånd om den hastigt voksende globale 
konkurrence om talenter ved at tiltrække 
forskere fra tredjelande til at komme og 
arbejde med europæiske 
forskningsinfrastrukturer i verdensklasse. 
Dertil kommer, at det er en væsentlig 
målsætning at øge den europæiske industris 
konkurrenceevne, støtte centrale 
teknologier og tjenester, som er relevante 
for forskningsinfrastrukturerne og deres 
brugere, og således forbedre 
forudsætningerne for levering af innovative 
løsninger.

Or. en

Ændringsforslag 694
Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål er at udruste Europa 
med varige forskningsinfrastrukturer i 
verdensklasse, der er tilgængelig for alle 
forskere i og uden for Europa, så deres 
potentiale for videnskabelige fremskridt og 

Det overordnede mål er at udruste Europa 
med varige forskningsinfrastrukturer i 
verdensklasse, der er tilgængelig for alle 
forskere i og uden for Europa, så deres 
potentiale for videnskabelige fremskridt og 
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innovation kan udnyttes fuldt ud. Centrale 
målsætninger er at reducere 
fragmenteringen af forsknings- og 
innovationsøkosystemerne, forhindre 
dobbeltarbejde og sørge for bedre 
koordinering af udviklingen og 
anvendelsen af forskningsinfrastrukturer. 
Det er ligeledes afgørende at sørge for, at 
alle europæiske forskere har fri brugsret til 
forskningsinfrastrukturer gennem den 
europæiske åbne videnskabscloud, øget 
adgang til digitale forskningsressourcer, og 
især tage hånd om den nuværende 
suboptimale brug af åben forskning og 
åben datapraksis. EU er også nødt til at 
tage hånd om den hastigt voksende globale 
konkurrence om talenter ved at tiltrække 
forskere fra tredjelande til at komme og 
arbejde med europæiske 
forskningsinfrastrukturer i verdensklasse. 
Dertil kommer, at det er en væsentlig 
målsætning at øge den europæiske industris 
konkurrenceevne, støtte centrale 
teknologier og tjenester, som er relevante 
for forskningsinfrastrukturerne og deres 
brugere, og således forbedre 
forudsætningerne for levering af innovative 
løsninger.

innovation kan udnyttes fuldt ud. Centrale 
målsætninger er at reducere 
fragmenteringen af forsknings- og 
innovationsøkosystemerne, forhindre 
dobbeltarbejde og sørge for bedre 
koordinering af udviklingen, adgangen til
og anvendelsen af 
forskningsinfrastrukturer. Det er ligeledes 
afgørende at sørge for, at alle europæiske 
forskere har fri brugsret til 
forskningsinfrastrukturer gennem den 
europæiske åbne videnskabscloud, øget 
adgang til digitale forskningsressourcer, og 
især tage hånd om den nuværende 
suboptimale brug af åben forskning og 
åben datapraksis. EU er også nødt til at 
tage hånd om den hastigt voksende globale 
konkurrence om talenter ved at tiltrække 
forskere fra tredjelande til at komme og 
arbejde med europæiske 
forskningsinfrastrukturer i verdensklasse. 
Dertil kommer, at det er en væsentlig 
målsætning at øge den europæiske industris 
konkurrenceevne, støtte centrale 
teknologier og tjenester, som er relevante 
for forskningsinfrastrukturerne og deres 
brugere, og således forbedre 
forudsætningerne for levering af innovative 
løsninger.

Or. it

Begrundelse

Den manglende adgang til infrastrukturer forhindrer gennemførelsen af programmet.

Ændringsforslag 695
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tidligere rammeprogrammer har ydet et 
betydeligt bidrag til en mere effektiv brug 

Tidligere rammeprogrammer har ydet et 
betydeligt bidrag til en mere effektiv brug 
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af nationale infrastrukturer, ligesom de 
med Det Europæiske Strategiforum for 
Forskningsinfrastrukturer (ESFRI) har 
været med til at udvikle en 
sammenhængende og strategistyret tilgang 
til den politiske beslutningsproces 
vedrørende de paneuropæiske 
forskningsinfrastrukturer. Denne 
strategiske tilgang har skabt klare fordele, 
herunder reducering af dobbeltarbejde med 
en generelt mere effektiv brug af 
ressourcer såvel som
standardiseringsprocesser og -procedurer.

af nationale infrastrukturer og til fjernelse 
af hindringerne for denne brug fra alle 
områder inden for europæisk forskning 
gennem tværnational adgang, ligesom de 
med Det Europæiske Strategiforum for 
Forskningsinfrastrukturer (ESFRI) har 
været med til at udvikle en 
sammenhængende og strategistyret tilgang 
til den politiske beslutningsproces 
vedrørende de paneuropæiske 
forskningsinfrastrukturer. Denne 
strategiske tilgang har skabt klare fordele, 
herunder reducering af dobbeltarbejde med 
en generelt mere effektiv brug af 
ressourcer såvel som standardiserings- og
harmoniseringsprocesser og -procedurer.
Etableringen af nye FoI-netværk af høj 
kvalitet på grundlag af 
forskningsinfrastrukturer, der finansieres 
af EU, ser ud til at være en naturlig 
udfordring for Horisont Europa.

Or. en

Ændringsforslag 696
Olle Ludvigsson

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tidligere rammeprogrammer har ydet et 
betydeligt bidrag til en mere effektiv brug 
af nationale infrastrukturer, ligesom de 
med Det Europæiske Strategiforum for 
Forskningsinfrastrukturer (ESFRI) har 
været med til at udvikle en 
sammenhængende og strategistyret tilgang 
til den politiske beslutningsproces 
vedrørende de paneuropæiske 
forskningsinfrastrukturer. Denne 
strategiske tilgang har skabt klare fordele, 
herunder reducering af dobbeltarbejde med 
en generelt mere effektiv brug af 
ressourcer såvel som 
standardiseringsprocesser og -procedurer.

Tidligere rammeprogrammer har ydet et 
betydeligt bidrag til en mere effektiv brug 
af nationale infrastrukturer, ligesom de 
med Det Europæiske Strategiforum for 
Forskningsinfrastrukturer (ESFRI) har 
været med til at udvikle en 
sammenhængende og strategistyret tilgang 
til den politiske beslutningsproces 
vedrørende de paneuropæiske 
forskningsinfrastrukturer. Denne 
strategiske tilgang har skabt klare fordele, 
herunder reducering af dobbeltarbejde med 
en generelt mere effektiv brug af 
ressourcer såvel som 
standardiseringsprocesser og -procedurer.



AM\1159886DA.docxx 83/92 PE625.595v01-00

DA

Forskningsmobilitet spiller en afgørende 
rolle i forbindelse med styrkelsen af 
forskningsinfrastrukturer.

Or. en

Ændringsforslag 697
Gunnar Hökmark

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tidligere rammeprogrammer har ydet et 
betydeligt bidrag til en mere effektiv brug 
af nationale infrastrukturer, ligesom de 
med Det Europæiske Strategiforum for 
Forskningsinfrastrukturer (ESFRI) har 
været med til at udvikle en 
sammenhængende og strategistyret tilgang 
til den politiske beslutningsproces 
vedrørende de paneuropæiske 
forskningsinfrastrukturer. Denne 
strategiske tilgang har skabt klare fordele, 
herunder reducering af dobbeltarbejde med 
en generelt mere effektiv brug af 
ressourcer såvel som 
standardiseringsprocesser og -procedurer.

Tidligere rammeprogrammer har ydet et 
betydeligt bidrag til en mere effektiv brug 
af nationale infrastrukturer, ligesom de 
med Det Europæiske Strategiforum for 
Forskningsinfrastrukturer (ESFRI) har 
været med til at udvikle en 
sammenhængende og strategistyret tilgang 
til den politiske beslutningsproces 
vedrørende de paneuropæiske 
forskningsinfrastrukturer. Denne 
strategiske tilgang har skabt klare fordele, 
herunder reducering af dobbeltarbejde med 
en generelt mere effektiv brug af 
ressourcer såvel som 
standardiseringsprocesser og -procedurer.
Det er vigtigt, at forskningsinfrastrukturer 
anvendes effektivt for at lette 
forskningsmobiliteten.

Or. en

Ændringsforslag 698
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-støttede aktiviteter vil skabe merværdi 
gennem sammenlægning og optimering af 

EU-støttede aktiviteter vil skabe merværdi 
gennem sammenlægning og
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eksisterende forskningsinfrastrukturer 
sideløbende med indsatsen for udvikling af 
nye infrastrukturer, etablering af den 
europæiske åbne videnskabscloud som et 
effektivt skalerbart og bæredygtigt miljø 
for datadreven forskning, sammenkobling 
af nationale og regionale forsknings- og 
uddannelsesnetværk, udbygning og sikring 
af netværksinfrastrukturer af høj kapacitet 
til enorme mængder data og adgang til
digitale ressourcer på tværs af grænser og 
domæner, overvinding af barrierer, der 
forhindrer de bedste forskerhold i at 
anvende de bedste 
forskningsinfrastrukturtjenester i EU, 
fremme af innovationspotentialet ved 
forskningsinfrastrukturer, hvor der er fokus 
på teknologisk udvikling og fælles 
innovation såvel som øget brug af 
forskningsinfrastrukturer i industrien.

rationalisering af eksisterende 
forskningsinfrastrukturer sideløbende med 
indsatsen for udvikling af nye 
infrastrukturer, etablering af den 
europæiske åbne videnskabscloud som et 
effektivt skalerbart og bæredygtigt miljø 
for datadreven forskning, idet der tages 
højde for eksisterende e-infrastrukturer,
sammenkobling af nationale og regionale 
forsknings- og uddannelsesnetværk, 
udbygning og sikring af 
netværksinfrastrukturer af høj kapacitet til 
enorme mængder data og adgang til 
digitale ressourcer på tværs af grænser og 
domæner, overvinding af barrierer, der 
forhindrer de bedste forskerhold i at 
anvende de bedste 
forskningsinfrastrukturtjenester i EU, 
fremme af innovationspotentialet ved 
forskningsinfrastrukturer, hvor der er fokus 
på teknologisk udvikling og fælles 
innovation såvel som øget brug af 
forskningsinfrastrukturer i industrien.

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at der ikke sker en overlapning med de infrastrukturer, især e-infrastrukturer, 
der allerede eksisterer.

Ændringsforslag 699
Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Placeringen, politikkerne for 
tilgængelighed og finansieringen af små 
og mellemstore forskningsinfrastrukturer 
bør kortlægges for at udnytte disse 
forskningsinfrastrukturers potentiale til 
europæisk forskning og innovation.
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Or. en

Begrundelse

Med henblik på at reducere fragmenteringen af forsknings- og innovationsøkosystemerne, 
forhindre dobbeltarbejde og sørge for bedre koordinering af udviklingen og anvendelsen af 
eksisterende forskningsinfrastrukturer ville det være en fordel at kortlægge de 
forskningsinfrastrukturer (også de små og mellemstore), der findes i EU på nuværende 
tidspunkt.

Ændringsforslag 700
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den internationale dimension af EU's 
forskningsinfrastrukturer skal styrkes for at 
øge samarbejdet med internationale 
kollegaer og den internationale deltagelse i 
europæiske forskningsinfrastrukturer til 
gensidig gavn.

Den internationale dimension af EU's 
forskningsinfrastrukturer skal styrkes, 
gennem international adgang, for at øge 
samarbejdet med internationale kollegaer 
og den internationale deltagelse i 
europæiske forskningsinfrastrukturer til 
gensidig gavn.

Or. en

Ændringsforslag 701
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.1. Konsolidering af landskabet for 
europæiske forskningsinfrastrukturer

3.2.1. Konsolidering og rationalisering af 
landskabet for europæiske 
forskningsinfrastrukturer

Or. en
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Ændringsforslag 702
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Etableringen, driften og den langsigtede 
bæredygtighed ved de
forskningsinfrastrukturer, som ESFRI har 
indkredset, er afgørende for, at EU kan 
sikre en førerposition inden for 
frontlinjeforskning, skabelse og brug af 
viden og de europæiske industriers 
konkurrenceevne.

Etableringen, driften og den langsigtede 
bæredygtighed ved 
forskningsinfrastrukturer, herunder dem,
som ESFRI har indkredset, samt 
maksimering af deres inddragelse i 
Horisont Europa-projekter af topkvalitet,
er afgørende for, at EU kan sikre en 
førerposition inden for frontlinjeforskning, 
skabelse og brug af viden og de europæiske 
industriers konkurrenceevne.

Or. en

Ændringsforslag 703
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.1 – stk. 4 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- De paneuropæiske 
forskningsinfrastrukturers livscyklus
gennem udformning af nye 
forskningsinfrastrukturer, deres 
forberedelses- og gennemførelsesfase, 
deres drift i den tidlige fase i 
komplementaritet med andre 
finansieringskilder såvel som 
sammenlægning og optimering af 
økosystemet af forskningsinfrastrukturer 
ved at overvåge ESFRI's milepæle og
fremme aftaler om levering af 
tjenesteydelser, udviklinger, fusioner eller 
afvikling af paneuropæiske 
forskningsinfrastrukturer

- De paneuropæiske 
forskningsinfrastrukturers livscyklus, deres 
forberedelses- og gennemførelsesfaser, 
deres drift i den tidlige fase i 
komplementaritet med andre 
finansieringskilder såvel som 
sammenlægning og optimering af 
økosystemet af forskningsinfrastrukturer 
ved at overvåge ESFRI's milepæle og 
fremme aftaler om levering af 
tjenesteydelser, udviklinger, fusioner eller 
afvikling af paneuropæiske 
forskningsinfrastrukturer
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Or. en

Ændringsforslag 704
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskningslandskabet vil blive væsentligt 
forbedret ved at sørge for, at det er åbent 
for vigtige internationale, nationale og
regionale forskningsinfrastrukturer for alle 
EU-forskere, og ved at integrere deres 
tjenester, når det er nødvendigt, for at 
harmonisere adgangsbetingelserne, 
forbedre og øge leveringen af 
tjenesteydelser og tilskynde til en fælles 
udviklingsstrategi for højteknologiske 
komponenter og avancerede tjenester 
gennem innovationstiltag.

Forskningslandskabet vil blive væsentligt 
forbedret ved at sørge for, at det er åbent 
for vigtige forskningsinfrastrukturer af 
europæisk betydning af og virkning for 
alle forskere fra EU og på verdensplan,
og ved at integrere tjenester fra nationale
eller regionale forskningsinfrastrukturer,
der tydeligt viser potentialet af den 
europæiske betydning og virkning, med 
henblik på at harmonisere 
adgangsbetingelserne, forbedre og øge 
leveringen af tjenesteydelser og tilskynde 
til en fælles udviklingsstrategi for 
højteknologiske komponenter og 
avancerede tjenester gennem 
innovationstiltag.

Or. en

Ændringsforslag 705
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskningslandskabet vil blive væsentligt 
forbedret ved at sørge for, at det er åbent 
for vigtige internationale, nationale og 
regionale forskningsinfrastrukturer for alle 
EU-forskere, og ved at integrere deres 
tjenester, når det er nødvendigt, for at 
harmonisere adgangsbetingelserne, 
forbedre og øge leveringen af 
tjenesteydelser og tilskynde til en fælles 

Forskningslandskabet vil blive væsentligt 
forbedret ved at sørge for, at det er åbent 
for vigtige internationale, nationale og 
regionale forskningsinfrastrukturer for alle 
EU-forskere og -innovatorer, og ved at 
integrere deres tjenester, når det er
relevant, for at harmonisere 
adgangsbetingelserne, forbedre og øge 
leveringen af tjenesteydelser og tilskynde 
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udviklingsstrategi for højteknologiske 
komponenter og avancerede tjenester 
gennem innovationstiltag.

til en fælles udviklingsstrategi for 
højteknologiske komponenter og 
avancerede tjenester gennem 
innovationstiltag.

Or. en

Ændringsforslag 706
Olle Ludvigsson

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.2 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Netværk, som samler nationale og 
regionale finansieringskilder til 
forskningsinfrastrukturer om 
samfinansiering af forskeres 
tværnationale adgang 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 707
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.2 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Netværk af paneuropæiske, nationale og 
regionale forskningsinfrastrukturer, som 
tager hånd om globale udfordringer 
vedrørende forskeradgang og 
harmonisering og forbedring af 
infrastrukturernes tjenester

- Netværk af paneuropæiske, nationale og 
regionale forskningsinfrastrukturer,
herunder små og mellemstore 
forskningsinfrastrukturer, som tager hånd 
om globale udfordringer vedrørende 
forskeradgang og harmonisering og 
forbedring af infrastrukturernes tjenester

Or. en

Ændringsforslag 708
Jakop Dalunde
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.2 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Netværk af paneuropæiske, nationale og 
regionale forskningsinfrastrukturer, som 
tager hånd om globale udfordringer 
vedrørende forskeradgang og 
harmonisering og forbedring af 
infrastrukturernes tjenester

- Netværk af paneuropæiske, nationale og 
regionale forskningsinfrastrukturer,
herunder små og mellemstore 
forskningsinfrastrukturer, som tager hånd 
om globale udfordringer vedrørende 
forskeradgang og harmonisering og 
forbedring af infrastrukturernes tjenester

Or. en

Ændringsforslag 709
Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.2 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Netværk af paneuropæiske, nationale og 
regionale forskningsinfrastrukturer, som 
tager hånd om globale udfordringer 
vedrørende forskeradgang og 
harmonisering og forbedring af 
infrastrukturernes tjenester

- Netværk af paneuropæiske, herunder de 
mellemstore og mindre, nationale og 
regionale forskningsinfrastrukturer, som 
tager hånd om globale udfordringer 
vedrørende forskeradgang og 
harmonisering og forbedring af 
infrastrukturernes tjenester

Or. it

Begrundelse

Sikre støtte til en lang række mindre forskningsinfrastrukturer i Europa.

Ændringsforslag 710
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.2 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Netværk af paneuropæiske, nationale og - Netværk af paneuropæiske, nationale og 
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regionale forskningsinfrastrukturer, som 
tager hånd om globale udfordringer 
vedrørende forskeradgang og 
harmonisering og forbedring af 
infrastrukturernes tjenester

regionale forskningsinfrastrukturer, som 
tager hånd om globale udfordringer 
vedrørende forsker- og innovatoradgang 
og harmonisering og forbedring af 
infrastrukturernes tjenester

Or. en

Ændringsforslag 711
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.2 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Netværk af paneuropæiske, nationale og 
regionale forskningsinfrastrukturer, som 
tager hånd om globale udfordringer 
vedrørende forskeradgang og 
harmonisering og forbedring af 
infrastrukturernes tjenester 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 712
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.2 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Netværk af paneuropæiske, nationale og 
regionale forskningsinfrastrukturer, som 
tager hånd om globale udfordringer 
vedrørende forskeradgang og 
harmonisering og forbedring af 
infrastrukturernes tjenester 

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 713
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús
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Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.2 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Netværk af paneuropæiske, nationale og 
regionale forskningsinfrastrukturer, som 
tager hånd om globale udfordringer 
vedrørende forskeradgang og 
harmonisering og forbedring af 
infrastrukturernes tjenester

- Netværk af paneuropæiske, nationale og 
regionale forskningsinfrastrukturer, som 
tager hånd om samfundsmæssige
udfordringer vedrørende forskeradgang og 
harmonisering og forbedring af 
infrastrukturernes tjenester

Or. en

Ændringsforslag 714
Anneleen Van Bossuyt

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.2 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Netværk af paneuropæiske, nationale og 
regionale forskningsinfrastrukturer, som 
tager hånd om globale udfordringer
vedrørende forskeradgang og 
harmonisering og forbedring af 
infrastrukturernes tjenester

- Netværk af paneuropæiske, nationale og 
regionale forskningsinfrastrukturer 
vedrørende forskeradgang og 
harmonisering og forbedring af 
infrastrukturernes tjenester

Or. en

Ændringsforslag 715
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Forslag til afgørelse
Bilag I – SØJLE I – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Støtte til strategisk internationalt 
samarbejde vil ligeledes styrke de 
europæiske forskningsinfrastrukturers 
stilling på internationalt niveau og sikre 
deres globale netværksdannelse, 
interoperabilitet og rækkevidde.

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Or. en
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