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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. påpeger, at den finansieringsramme, 
der er specificeret i det 
lovgivningsmæssige forslag, kun er 
vejledende for den lovgivende myndighed 
og ikke kan fastsættes endeligt, før der er 
indgået en aftale om forslaget til 
forordning om den flerårige finansielle 
ramme for perioden 2014-2020;

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1b. henviser til sin beslutning af 8. juni 
2011 om investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme (FFR) for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa1; gentager, at der er 
behov for tilstrækkelige ekstra ressourcer 
i den næste FFR, således at det bliver 
muligt for Unionen at opfylde sine 
eksisterende politiske prioriteringer og de 
nye opgaver, der følger af 
Lissabontraktaten, samt at reagere på 
uforudsete begivenheder; påpeger, at man 
selv med en forøgelse af midlerne til den 
næste FFR på 5 % i forhold til 2013-
niveauet kun vil kunne yde et begrænset 
bidrag til opfyldelsen af Unionens 
vedtagne mål og forpligtelser samt af 
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Unionens solidaritetsprincip; opfordrer 
Rådet til, såfremt det ikke er enigt i denne 
fremgangsmåde, at præcisere, hvilke 
politiske prioriteringer eller projekter det 
vil være indstillet på helt at opgive til trods 
for deres bevislige europæiske merværdi;
_______________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 3

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 c (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1c.  gør i særdeleshed opmærksom på, at 
Europa-Parlamentet i samme beslutning 
opfordrer til en betydelig forhøjelse af de 
relevante bevillinger fra 2013 for at 
styrke, stimulere og sikre finansieringen 
af forskning, innovation og udvikling i 
EU;

Ændringsforslag 4

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. erindrer desuden om, at det mener, at 
den næste FFR i højere grad bør 
koncentrere budgetmidlerne på områder, 
der stimulerer den økonomiske vækst og 
konkurrenceevnen, såsom forskning og 
innovation baseret på principperne om 
europæisk merværdi og topkvalitet;

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Unionen er fast besluttet på at 
gennemføre Europa 2020-strategien, der 
sigter mod intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, idet den fremhæver 
forskning og innovation som afgørende 
drivkræfter bag social og økonomisk 
velfærd og miljømæssig bæredygtighed og 
sætter som mål at øge udgifterne til 
forskning og innovation til 3 % af BNP i 
2020, idet der udvikles en indikator for 
innovationsintensiteten. På denne baggrund 
skitserer flagskibsinitiativet Innovation i 
EU en strategisk og integreret tilgang til 
forskning og innovation med rammer og 
mål, som Unionens fremtidige forskning 
og innovation bør bidrage til. Forskning og 
innovation er også nøglefaktorer i andre 
flagskibsinitiativer under Europa 2020-
strategien, navnlig initiativerne om et 
ressourceeffektivt Europa, en 
industripolitik for en globaliseret verden, 
og en digital dagsorden for Europa. I 
forbindelse med Europa 2020-målene 
vedrørende forskning og innovation spiller 
desuden samhørighedspolitikken en central 
rolle som middel til opbygge kapacitet og 
opnå topkvalitet.

(3) Unionen er fast besluttet på at
gennemføre Europa 2020-strategien, der 
sigter mod intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, idet den fremhæver 
forskning og innovation som afgørende 
drivkræfter bag social og økonomisk 
velfærd og miljømæssig bæredygtighed og 
sætter som mål at øge udgifterne til 
forskning og innovation til 3 % af BNP i 
2020, idet der udvikles en indikator for 
innovationsintensiteten. På denne baggrund 
skitserer flagskibsinitiativet Innovation i 
EU en strategisk og integreret tilgang til 
forskning og innovation med rammer og 
mål, som Unionens fremtidige forskning 
og innovation bør bidrage til. Forskning og 
innovation er også nøglefaktorer i andre 
flagskibsinitiativer under Europa 2020-
strategien, navnlig initiativerne om et 
ressourceeffektivt Europa, en 
industripolitik for en globaliseret verden, 
og en digital dagsorden for Europa. I 
forbindelse med Europa 2020-målene 
vedrørende forskning og innovation spiller 
desuden samhørighedspolitikken en central 
rolle som middel til at opbygge kapacitet 
og opnå topkvalitet og dermed understrege 
betydningen af at fremme stærkere 
synergier samt komplementaritet med 
strukturfondene. Udvælgelsen af 
projekter til finansiering inden for 
rammerne af "genvej til topkvalitet" skal 
imidlertid overholde visse 
kvalitetsstandarder. For at sikre, at de får 
varig succes, skal projekter, der 
finansieres under "genvej til topkvalitet", 
være genstand for særlig opmærksomhed 
og overvågning.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) På sit møde den 4. februar 2011 
støttede Det Europæiske Råd idéen om en 
fælles strategisk ramme for EU-forskning 
og innovation, som skal gøre 
finansieringen af forskning og innovation 
på nationalt plan og EU-plan mere effektiv, 
og opfordrede Unionen til hurtigt at fjerne 
de resterende hindringer for at tiltrække 
talenter og investeringer, så det europæiske 
forskningsrum kan blive en realitet senest i 
2014 og udgøre et reelt indre marked for 
viden, forskning og innovation.

(4) På sit møde den 4. februar 2011 
støttede Det Europæiske Råd idéen om en 
fælles strategisk ramme for EU-forskning 
og innovation, som skal gøre 
finansieringen af forskning og innovation 
på nationalt plan og EU-plan mere effektiv, 
og opfordrede Unionen til hurtigt at fjerne 
de resterende hindringer for at tiltrække 
talenter og investeringer, så det europæiske 
forskningsrum kan blive en realitet senest i 
2014 og udgøre et reelt indre marked for 
viden, forskning og innovation. Det 
forudsætter en betydelig stigning i 
budgettet for den næste syvårs periode for 
at forstærke EU's innovationskapacitet og 
samtidig tiltrække betydelige midler fra 
den private sektor til EU's aktiviteter.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Europa-Parlamentet har efterlyst en 
grundlæggende forenkling af Unionens 
finansiering af forskning og innovation i
sin beslutning af 11. november 2010 og 
fremhævet den vigtige rolle, som 
flagskibsinitiativet om innovation i EU 
spiller som redskab til at hjælpe Europa ud 
af krisen, i sin beslutning af 12. maj 2011. 
Endvidere har Parlamentet henledt 
opmærksomheden på vigtige konklusioner 
af den foreløbige evaluering af det syvende 
rammeprogram i sin beslutning af 8. juni 
2011 og udtrykt støtte til ideen om en 
fælles strategisk ramme for finansiering af 
forskning og i sin beslutning af 27. 
september 2011.

(5) Europa-Parlamentet har efterlyst en 
grundlæggende forenkling af Unionens 
finansiering af forskning og innovation i
sine beslutninger af 11. november 2010 og
8. juni 20111, som understregede, at 
enhver øgning af midlerne skal 
kombineres med en gennemgribende 
forenkling af finansieringsprocedurerne, 
og fremhævet den vigtige rolle, som 
flagskibsinitiativet om innovation i EU 
spiller som redskab til at hjælpe Europa ud 
af krisen, i sin beslutning af 12. maj 2011. 
Endvidere har Parlamentet henledt 
opmærksomheden på vigtige konklusioner 
af den foreløbige evaluering af det syvende 
rammeprogram i sin beslutning af 8. juni 
2011, udtrykt støtte til ideen om en fælles 
strategisk ramme for finansiering af 
forskning og innovation og anmodet om, 
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at budgettet for forskning og innovation 
for den næste FFR fordobles i forhold til 
det syvende rammeprogram, i sin 
beslutning af 27. september 2011.

______________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Horisont 2020 – rammeprogrammet 
for forskning og innovation i Den 
Europæiske Union (idet følgende benævnt
"Horisont 2020") sætter fokus på tre 
overordnede mål, nemlig at frembringe 
videnskabelig topkvalitet for at styrke 
Unionens fremragende position på 
verdensplan, fremme industrielt lederskab 
for at støtte erhvervslivet, herunder små og 
mellemstore virksomheder (SMV) og 
innovation og håndtere samfundsmæssige 
udfordringer. Hensigten er at reagere 
direkte på de udfordringer, der peges på i 
Europa 2020-strategien, ved at støtte 
aktiviteter, der dækker hele spektret fra 
forskning til markedsføring. Horisont 2020 
bør støtte alle led i innovationskæden, især 
aktiviteter tættere på markedet, herunder 
innovative finansielle instrumenter, såvel 
som ikke-teknologisk og social innovation, 
og sigter mod at opfylde forskningsbehovet 
i en bred vifte af EU-politikker ved at 
lægge vægt på den bredest mulige 
udnyttelse og formidling af den viden, der 
tilvejebringes af de støttede aktiviteter, 
frem til den kommercielle udnyttelse. De 
overordnede mål for Horisont 2020 bør 
også støttes gennem et program for 
forskning og uddannelse på det nukleare 
område i henhold til Euratom-traktaten.

(11) Horisont 2020 – rammeprogrammet 
for forskning og innovation i Den 
Europæiske Union (idet følgende benævnt
"Horisont 2020") sætter fokus på tre 
overordnede mål, nemlig at frembringe 
videnskabelig topkvalitet for at styrke 
Unionens fremragende position på 
verdensplan, fremme industrielt lederskab 
for at støtte erhvervslivet, herunder små og 
mellemstore virksomheder (SMV) og 
innovation og håndtere samfundsmæssige 
udfordringer. Hensigten er at reagere 
direkte på de udfordringer, der peges på i 
Europa 2020-strategien, ved at støtte 
aktiviteter, der dækker hele spektret fra 
forskning til markedsføring. Horisont 2020 
bør uden at fordreje konkurrencen støtte 
alle led i innovationskæden, især aktiviteter 
tættere på markedet, herunder innovative 
finansielle instrumenter, såvel som ikke-
teknologisk og social innovation, og sigter 
mod at opfylde forskningsbehovet i en bred 
vifte af EU-politikker ved at lægge vægt på 
den bredest mulige udnyttelse og 
formidling af den viden, der tilvejebringes 
af de støttede aktiviteter, frem til den 
kommercielle udnyttelse. De overordnede 
mål for Horisont 2020 bør også støttes 
gennem et program for forskning og 
uddannelse på det nukleare område i 
henhold til Euratom-traktaten.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Finansiering under Horisont 2020 
bør baseres på princippet om ekspertise og 
sikre en klar europæisk merværdi. Den 
bør ikke erstatte, men faktisk supplere den 
nationale finansiering af 
forskningsrelaterede projekter.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Forenkling er et centralt mål for 
Horisont 2020, der bør afspejles fuldt ud i 
programmets udformning, regler, 
finansielle forvaltning og gennemførelse.
Horisont 2020 bør tilstræbe en bred 
deltagelse fra universiteter, 
forskningscentre, industrien og navnlig 
SMV'er og være åben for nye deltagere, da 
det samler samtlige instrumenter til støtte 
for forskning og innovation under én fælles 
strategisk ramme, der omfatter et 
strømlinet sæt støtteordninger, og anvender 
regler for deltagelse med principper, der 
gælder for alle foranstaltninger under 
programmet. Forenklede 
finansieringsregler forventes at nedbringe 
de administrative omkostninger, der er 
forbundet med deltagelse, og vil betyde 
færre finansielle fejl.

(15) Forenkling er et centralt mål for 
Horisont 2020, der bør afspejles fuldt ud i 
programmets udformning, regler, 
finansielle forvaltning og gennemførelse.
Horisont 2020 bør tilstræbe en bred 
deltagelse fra universiteter, 
forskningscentre, industrien og navnlig 
SMV'er og være åben for nye deltagere, da 
det samler samtlige instrumenter til støtte 
for forskning og innovation under én fælles 
strategisk ramme, der omfatter et 
strømlinet sæt støtteordninger, som tager 
behørigt hensyn til aktiviteternes 
beskaffenhed og deres nærhed til 
markedet, og anvender regler for 
deltagelse med principper, der gælder for 
alle foranstaltninger under programmet.
Forenklede finansieringsregler forventes at 
nedbringe de administrative omkostninger, 
der er forbundet med deltagelse, og vil 
betyde færre finansielle fejl.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Horisont 2020 bør sikre en markant 
reduktion i den bureaukratiske byrde for 
støttemodtagerne inklusive SMV'er, og 
samtidig tillade en differentieret tilgang 
afhængigt af, hvilket type modtager der er 
tale om. 

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Der bør sikres en korrekt afslutning af 
Horisont 2020 og de foregående 
programmer, særlig hvad angår 
videreførelsen af flerårige ordninger om 
deres forvaltning, blandt andet 
finansieringen af teknisk og administrativ
bistand.

(18) Der bør sikres en korrekt afslutning af 
Horisont 2020 og de foregående 
programmer, særlig hvad angår 
videreførelsen af flerårige ordninger om 
deres forvaltning, blandt andet 
finansieringen af den strengt nødvendige 
tekniske og administrative bistand.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Gennemførelsen af Horisont 2020 kan
medføre, at der udarbejdes supplerende 
programmer, hvori kun nogle af 
medlemsstaterne deltager, at Unionen 
deltager i programmer, der iværksættes af 
flere medlemsstater, eller at der oprettes 
fællesforetagender eller andre ordninger, jf. 
artikel 184, 185 og 187 i TEUF.

(19) Gennemførelsen af Horisont 2020 kan
- på bestemte og gennemsigtige 
betingelser - medføre, at der udarbejdes 
supplerende programmer, hvori kun nogle 
af medlemsstaterne deltager, at Unionen 
deltager i programmer, der iværksættes af 
flere medlemsstater, eller at der oprettes 
fællesforetagender eller andre ordninger, jf. 
artikel 184, 185 og 187 i TEUF.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) For at sikre den rette balance 
mellem konsensusbaserede og mere 
kontroversielle forsknings-, udviklings- og 
innovationsprojekter bør mindst 15 % af 
indsatsområdet "Samfundsmæssige 
udfordringer" og af det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" inden for 
indsatsområdet "Industrielt lederskab" 
følge en bottom-up-, forskningsbaseret 
logik. Desuden bør man finde den rette 
balance inden for indsatsområderne 
"Samfundsmæssige udfordringer " og 
"Industrielt lederskab" mellem mindre og 
større projekter under hensyntagen til den 
særlige sektorstruktur, aktivitetstypen, 
teknologien og forskningslandskabet.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at få mest muligt ud af Unionens 
midler bør Horisont 2020 indgå i et tæt 
samspil med andre EU-programmer inden 
for områder som uddannelse, rummet, 
miljø, konkurrenceevne og små og 
mellemstore virksomheder, indre 
sikkerhed, kultur og medier samt med de 
samhørighedspolitiske fonde og politikken 
for udvikling af landdistrikter, der specifikt 
kan medvirke til at styrke den nationale og 
regionale forsknings- og 
innovationskapacitet som led i strategier 
for intelligent specialisering.

(26) For at få mest muligt ud af Unionens 
midler bør Horisont 2020 indgå i et tæt 
samspil med andre EU-programmer inden 
for områder som uddannelse, rummet, 
miljø, konkurrenceevne og små og 
mellemstore virksomheder, indre 
sikkerhed, kultur og medier samt med de 
samhørighedspolitiske fonde og politikken 
for udvikling af landdistrikter, der specifikt 
kan medvirke til at styrke den nationale og 
regionale forsknings- og 
innovationskapacitet som led i strategier 
for intelligent specialisering. Dette samspil
bør ikke medføre, at der gås på 
kompromis med det princip om 
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topkvalitet, som Horisont 2020 bør 
forfølge og bør ikke resultere i 
dobbeltfinansiering af de samme 
projekter.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Både Horisont 2020 og 
samhørighedspolitikken søger en 
omfattende tilpasning til Europa 2020-
målene om intelligent, bæredygtig og 
inkluderende vækst gennem deres 
respektive fælles strategiske rammer. 
Denne nye strategiske retning kræver et 
øget og systematisk samarbejde mellem 
begge fællesskabsstøtterammer for fuldt 
ud at mobilisere forsknings- og 
innovationspotentialet på regionalt, 
nationalt og europæisk niveau. For at 
udnytte synergier bør der indføres 
ekspertiseudviklende instrumenter i både 
Horisont 2020 og 
samhørighedspolitikken, uden at der gås 
på kompromis med princippet om 
topkvalitet.

Begrundelse

Although they have different focus, both Horizon 2020 and the Cohesion Policy are extremely 
important to reach the objectives of Europe 2020. Derfor er der virkelig behov for synergier 
og komplementaritet mellem dem. Samhørighedspolitik skal forberede regionale aktører 
inden for forskning og innovation på at deltage i projekter under Horisont 2020 og bør på 
den anden side levere midler til at udnytte og hurtigt udbrede resultater inden for forskning 
og innovation, der stammer fra grundforskning finansieret af Horisont 2020, til markedet. To 
build bridges between two programmes, the H2020 should offer some measures for 
identification of potential (“centres of excellence”), providing the seal of excellence for the 
best centres.

Ændringsforslag 17
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Forslag til forordning
Betragtning 26 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26b) Europæiske, lokale, regionale og 
nationale myndigheder spiller en vigtig 
rolle med hensyn til at gennemføre det 
europæiske forskningsområde og sikre en 
effektiv koordinering af EU's finansielle 
instrumenter, navnlig med hensyn til at 
skabe forbindelser mellem Horisont 2020 
og strukturfondene inden for rammerne 
af regionale innovationsstrategier baseret 
på intelligent specialisering. Regionerne 
spiller også en central rolle med hensyn til 
at udbrede og gennemføre resultaterne af 
Horisont 2020 og tilbyde supplerende 
finansieringsinstrumenter, herunder 
offentlige indkøb.

Begrundelse

As the main actors in programming and implementing the Cohesion Policy, national and 
regional authorities will play a relevant role in creating and empowering the necessary 
synergies between this policy and Horizon 2020. In order to fully exploit the opportunities for 
synergies, regional authorities must develop their research and innovation strategies for 
smart specialisation and facilitate the exploitation of results stemming from Horizon 2020, 
with particular attention to creating friendly market conditions and business environment. 
Actions taken by the European Commission could support implementation of this concept on 
the Member States level.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Små og mellemstore virksomheder er 
en vigtig kilde til innovation og vækst i 
Europa. Derfor er der behov for massiv 
deltagelse af SMV'er, som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 
6. maj 2003, i Horisont 2020. Dette bør 
støtte målene for loven om små 
virksomheder.

(27) Små og mellemstore virksomheder er 
en vigtig kilde til innovation og vækst i 
Europa. Derfor er der behov for massiv 
deltagelse af SMV'er, som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 
6. maj 2003, i Horisont 2020. Dette bør 
støtte målene for loven om små 
virksomheder. Horisont 2020 bør tilbyde 
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de nødvendige incitamenter til at tiltrække 
SMV'er til denne type finansiering på 
EU-plan og fastsætte et sæt regler og 
instrumenter, der væsentligt forbedrer 
SMV'ers adgang til finansiering.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at opretholde lige 
konkurrencevilkår for alle virksomheder på 
det indre marked bør støtten under 
Horisont 2020 ydes i overensstemmelse 
med statsstøttereglerne, så man sikrer, at de 
offentlige udgifter virker efter hensigten, 
og undgår markedsforvridning, f.eks. 
fortrængning af private investeringer, 
opbygning af ineffektive markedsstrukturer 
eller videreførelse af ineffektive 
virksomheder.

(31) For at opretholde lige 
konkurrencevilkår for alle virksomheder på 
det indre marked bør støtten under 
Horisont 2020 ydes i overensstemmelse 
med statsstøttereglerne, herunder den 
fællesskabsramme for statsstøtte til 
forskning, udvikling og innovation, der i 
øjeblikket er under revision, så man sikrer, 
at de offentlige udgifter virker efter 
hensigten, og undgår markedsforvridning, 
f.eks. fortrængning af private investeringer, 
opbygning af ineffektive markedsstrukturer 
eller videreførelse af ineffektive 
virksomheder.

Begrundelse

Hvis vægten i for høj grad forskydes i retning af kortsigtet, markedsnær innovation, kan det 
forvride konkurrencen og være til skade for mere langsigtet grundforskning, som ofte er 
kilden til radikal, nybrydende innovation. Derfor bør man tage hensyn til ikke kun ordlyden, 
men også ånden i reglerne om statsstøtte til forskning og udvikling.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Anvendelsen af EU's og 
medlemsstaternes midler til forskning og 
innovation bør koordineres bedre for at 
sikre komplementaritet, større effektivitet 
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og mere synlighed og for at opnå bedre 
synergier. I forbindelse med 
evalueringsprocessen i henhold til denne 
forordning bør Kommissionen forelægge 
konkret dokumentation, hvis en sådan 
findes, for komplementariteten og 
synergierne mellem EU-budgettet og 
medlemsstaternes budgetter, for så vidt 
angår opnåelse af Europa 2020-målet for 
investeringer i F&U samt EU 2020-
strategiens primære indikator for 
innovation.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Horisont 2020 bør sikre størst mulig 
gennemsigtighed, ansvarlighed og 
demokratisk kontrol med innovative 
finansieringsinstrumenter og -
mekanismer, som involverer Unionens 
budget, navnlig med hensyn til deres 
bidrag, både forventet og opnået, til 
virkeliggørelsen af Unionens 
målsætninger.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 skal spille en central rolle i 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst ved at udgøre en fælles strategisk 
ramme for Unionens støtte til forskning og 
innovation og således være et middel til at 
mobilisere private investeringer, skabe nye 
jobmuligheder og opnå langsigtet 
bæredygtig vækst og konkurrenceevne i 

Horisont 2020 skal spille en central rolle i 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst ved at udgøre en fælles strategisk 
ramme for Unionens støtte til forskning og 
innovation og således være et middel til at 
mobilisere offentlige og private 
investeringer, skabe nye jobmuligheder, 
fremme økonomisk, social og territorial 
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Europa. samhørighed og opnå langsigtet 
bæredygtig vækst og konkurrenceevne i 
Europa.

Begrundelse

I en situation med budgetbegrænsninger på grund af den finansielle og økonomiske krise, som 
Europa står i, bør man ikke undergrave intelligente investeringer i områder med høj 
merværdi, såsom forskning og innovation. Offentlige finansielle anstrengelser på disse 
områder bør opretholdes eller øges, og Horisont 2020 bør fungere som løftestang i denne 
forbindelse. På den anden side skal EU's sociale, økonomiske og territoriale samhørighed 
være udgangspunktet for alle offentlige investeringer i EU.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Horisont 2020 skal bidrage til at 
opbygge en økonomi baseret på viden og 
innovation i hele Unionen ved at 
mobilisere tilstrækkelige yderligere midler 
til forskning, udvikling og innovation.
Derved skal programmet støtte 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
og andre EU-politikker samt 
gennemførelsen af et velfungerende 
europæisk forskningsrum. De relevante 
resultatindikatorer er anført i indledningen 
til bilag I.

1. Horisont 2020 skal bidrage til at 
opbygge en økonomi baseret på viden og 
innovation i hele Unionen ved at 
mobilisere tilstrækkelige yderligere midler 
til forskning, udvikling og innovation.
Derved skal programmet støtte 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
og andre EU-politikker samt 
gennemførelsen af et velfungerende 
europæisk forskningsrum. Det skønnes, at 
Horisont 2020 i 2030 vil bidrage til en 
stigning på 0,92 % i BNP, 1,37 % i 
eksporten og 0,40 % i beskæftigelsen samt 
et fald på 0,15 % i importen. De relevante 
resultatindikatorer er anført i indledningen 
til bilag I.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beløbet til aktiviteter i henhold til afsnit 
XIX i TEUF fordeles mellem de 

2. Beløbet til aktiviteter i henhold til afsnit 
XIX i TEUF fordeles mellem de 
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indsatsområder, der er anført i artikel 5, 
stk. 2, på følgende måde:

indsatsområder, der er anført i artikel 5, 
stk. 2, på følgende måde:

a) Videnskabelig topkvalitet: 27 818 mio. 
EUR

a) Videnskabelig topkvalitet: 31,705 % af 
den finansieringsramme, der er fastsat i 
stk. 1

b) Industrielt lederskab: 20 280 mio. EUR b) Industrielt lederskab: 22,544 % af den
finansieringsramme, der er fastsat i stk. 1

c) Samfundsmæssige udfordringer: 35 888 
mio. EUR.

c) Samfundsmæssige udfordringer: 39,589 
% af den finansieringsramme, der er 
fastsat i stk. 1.

Det samlede maksimumsbeløb for 
Unionens finansieringsbidrag fra Horisont 
2020 til Det Fælles Forskningscenters ikke-
nukleare aktiviteter er 2212 mio. EUR.

Det samlede maksimumsbeløb for 
Unionens finansieringsbidrag fra Horisont 
2020 til Det Fælles Forskningscenters ikke-
nukleare aktiviteter er 2,521 % af den 
finansieringsramme, der er fastsat i stk. 1.

Beløbenes vejledende fordeling mellem de 
specifikke mål for indsatsområderne og det 
samlede maksimumsbeløb for bidraget til 
Det Fælles Forskningscenters ikke-
nukleare aktiviteter er anført i bilag II.

Beløbenes vejledende fordeling mellem de 
specifikke mål for indsatsområderne og det 
samlede maksimumsbeløb for bidraget til 
Det Fælles Forskningscenters ikke-
nukleare aktiviteter er anført i bilag II. De 
årlige bevillinger godkendes af 
budgetmyndigheden, dog uden at dette 
tilsidesætter bestemmelserne i 
forordningen om den flerårige finansielle 
ramme for 2014-2020 og den 
interinstitutionelle aftale af XXX/201z 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetsamarbejde og 
forsvarlig økonomisk forvaltning.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det Europæiske Institut for Innovation 
og Teknologi finansieres via et 
maksimumsbeløb fra Horisont 2020 på 
3194 mio. EUR, som fastlagt i bilag II. 
Der vil i først omgang blive tildelt 1542 
mio. EUR til Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi til aktiviteter i 
henhold til afsnit XVII i traktaten om Den 

3. Det Europæiske Institut for Innovation 
og Teknologi finansieres via et 
maksimumsbeløb på 3,64 % af den
finansieringsramme, der er fastsat i stk. 1.
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Europæiske Unions funktionsmåde. Alt 
afhængigt af resultatet af den evaluering, 
der skal foretages i henhold til artikel 26,
stk. 1, vil der blive tildelt yderligere 1652 
mio. EUR. Dette yderligere beløb vil blive 
tildelt pro rata, som anført i bilag II, fra 
budgettet for det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" under indsatsområdet 
"Industrielt lederskab", jf. stk. 2, litra b), 
og fra budgettet for indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer", jf. stk. 
2, litra c).

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De årlige bevillinger til EIT godkendes af 
budgetmyndigheden, dog uden at dette 
tilsidesætter bestemmelserne i 
forordningen om den flerårige finansielle 
ramme for 2014-2020 og den 
interinstitutionelle aftale af xxx/201z 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetsamarbejde.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at kunne reagere på uforudsete 
situationer eller nye tendenser og behov og 
tage hensyn til bestemmelserne i stk. 3 kan 
Kommissionen efter den foreløbige 
evaluering af Horisont 2020, jf. denne 
forordnings artikel 26, stk. 1, litra a), som
led i den årlige budgetprocedure tage de 
beløb, der er afsat til indsatsområderne 

5. For at kunne reagere på uforudsete 
situationer eller nye tendenser og behov og 
tage hensyn til bestemmelserne i stk. 3 kan 
Kommissionen efter den foreløbige 
evaluering af Horisont 2020, jf. denne 
forordnings artikel 26, stk. 1, litra a), som 
led i den årlige budgetprocedure, og uden 
at det berører budgetmyndighedens 
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ifølge stk. 2, og den vejledende fordeling af 
beløbene mellem de specifikke mål under 
disse indsatsområder, der er anført i bilag 
II, op til fornyet overvejelse og overføre 
bevillinger mellem indsatsområderne og de 
specifikke mål på op til 10 % af det 
samlede indledende budget for hvert 
indsatsområde og op til 10 % af det 
indledende vejledende budget for hvert 
specifikt mål. Denne bestemmelse 
vedrører ikke det beløb, der er fastsat til 
Det Fælles Forskningscenters direkte 
aktioner, jf. stk. 2, og heller ikke bidraget 
til Det Europæiske Institut for Innovation 
og Teknologi, jf. stk. 3.

beføjelser, tage de beløb, der er afsat til 
indsatsområderne ifølge stk. 2, og den 
vejledende fordeling af beløbene mellem 
de specifikke mål under disse 
indsatsområder, der er anført i bilag II, op 
til fornyet overvejelse og overføre 
bevillinger mellem indsatsområderne og de 
specifikke mål på op til 10 % af det 
samlede indledende budget for hvert 
indsatsområde og op til 10 % af det 
indledende vejledende budget for hvert 
specifikt mål.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 1, litra b, nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) de EFTA-lande, der er part i EØS-
aftalen, i overensstemmelse med 
bestemmelserne i nævnte aftale

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der etableres forbindelser og 
grænseflader mellem og inden for 
indsatsområderne for Horisont 2020. I 
denne forbindelse lægges der særlig vægt 
på udvikling og anvendelse af vigtige 
støtte- og industriteknologier, på at slå bro 
mellem opdagelse og markedsføring, på 
tværfaglig forskning og innovation, på 
samfundsvidenskaber og humaniora, på at 
fremme gennemførelsen af et 
velfungerende europæisk forskningsrum, 
på samarbejde med tredjelande, på 

1. Der etableres forbindelser og 
grænseflader mellem og inden for 
indsatsområderne for Horisont 2020. I 
denne forbindelse lægges der særlig vægt 
på udvikling og anvendelse af vigtige 
støtte- og industriteknologier, på at slå bro 
mellem opdagelse og markedsføring, på 
tværfaglig forskning og innovation, på 
samfundsvidenskaber og humaniora, på at 
fremme gennemførelsen af et 
velfungerende europæisk forskningsrum, 
på at udvide deltagelsen i EU i forskning 
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ansvarlig forskning og innovation, 
herunder ligestilling mellem kønnene, og 
på at gøre forskererhvervet mere attraktivt 
og lette forskermobilitet på tværs af 
landegrænser og sektorer.

og innovation, på samarbejde med 
tredjelande, på ansvarlig forskning og 
innovation, herunder ligestilling mellem 
kønnene, og på at gøre forskererhvervet 
mere attraktivt og lette forskermobilitet på 
tværs af landegrænser og sektorer.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Menneskelige ressourcer

Horisont 2020 bidrager til at fremme 
forskerkarrierer og gøre dem mere 
attraktive i hele Europa. Følgelig skal 
programmet gennemføres på en sådan 
måde, at oprettelsen af et indre marked 
for forskere fremmes.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal lægges særlig vægt på 
proportionalitetsprincippet, retten til 
privatlivets fred, retten til beskyttelse af 
personoplysninger, retten til personlig 
fysisk og psykisk integritet, retten til ikke-
diskrimination og behovet for at sikre et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

Der skal lægges særlig vægt på 
proportionalitetsprincippet, retten til 
privatlivets fred, retten til beskyttelse af 
personoplysninger, retten til personlig 
fysisk og psykisk integritet, retten til ikke-
diskrimination baseret på nationalitet, 
etnisk herkomst, handicap, religion eller 
tro, alder, køn eller seksuel orientering 
samt behovet for at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag 32
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Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
Synergier med strukturfondene
Horisont 2020 skal bidrage til at mindske 
forsknings- og innovationsforskellene i 
EU ved at skabe muligheder for synergier 
med samhørighedspolitikken som støtte 
for forskning og innovation ved at 
gennemføre supplerende foranstaltninger 
på en koordineret måde. Hvor det er 
muligt, vil interoperabiliteten mellem de 
to instrumenter blive fremmet, og der vil 
blive tilskyndet til kumulativ eller 
kombineret finansiering, uden at der gås 
på kompromis med princippet om 
topkvalitet. Horisont 2020 skal bidrage til 
en evaluering af potentialet, til at 
identificere de bedste centre og til at 
forbedre deres synlighed ved at give dem 
et kvalitetsstempel.

Begrundelse

Som anført i den foreslåede nye betragtning 26a er både Horisont 2020 og 
samhørighedspolitikken yderst vigtige for at nå målene i Europa 2020, selv om deres fokus er 
forskelligt. Derfor er der virkelig behov for synergier og komplementaritet mellem dem. 
Samhørighedspolitik skal forberede regionale aktører inden for forskning og innovation på at 
deltage i projekter under Horisont 2020 og bør på den anden side levere midler til at udnytte 
og hurtigt udbrede resultater inden for forskning og innovation, der stammer fra 
grundforskning finansieret af Horisont 2020, til markedet.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der vil blive lagt særlig vægt på at sikre, 
at små og mellemstore virksomheder
(SMV'er) deltager i Horisont 2020 i 
tilstrækkeligt omfang, og at programmet 

1. Der vil blive lagt særlig vægt på at sikre, 
at små og mellemstore virksomheder
(SMV'er) deltager i Horisont 2020 i 
tilstrækkeligt omfang, og at programmet 
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har den ønskede innovationseffekt på 
SMV'er. Der vil blive gennemført 
kvantitative og kvalitative vurderinger af 
SMV'ernes deltagelse som led i 
evaluerings- og 
overvågningsforanstaltningerne.

har den ønskede innovationseffekt på 
SMV'er. Der vil blive gennemført 
kvantitative og kvalitative vurderinger af 
SMV'ernes deltagelse som led i 
evaluerings- og 
overvågningsforanstaltningerne. Specielt 
Kommissionen skal så vidt muligt sikre 
SMV'ers deltagelse i Horisont 2020 ved 
også at yde den nødvendige assistance, 
der gør det muligt for SMV'erne at leve op 
til kravene og forbedre deres adgang til 
finansiering under dette program.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den integrerede fremgangsmåde, der er 
beskrevet i stk. 1 og 2, forventes at føre til, 
at omkring 15 % af det samlede 
kombinerede budget for det specifikke mål
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" og indsatsområdet
"Samfundsmæssige udfordringer" går til 
SMV'er.

3. Den integrerede fremgangsmåde, der er 
beskrevet i stk. 1 og 2, forventes at føre til, 
at (i) mindst 15 % af det samlede 
kombinerede budget for det specifikke mål
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" og indsatsområdet
"Samfundsmæssige udfordringer" går til 
SMV'er, og at (ii) 50 % af de deltagende 
SMV'er indfører innovationer, der er nye 
for virksomheden eller markedet (i løbet 
af projektperioden plus tre år).

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) partnernes langsigtede engagement på 
basis af en fælles vision og klart 
afgrænsede mål

c) partnernes langsigtede finansielle
engagement på basis af en fælles vision og 
klart afgrænsede mål

Ændringsforslag 36



PE491.278v02-00 22/33 AD\911768DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteter med henblik på kommunikation 
og formidling af information skal indgå 
som en integreret opgave under alle 
foranstaltninger, der støttes under Horisont 
2020.

Aktiviteter med henblik på kommunikation 
og formidling af information skal indgå 
som en integreret opgave under alle 
foranstaltninger, der støttes under Horisont 
2020, idet der tages særligt hensyn til at 
levere disse oplysninger på en måde, der 
fremmer let adgang for alle og navnlig for 
handicappede.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 22 – afsnit 3– litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) initiativer, der har til formål at øge 
kendskabet til Horisont 2020 og lette 
adgangen til finansiering under Horisont 
2020, særlig for de regioner og typer af 
deltagere, der er underrepræsenteret

a) initiativer, der har til formål at øge 
kendskabet til Horisont 2020 og lette 
adgangen til finansiering under Horisont 
2020, særlig for de regioner og typer af 
deltagere, der er underrepræsenteret, 
hvilket er tilfældet for forskere og 
deltagere med handicap

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Senest ved udgangen af 2017 foretager 
Kommissionen med bistand fra uafhængige 
eksperter en evaluering af Det Europæiske 
Institut for Innovation og Teknologi. Efter 
denne evaluering følger den anden tildeling 
af midler til Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi, jf. artikel 6, stk. 
3. Evalueringen skal omfatte en vurdering 
af Det Europæiske Institut for Innovation 
og Teknologis fremskridt i forhold til alle 

a) Senest ved udgangen af 2016 foretager 
Kommissionen med bistand fra uafhængige 
eksperter en evaluering af Det Europæiske 
Institut for Innovation og Teknologi. Efter 
denne evaluering følger den anden tildeling 
af midler til Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi, jf. artikel 6, stk. 
3. Evalueringen skal omfatte en vurdering 
af Det Europæiske Institut for Innovation 
og Teknologis fremskridt i forhold til alle 
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følgende aspekter: følgende aspekter:

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) den aftalte tidsplan for oprettelsen af 
den tredje serie af videns- og 
innovationsfællesskaber og de eksisterende 
videns- og innovationsfællesskabers 
programlagte finansielle behov alt efter 
deres særlige udvikling og samt

ii) den vellykkede oprettelse af nye videns-
og innovationsfællesskaber og de 
eksisterende videns- og 
innovationsfællesskabers programlagte 
finansielle behov alt efter deres særlige 
udvikling samt

Begrundelse

For at øge gennemsigtigheden bør EIT-finansieringen budgetteres som en individuel 
budgetpost. Det er også vigtigt, at EIT får fuld adgang til finansieringen, så det kan varetage 
sine opgaver bedst muligt. EIT skal imidlertid fortsat bevise, at det kan løse sine opgaver. 
Hvis det på midtvejsevalueringen konkluderes, at det ikke er tilfældet, skal EIT afsluttes, og 
de resterende midler skal fordeles ligeligt på programmets tre søjler.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) bidraget fra Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologis og videns- og 
innovationsfællesskaberne til 
indsatsområdet "Samfundsmæssige 
udfordringer" og det specifikke mål
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" under Horisont 2020.

iii) bidraget fra Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi og videns- og 
innovationsfællesskaberne til 
indsatsområdet "Samfundsmæssige 
udfordringer" og det specifikke mål
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" under Horisont 2020 og 
til det europæiske forskningsrum.

Begrundelse

Synergierne mellem EIT og EFR bør medtages i evalueringen.
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Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Senest ved udgangen af 2017 
gennemfører Kommissionen, idet den tager 
hensyn til ex-post-evalueringen af det 
syvende rammeprogram, der skal foreligge 
ved udgangen af 2015, og evalueringen af 
Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi, og med bistand fra uafhængige 
eksperter en foreløbig evaluering af 
Horisont 2020, det tilhørende særprogram, 
herunder Det Europæiske Forskningsråd og 
de aktiviteter, der gennemføres af Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi; evalueringen skal omfatte 
følgende aspekter: hvordan det skrider 
frem med at nå målene for Horisont 2020
(både med hensyn til selve resultaterne og 
virkningerne heraf), om alle 
foranstaltninger fortsat er relevante, om
ressourcerne udnyttes effektivt, om der er 
mulighed for yderligere forenkling, og 
merværdi på EU-plan. Evalueringen skal 
også dække aspekter som adgang til 
finansieringskilder for deltagerne i 
samtlige regioner, for SMV'er og med 
henblik på at fremme ligestilling mellem 
kønnene. Den skal desuden omfatte 
foranstaltningernes bidrag til Unionens 
indsatsområder om intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst samt de tidligere 
foranstaltningers langsigtede virkninger.

b) Senest ved udgangen af 2017 
gennemfører Kommissionen, idet den tager 
hensyn til ex-post-evalueringen af det 
syvende rammeprogram, der skal foreligge 
ved udgangen af 2015, og evalueringen af 
Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi, og med bistand fra uafhængige 
eksperter en foreløbig evaluering af 
Horisont 2020, det tilhørende særprogram, 
herunder Det Europæiske Forskningsråd og 
de aktiviteter, der gennemføres af Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi; evalueringen skal omfatte 
følgende aspekter: hvordan det skrider 
frem med at nå målene for Horisont 2020
(både med hensyn til selve resultaterne og 
virkningerne heraf), om alle 
foranstaltninger fortsat er relevante, om 
ressourcerne udnyttes effektivt, om der er 
mulighed for yderligere forenkling, og 
merværdi på EU-plan. Evalueringen skal 
også dække aspekter som adgang til 
finansieringskilder med henblik på 
udvidelse af Unionens videnskabs- og 
innovationsbase af topkvalitet i samtlige 
regioner, for SMV'er og med henblik på at 
fremme ligestilling mellem kønnene. Den 
skal desuden omfatte foranstaltningernes 
bidrag til Unionens indsatsområder om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
samt de tidligere foranstaltningers 
langsigtede virkninger.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I forbindelse med den 
evalueringsproces, der er beskrevet i 
punkt 1, litra b), skal Kommissionen 
fremlægge konkret dokumentation, hvis 
en sådan findes, for komplementariteten 
og synergierne mellem EU-budgettet og 
medlemsstaternes budgetter, for så vidt 
angår opnåelse af Europa 2020-målet for 
investeringer i F&U samt EU 2020-
strategiens primære indikator for 
innovation.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Bilag I – indledning – del I – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Forskningsinfrastruktur skal udvikle 
europæisk forskningsinfrastruktur til 2020 
og fremover, fremme
innovationspotentialet og den 
menneskelige kapital og supplere indsatsen 
med relevant EU-politik og internationalt 
samarbejde.

d) Forskningsinfrastruktur skal udvikle 
europæisk forskningsinfrastruktur i 
verdensklasse til 2020 og fremover, 
fremme og udbrede Unionens 
fremragende videnskabs- og 
innovationsgrundlag og den menneskelige 
kapital og supplere indsatsen med relevant 
EU-politik og internationalt samarbejde.
Der bør gøres passende brug af EU's 
låne- og garantiservice for forskning og 
innovation med henblik på at mobilisere 
supplerende ressourcer til disse 
investeringer og fremme effektive 
forbindelser mellem industri og 
videnskab.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Bilag I – indledning – del III – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) klimaindsats, ressourceeffektivitet og e) klimaindsats, ressourceeffektivitet og
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råstofforsyning bæredygtig anvendelse af råstoffer

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Bilag I – indledning – del III – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle aktiviteter skal tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer og fokusere på 
de politiske mål uden på forhånd at 
fastlægge præcist, hvilke teknologier eller 
løsninger der bør udvikles. Der lægges 
særlig vægt på at samle en kritisk masse af 
ressourcer og viden fra forskellige 
områder, teknologier og videnskabelige 
discipliner for at kunne løfte 
udfordringerne. Aktiviteterne skal dække 
hele processen fra forskning til 
markedsføring, med ny vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter som f.eks. 
pilotforsøg, demonstration, prøveanlæg, 
støtte til offentlige indkøb, konstruktion, 
slutbrugerstyret innovation, social 
innovation og markedsføring af 
innovationer.

Alle aktiviteter skal tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer og fokusere på 
de politiske mål uden på forhånd at 
fastlægge præcist, hvilke teknologier eller 
løsninger der bør udvikles. Der lægges 
særlig vægt på at samle en kritisk masse af 
ressourcer og viden fra forskellige 
områder, teknologier og videnskabelige 
discipliner for at kunne løfte 
udfordringerne. Aktiviteterne skal dække 
hele processen fra forskning til 
markedsføring samt dens indvirkning på 
samfundet, med ny vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter som f.eks. 
pilotforsøg, demonstration, prøveanlæg, 
støtte til offentlige indkøb, konstruktion, 
slutbrugerstyret innovation, social 
innovation og markedsføring af 
innovationer.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Bilag I – del I – nr. 4.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den europæiske forskning skal blive 
ved med at være forskning i verdensklasse, 
må Europa etablere et tilstrækkeligt, stabilt 
grundlag for opbygning, vedligeholdelse 
og drift af forskningsinfrastruktur. Dette 
kræver et omfattende og effektivt 
samarbejde mellem Unionens 
finansieringsinstrumenter og nationale og 
regionale finansieringskilder, og derfor vil 
der blive knyttet tætte forbindelser med 

Hvis den europæiske forskning skal blive 
ved med at være forskning i verdensklasse, 
må Europa etablere et tilstrækkeligt, stabilt 
grundlag for opbygning, vedligeholdelse 
og drift af forskningsinfrastruktur. Dette 
kræver, at der stilles passende ressourcer 
til rådighed fra EU's låne- og 
garantiservice for forskning og 
innovation med henblik på at mobilisere 
supplerende ressourcer til disse 
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samhørighedspolitikken for at opnå 
synergivirkninger og sikre en 
sammenhængende tilgang.

investeringer og fremme effektive 
forbindelser mellem industri og 
videnskab, og et effektivt samarbejde 
mellem Unionens 
finansieringsinstrumenter og nationale og 
regionale finansieringskilder, og der vil
derfor blive knyttet tætte forbindelser med 
samhørighedspolitikken for at opnå 
synergivirkninger og sikre en 
sammenhængende tilgang.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Bilag I – del I – nr. 4.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette specifikke mål vedrører et centralt 
aspekt af flagskibsinitiativet Innovation i 
EU, der fremhæver den afgørende rolle, 
som forskningsinfrastruktur i verdensklasse 
spiller ved at muliggøre banebrydende 
forskning og innovation.
Flagskibsinitiativet fremhæver behovet for 
at samle ressourcerne til opbygning og drift 
af forskningsinfrastruktur på europæisk 
plan og i visse tilfælde på verdensplan.
Ligeledes understreger flagskibsinitiativet 
En digital dagsorden for Europa behovet 
for at styrke Europas e-infrastruktur og 
vigtigheden af at udvikle 
innovationsklynger for at opbygge et 
innovationsforspring i Europa.

Dette specifikke mål vedrører et centralt 
aspekt af flagskibsinitiativet Innovation i 
EU, der fremhæver den afgørende rolle, 
som forskningsinfrastruktur i 
verdensklasse spiller ved at skabe
banebrydende forskning og styrke og 
udbrede Unionens fremragende 
videnskabs- og innovationsgrundlag.
Flagskibsinitiativet fremhæver behovet for 
at samle ressourcerne til opbygning og drift 
af forskningsinfrastruktur på europæisk 
plan og i visse tilfælde på verdensplan.
Ligeledes understreger flagskibsinitiativet 
En digital dagsorden for Europa behovet 
for at styrke Europas e-infrastruktur og 
vigtigheden af at udvikle 
innovationsklynger for at opbygge et 
innovationsforspring i Europa.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Bilag I – del II – nr. 1 – afsnit 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For alle støtte- og industriteknologier, 
herunder de centrale støtteteknologier, er 

For alle støtte- og industriteknologier, 
herunder de centrale støtteteknologier, er 
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det et vigtigt mål at fremme samspillet 
mellem teknologierne og med 
anvendelsesområderne i forbindelse med 
de samfundsmæssige udfordringer. Dette 
vil der blive taget fuldt hensyn til under 
udviklingen og gennemførelsen af 
dagsordener og indsatsområder. Det 
kræver, at interesseparter, der 
repræsenterer de forskellige synsvinkler, 
inddrages fuldt ud i fastlæggelsen og 
gennemførelsen af indsatsområderne. I 
visse tilfælde vil det også kræve tiltag, der 
finansieres i fællesskab via indsatsen 
vedrørende støtte- og industriteknologi og 
indsatsen vedrørende de relevante 
samfundsmæssige udfordringer. Der kan 
for eksempel være tale om fælles støtte til 
offentlig-private partnerskaber, der har som 
formål at udvikle teknologier og anvende 
dem til at løfte samfundsmæssige 
udfordringer.

det et vigtigt mål at fremme samspillet 
mellem teknologierne og med 
anvendelsesområderne i forbindelse med 
de samfundsmæssige udfordringer. Dette 
vil der blive taget fuldt hensyn til under 
udviklingen og gennemførelsen af 
dagsordener og indsatsområder. Det 
kræver, at interesseparter, der 
repræsenterer de forskellige synsvinkler, 
inddrages fuldt ud i fastlæggelsen og 
gennemførelsen af indsatsområderne. I 
visse tilfælde vil det også kræve tiltag, der 
finansieres i fællesskab via indsatsen 
vedrørende støtte- og industriteknologi og 
indsatsen vedrørende de relevante 
samfundsmæssige udfordringer. Der kan 
for eksempel være tale om fælles støtte til 
offentlig-private partnerskaber og til 
partnerskaber med civilsamfundets 
organisationer, der har som formål at 
udvikle teknologier og metoder og anvende 
dem til at løfte samfundsmæssige 
udfordringer.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme og forskellige 
funktionelle begrænsninger er væsentlige 
årsager til handicap, svigtende helbred og 
for tidlig død og giver anledning til 
betydelige sociale og økonomiske 
omkostninger.

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, 
reumatologiske samt muskel- og 
skeletsygdomme, neurologiske og mentale 
sundhedsforstyrrelser, overvægt og fedme 
og forskellige funktionelle begrænsninger 
er væsentlige årsager til handicap, 
svigtende helbred og for tidlig død og giver 
anledning til betydelige sociale og 
økonomiske omkostninger.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1 – afsnit 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64.
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Miljømæssige 
faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64.
Mere end 120 millioner borgere i Unionen 
lider af reumatologiske samt muskel- og 
skeletsygdomme, og 27 millioner 
mennesker i Unionen lider af diabetes,
mens de samlede omkostninger til 
hjerneforstyrrelser (herunder, men ikke kun 
forstyrrelser, der har med mental sundhed 
at gøre) anslås at koste 800 mia. EUR, og 
de samlede omkostninger til 
reumatologiske samt muskel- og 
skeletsygdomme ligger på 240 mia. EUR.
Miljømæssige faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.

Begrundelse

According to scientific evidence, rheumatic and musculoskeletal diseases are one of the major 
chronic conditions affecting European citizens. Among others, this evidence comes from the 
EUMUSC.NET project, an ongoing study co-funded by the European Commission, which 
proves that rheumatic and musculoskeletal diseases are one of the most prevalent, disabling 
and costly diseases. They represent an enormous burden on individuals and societies in the 
EU, particularly taking into account that they are one of the main diseases preventing older 
people to have a healthy, active and independent life. As the text of the Horizon 2020 
Framework Programme may orient future developments when it comes to prioritising 
research areas for funding, it is crucial that the main diseases linked to major societal 
challenges are accurately and fairly mentioned.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdet med at fremme nye former for Arbejdet med at fremme nye former for 
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samarbejde mellem EU-landene og i 
verden og på tværs af relevante forsknings-
og innovationsfællesskaber vil derfor være 
centralt under denne udfordring. Det vil 
systematisk blive tilstræbt at engagere 
borgerne og erhvervslivet, støtte sociale og 
teknologiske innovationsprocesser, anspore 
intelligent og participatorisk offentlig 
forvaltning samt fremme en 
dokumentationsbaseret politisk 
beslutningstagning, således at alle disse 
aktiviteters relevans styrkes for de politiske 
beslutningstagere, de sociale og 
økonomiske aktører og borgerne. I den 
forbindelse vil forskning og innovation 
være en forudsætning for den europæiske 
industris og de europæiske tjenesteydelsers 
konkurrenceevne, specielt på områderne 
sikkerhed, digital udvikling og beskyttelse 
af privatlivets fred.

samarbejde mellem EU-landene og i 
verden og på tværs af relevante forsknings-
og innovationsfællesskaber vil derfor være 
centralt under denne udfordring. Det vil 
systematisk blive tilstræbt at engagere 
borgerne og erhvervslivet, støtte sociale og 
teknologiske innovationsprocesser, anspore 
intelligent og participatorisk offentlig 
forvaltning samt fremme en 
dokumentationsbaseret politisk 
beslutningstagning, således at alle disse 
aktiviteters relevans styrkes for de politiske 
beslutningstagere, de sociale og 
økonomiske aktører og borgerne. I den
forbindelse vil forskning og innovation 
være en forudsætning for den europæiske 
industris og de europæiske tjenesteydelsers 
konkurrenceevne, specielt på områderne 
sikkerhed, digital udvikling og beskyttelse 
af privatlivets fred. En vellykket 
gennemførelse af de nødvendige 
ændringer afhænger i virkeligheden af 
borgernes inddragelse i videnskab og 
innovation og fordelene herved. For at nå 
dette mål er det vigtigt at fokusere på de 
samfundsmæssige aspekter af de 
samfundsmæssige udfordringer, der ikke 
kun involverer industrielle aktører, men 
også forskere og universiteter, samt 
civilsamfundet og dets organisationer og 
institutioner.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.3.2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at sikre et samfundsmæssigt engagement 
i forskning og innovation

c) at sikre et samfundsmæssigt engagement 
i forskning og innovation for at sikre 
videnskab med og for samfundet
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Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Bilag II – tabel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den vejledende fordeling af budgettet for 
Horisont 2020 er som følger (i mio. EUR):

Den vejledende fordeling af budgettet for 
Horisont 2020 er som følger (i mio. EUR):

I Videnskabelig topkvalitet, 
herunder:

27818 I Videnskabelig 
topkvalitet, herunder:

31,705 %

1. Det Europæiske 
Forskningsråd

15008 1. Det Europæiske 
Forskningsråd

2. Fremtidige og 
fremspirende teknologier

3505 2. Fremtidige og 
fremspirende teknologier

3. Marie Curie-aktiviteter 
vedrørende kvalifikationer, 
uddannelse og 
karriereudvikling

6503 3. Marie Curie-aktiviteter 
vedrørende 
kvalifikationer, 
uddannelse og 
karriereudvikling

4. Europæisk 
forskningsinfrastruktur 
(herunder e-infrastruktur)

2802 4. Europæisk 
forskningsinfrastruktur 
(herunder e-infrastruktur)

II Industrielt lederskab, 
herunder:

20280 II Industrielt lederskab, 
herunder:

22,544 %

1. Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi*

15580
15580, 

heraf 500 
til EIT

1. Lederskab inden for 
støtte- og 
industriteknologi*

2. Adgang til risikovillig 
kapital**

4000 2. Adgang til risikovillig 
kapital**

3. Innovation i små og 
mellemstore virksomheder

700 3. Innovation i små og 
mellemstore virksomheder

III Samfundsmæssige 
udfordringer, herunder:

35888 III Samfundsmæssige 
udfordringer, herunder:

39,589 %

1. sundhed, demografisk 
udvikling og trivsel

9077
15580, 

heraf 292 
til EIT

1. sundhed, demografisk 
udvikling og trivsel

2. fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug, 
havforskning og maritim 
forskning og bioøkonomien

4694
15580, 

heraf 150 
til EIT

2. fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug, 
havforskning og maritim 
forskning og 
bioøkonomien
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3. sikker, ren og effektiv 
energi

6537
15580, 

heraf 210 
til EIT

3. sikker, ren og effektiv 
energi

4. Intelligent, grøn og 
integreret transport

7690
15580, 

heraf 247 
til EIT

4. Intelligent, grøn og 
integreret transport

5. klimaindsats, 
ressourceeffektivitet og 
råstofforsyning 

3573

15580, 
heraf 115 

til EIT

5. klimaindsats, 
ressourceeffektivitet og 
råstofforsyning 

6. rummelige, innovative og 
sikre samfund

4317
15580, 

heraf 138 
til EIT

6. rummelige, innovative 
og sikre samfund

Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi 
(EIT) 

1542 
+1652

***

Det Europæiske Institut 
for Innovation og 
Teknologi (EIT) 

3,64 %

Det Fælles 
Forskningscenters ikke-
nukleare direkte aktioner

2212 Det Fælles 
Forskningscenters ikke-
nukleare direkte aktioner

2,521 %

I ALT 87740 I ALT 100 %
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Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana 
Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, 
Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, 
Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas 
Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, 
Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan 
Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, 
Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Jürgen 
Klute, Constanze Angela Krehl, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios 
Stavrakakis, Nils Torvalds

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Luigi Berlinguer


