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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Horisont 2020 har til formål at 
samle al EU-finansiering af forskning og innovation under ét enkelt program. Det sigter mod 
at skabe og fokusere på tre prioriterede områder, nemlig videnskabelig topkvalitet, industrielt 
lederskab og samfundsmæssige udfordringer.

Ordføreren bifalder forslaget og støtter meget kraftigt engagementet i videnskabelig 
topkvalitet som det centrale kriterium for finansiering. Ordføreren mener imidlertid, at 
forskningen i Europas kulturarv, som var en del af de tidligere forskningsprogrammer, ikke 
optræder specifikt i Horisont 2020. Ordføreren ønsker derfor at inkludere en specifik 
henvisning til kulturarv i denne forordning.

Derudover ønsker ordføreren – eftersom Lissabontraktaten gav Den Europæiske Union nye 
kompetencer inden for sportens område – at gøre brug af de finansieringsmuligheder, der er 
til rådighed inden for Horisont 2020, til specifikt at fremhæve muligheden for at forske i sport 
som et middel til at forbedre den europæiske befolknings generelle sundhedstilstand og som 
middel til at fremme social samhørighed og rummelighed for alle.

Ordføreren mener endvidere, at kvinders rolle inden for videnskab og teknologi bør styrkes 
yderligere, og at det er nødvendigt at styrke akademisk forskning og uddannelse inden for 
udvikling af innovative produkter og nye forretningsmodeller i SMV'er for at opfylde 
forpligtelsen i flagskibsinitiativet "Innovation i EU" og gøre SMV'erne mere dynamiske og 
innovative.

Der skal i forbindelse med alle Horisont 2020-aktiviteter lægges vægt på i højere grad at gøre 
dem mere tilgængelige, og der bør være særlig opmærksomhed på udvikling af bæredygtige 
prisfastsættelsesmodeller for videnskabelige publikationer.

Ordføreren finder, at det er nødvendigt at foretage en yderligere vurdering af den europæiske 
merværdi af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT), da det langtfra står 
klart, om de penge, der anvendes til dette initiativ, vil give større merværdi end penge, der 
rettes mod andre prioriteter inden for Horisont 2020. Derfor foreslår ordføreren at reducere 
budgettet til EIT til 1 mia. EUR og flytte de resterende 2 mia. EUR tilbage til Horisont 2020-
budgettet til finansiering af denne prioritets øgede rækkevidde som følge af de ekstra mål og 
aktiviteter, der foreslås inden for sport og kulturarv.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Unionen har som mål at styrke sit 
videnskabelige og teknologiske grundlag 
ved gennemførelse af et europæisk 
forskningsrum med fri bevægelighed for 
forskere samt videnskabelig og teknologisk 
viden, at fremme udviklingen af sin 
konkurrenceevne, herunder industriens 
konkurrenceevne. For at forfølge disse mål 
bør Unionen iværksætte aktiviteter med 
henblik på at gennemføre forskning, 
teknologisk udvikling og demonstration, 
fremme internationalt samarbejde, formidle 
og udnytte resultaterne og stimulere 
uddannelse og mobilitet.

(1) Unionen har som mål at styrke sit 
videnskabelige og teknologiske grundlag 
ved gennemførelse af et europæisk 
forskningsrum med fri bevægelighed for 
forskere samt videnskabelig og teknologisk 
viden, at fremme udviklingen af sin 
konkurrenceevne, herunder industriens 
konkurrenceevne. For at forfølge disse mål 
bør Unionen iværksætte aktiviteter med 
henblik på at gennemføre forskning, 
teknologisk udvikling og demonstration, 
fremme internationalt samarbejde, formidle 
og udnytte resultaterne, tilstræbe 
innovation og stimulere uddannelse og 
mobilitet.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

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 

(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 
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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.

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 udvikle nye redskaber til at opnå 
topkvalitet.

Ændringsforslag 3

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 
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 innovation og samtidig 
opfordret til en fordobling af budgettet i 
forhold til det syvende rammeprogram i 
sin beslutning af 27. september 2011.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Horisont 2020 – rammeprogrammet 
for forskning og innovation i Den 
Europæiske Union (idet følgende benævnt 

(11) Horisont 2020 – rammeprogrammet 
for forskning og innovation i Den 
Europæiske Union (idet følgende benævnt 
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"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.

"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 
grundforskning og anvendt forskning til 
marked og samfund. Horisont 2020 bør 
støtte alle led i forsknings- og 
innovationskæden, især aktiviteter tættere 
på samfundet og markedet, herunder 
innovative finansielle instrumenter, såvel 
som ikke-teknologisk og social innovation, 
og aktiviteter, der kan fremme social 
inddragelse på tværs af lokale samfund,
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 sociale og/eller 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.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Det er vigtigt at understrege, at alle 
Horisont 2020-aktiviteter bør være åbne 
for nye deltagere med henblik på at sikre 
et omfattende samarbejde med partnere i 
hele EU og etablere et integreret 
europæisk forskningsrum.
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Ændringsforslag 6

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 og klarhed 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 og
uoverensstemmelser.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Universiteter indtager en central 
rolle i EU's videnskabelige og 
teknologiske fundament som basale 
institutioner for topkvalitetsuddannelse og 
-forskning.

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 15 b (ny)



PE487.737v02-00 8/40 AD\905106DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) Horisont 2020 bør bidrage til 
anerkendelsen af Europas kulturarv, og 
der bør være fokus på dets rolle i 
udviklingen af rummelige samfund, både 
via Det Fælles Forskningscenter (JRC) og 
via prioriteringsområdet 
samfundsmæssige udfordringer.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) For at Europa-Parlamentet skal 
kunne udøve sin politiske kontrolfunktion 
og sikre gennemsigtighed og ansvarlighed 
som fastsat i TEUF bør Kommissionen 
rettidigt og jævnligt oplyse Parlamentet 
om alle relevante aspekter af 
programmets gennemførelse, herunder 
forberedelse og udarbejdelse af 
arbejdsprogrammerne, udførelsen af og et 
eventuelt behov for justering af budgettets 
opdeling samt udviklingen i 
resultatindikatorerne, for så vidt angår de 
tilstræbte mål og forventede resultater.

Ændringsforslag 10

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. 

(19) Gennemførelsen af Horisont 2020 kan 
– under særlige omstændigheder –
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 
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artikel 184, 185 og 187 i TEUF. fællesforetagender eller andre ordninger, jf. 
artikel 184, 185 og 187 i TEUF. Disse 
supplerende programmer eller ordninger 
bør have en klar EU-merværdi, være 
baseret på ægte partnerskaber, supplere 
andre aktiviteter under Horisont 2020 og 
være så inklusive som muligt for så vidt 
angår medlemsstaternes eller den 
europæiske industris deltagelse.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Med det formål at skabe et tættere 
forhold mellem videnskab og samfund og 
styrke offentlighedens tillid til videnskaben 
bør Horisont 2020 tilskynde til, at borgerne 
og civilsamfundet inddrages i spørgsmål 
om forskning og innovation på et 
velinformeret grundlag, ved at fremme 
videnskabelig uddannelse, gøre 
videnskabelig viden lettere tilgængelig, 
udvikle ansvarlige forsknings- og 
innovationsdagsordener, der tilgodeser 
borgernes og civilsamfundets bekymringer 
og forventninger, og ved at gøre det lettere 
at deltage i aktiviteter under Horisont 2020.

(20) Med det formål at skabe et tættere 
forhold mellem videnskab og samfund og 
styrke offentlighedens tillid til videnskaben 
bør Horisont 2020 tilskynde til, at borgerne 
og civilsamfundet inddrages i spørgsmål 
om forskning og innovation på et 
velinformeret grundlag, ved at fremme 
videnskabelig uddannelse, uddannelse i 
almindelighed og kommunikation og gøre 
videnskabelig viden og forskningsdata 
lettere tilgængelig, udvikle ansvarlige 
forsknings- og innovationsdagsordener, der 
tilgodeser borgernes og civilsamfundets 
bekymringer og forventninger, og ved at 
gøre det lettere at deltage i aktiviteter under 
Horisont 2020.

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Videnskabelige udgivelser udgør i 
sig selv en merværdi og er af afgørende 
betydning for udbredelsen af viden, og det 
skal derfor prioriteres at finde en balance 
mellem behovet for udvikling af 
bæredygtige betalingsmodeller, der 



PE487.737v02-00 10/40 AD\905106DA.doc

DA

dækker produktionsomkostninger, og 
behovet for, at forskere, 
forskningsinstitutioner, erhvervsliv og 
borgerne frit opsøger, deler og anvender 
videnskabelige oplysninger. Med henblik 
på at øge udbredelsen og udnyttelsen af 
viden og tilsikre den bredest mulige 
adgang til sådanne publikationer bør 
gratis, åben adgang til akademiske 
publikationer, som allerede er omfattet af 
det syvende rammeprogram, gøres til et 
generelt princip for publikationer, der 
modtager al eller størstedelen af deres 
finansiering fra Horisont 2020. Endvidere 
bør Horisont 2020 eksperimentere med 
åben internetadgang til data, der er 
frembragt eller indsamlet ved offentligt 
finansieret forskning.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20b) Under Horisont 2020 bør der ydes 
støtte til forskning på højt niveau inden 
for kulturel mangfoldighed og beskyttelse 
af traditionel viden, herunder som del af 
et samarbejde med tredjelande, hvor der 
gøres fuld brug af nye digitale teknologier 
i forbindelse med opbevaring og 
udbredelse af denne viden. Det er især 
vigtigt at undersøge de potentielle 
synergieffekter mellem moderne 
videnskab og lokal viden.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 20 c (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20c) Rammeprogrammet Horisont 2020 
bør bistå medlemsstaterne og Unionen i 
indsatsen for at overvinde den aktuelle 
økonomiske krise, sikre bæredygtige 
økonomiske vækstrater og forbedre 
konkurrenceevnen.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 20 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20d) Horisont 2020-programmet bør 
anvendes til at fremme ikke blot 
forskningsdiversiteten, men også den 
sproglige mangfoldighed inden for 
akademiske og videnskabelige 
publikationer, herunder som led i et 
samarbejde med tredjelande, samt til at 
sikre, at principperne om uafhængig 
forskning og fagfællebedømmelse af 
publikationer overholdes.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Ved gennemførelsen af Horisont 2020 
bør der tages hensyn til de nye muligheder 
og behov, der løbende opstår inden for 
videnskab og teknologi, erhvervsliv, politik 
og samfund. Dagsordenerne bør således 
fastlægges i tæt samarbejde med parter fra 
alle berørte sektorer og bør være 
tilstrækkeligt fleksible til, at der kan 
reageres på nye tendenser. Der bør løbende 
indhentes rådgivning udefra under 
gennemførelsen af programmet, idet der 

(21) Ved gennemførelsen af Horisont 2020 
bør der tages hensyn til de nye muligheder 
og behov, der løbende opstår inden for 
videnskab og teknologi, erhvervsliv, politik 
og samfund samt inden for 
kultursektoren. Dagsordenerne bør således 
fastlægges i tæt samarbejde med parter fra 
alle berørte sektorer og bør være 
tilstrækkeligt fleksible til, at der kan 
reageres på nye tendenser. Der bør løbende 
indhentes rådgivning udefra under 
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også gøres brug af relevante redskaber som 
europæiske teknologiplatforme, fælles 
programlægningsinitiativer og europæiske 
innovationspartnerskaber.

gennemførelsen af programmet, idet der 
også gøres brug af relevante redskaber som 
europæiske teknologiplatforme, fælles 
programlægningsinitiativer og europæiske 
innovationspartnerskaber.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) For at kunne konkurrere globalt, 
gøre noget effektivt ved de store 
samfundsmæssige udfordringer og nå 
målene for Europa 2020-strategien bør 
EU udnytte sine menneskelige ressourcer 
fuldt ud. Horisont 2020 bør være en 
katalysator og en stærk drivkraft til at 
realisere det europæiske 
forskningsområde ved generelt at støtte 
aktiviteter, som tiltrækker, fastholder, 
uddanner og udvikler forsknings- og 
innovationstalent. For at nå dette mål og 
forbedre overførslen af viden samt 
antallet og kvaliteten af forskere bør 
aktiviteter, som opbygger menneskelig 
kapital, herunder aktiviteter, som særligt 
fokuserer på unge og kvinder, være et 
standardelement i alle forsknings- og 
innovationsaktiviteter, som finansieres af 
EU.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Horisont 2020 bør medvirke til at gøre 
forskerhvervet mere attraktivt i Unionen. 
Der bør tages passende hensyn til det 
europæiske charter for forskere og 
adfærdskodeksen for ansættelse af forskere 

(22) Horisont 2020 bør medvirke til at gøre 
forskerhvervet mere attraktivt i Unionen og 
til bestræbelser på at organisere det på 
konkurrencedygtig vis. Der bør tages 
passende hensyn til det europæiske charter 
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samt andre relevante referencerammer, der 
er fastlagt i forbindelse med det 
europæiske forskningsrum, samtidig med 
at deres frivillige karakter respekteres.

for forskere og adfærdskodeksen for 
ansættelse af forskere samt andre relevante 
referencerammer, der er fastlagt i 
forbindelse med det europæiske 
forskningsrum, samtidig med at deres 
frivillige karakter respekteres.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Horisont 2020 bør støtte 
forskningen inden for humaniora –
navnlig de områder, der skaber viden –
gennem grundforskning og anvendt 
forskning, og bidrage med nye materielle 
beviser, eller nye tilgange, til udviklingen 
af nye tværfaglige forskningsområder, 
skabelsen af nye arbejdspladser, 
bevarelsen af den kulturelle arv og 
videreførelsen af Europa som den 
humanistiske traditions vugge og som 
førende på verdensplan inden for turisme, 
idet en anerkendelse af den rolle, som de 
sociale videnskaber og humaniora spiller 
for disse områder, er af essentiel 
betydning, i tråd med målet om at skabe 
"rummelige, innovative og sikre 
samfund". 

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Horisont 2020 bør gøre brug af de 
beføjelser på sportsområdet, som Unionen 
er blevet tillagt gennem traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, ved 
at fremme adgangen til forskning inden 
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for dette område, navnlig hvad angår de 
sundheds- og samhørighedsmæssige 
aspekter af fysisk aktivitet og dens 
potentiale til at hjælpe Unionen med at 
opfylde målene i Europa 2020-strategien.

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Aktiviteter, der iværksættes under 
Horisont 2020, bør sikre fuldstændig 
overensstemmelse med det fremtidige 
Livslang læring-program og bør tilskynde 
til synergier, sammenkobling og 
integration med andre EU-politikker og 
programmer. Det er vigtigt at understrege, 
at ph.d.-studerendes mobilitet spiller en 
central rolle i Horisont 2020, der som 
supplement til Livslang læring-
programmet og andre kilder til 
uddannelsesfinansiering bør støtte 
Bolognaprocessen og 
naboskabspolitikkerne i den hensigt at 
forbedre dets komplementaritet med 
ethvert program, som EU iværksætter 
inden for uddannelsesområdet.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) For at maksimere virkningen af 
Horisont 2020 bør der tages særligt 
hensyn til multidisciplinære og 
interdisciplinære tilgange, som anses for 
nødvendige elementer for større 
videnskabelige fremskridt. Videnskabelige 
gennembrud finder ofte sted ved
grænserne eller skæringspunkterne 
mellem discipliner. Desuden kræver de 
komplekse problemer og udfordringer, 
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som Europa står over for, løsninger, som 
kun kan findes, hvis flere discipliner 
arbejder sammen.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at give EU-støtten størst mulig 
effekt bør Horisont 2020 indgå i et tættere 
samspil, for eksempel i form af offentlig-
offentlige partnerskaber, med nationale og 
regionale programmer, der støtter 
forskning og innovation.

(28) For at give EU-støtten størst mulig 
effekt er det essentielt, at Horisont 2020 
etablerer et tættere samarbejde, for 
eksempel i form af offentlig-offentlige 
partnerskaber, men som dog bør sigte mod
at prioritere samfundshensyn, med 
regionale, nationale og supranationale
programmer, der støtter forskning og 
innovation.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Der er behov for under bestemte 
omstændigheder at øge samarbejdet med 
nabolande inden for rammerne af 
Horisont 2020, navnlig for så vidt angår 
landene i østpartnerskabet.

Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Reglerne for deltagelse i enhver 
aktivitet under Horisont 2020 bør være 
enkle, klare og lettilgængelige. Der bør 
tages behørigt hensyn til den 
omstændighed, at andre typer af 
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videnskabelig forskning kan have lettere 
adgang til private midler.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger Horisont 
2020 – rammeprogrammet for forskning og 
innovation (2014-2020) (i det følgende 
benævnt "Horisont 2020") og rammerne 
for Unionens støtte til forsknings- og 
innovationsaktiviteter og for en bedre 
udnyttelse af det potentiale, som 
politikkerne for innovation, forskning og 
teknologisk udvikling rummer for 
industrien.

Denne forordning fastlægger Horisont 
2020 – rammeprogrammet for forskning og 
innovation (2014-2020) (i det følgende 
benævnt "Horisont 2020") og rammerne 
for Unionens støtte til forsknings- og 
innovationsaktiviteter med det formål at 
styrke det videnskabelige og teknologiske 
grundlag i EU, sikre udvikling af dets 
intellektuelle kapital og skabe fordele for
samfundet, herunder en bedre udnyttelse 
af det sociale og industrielle potentiale, 
som politikkerne for innovation, forskning 
og teknologisk udvikling rummer.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 4 

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 
Europa.

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 
samhørighed og opnå langsigtet 
bæredygtig vækst og konkurrenceevne i 
Europa.
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Ændringsforslag 28

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 gennem 
specifikke og forbilledlige 
foranstaltninger, som fremmer 
strukturelle forandringer i de europæiske 
forsknings- og innovationssystemer. De 
relevante resultatindikatorer er anført i 
indledningen til bilag I.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) videnskabelig topkvalitet a) videnskabelig topkvalitet, herunder 
grundforskning og anvendt forskning 
inden for humaniora

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) samfundsmæssige udfordringer. c) samfundsmæssige udfordringer, 
herunder grundforskning og anvendt 
forskning inden for samfundsvidenskab.
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Horisont 2020 bidrager til at gøre 
forskerkarrierer mere attraktive i hele EU 
og afbøder konsekvenserne af hjerneflugt. 
Følgelig skal programmet gennemføres 
på en sådan måde, at oprettelsen af et 
indre marked for forskere fremmes, 
navnlig ved at give mulighed for 
hensigtsmæssige mekanismer til 
mindskelse af forskellene i forskernes 
lønninger inden for rammerne af dette 
program.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 14 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 gennemføres på en måde, 
som sikrer, at de indsatsområder og 
aktiviteter, der støttes, er relevante for de 
skiftende behov og tager hensyn til den 
løbende udvikling inden for videnskab, 
teknologi, innovation, markeder og 
samfund, hvor innovation omfatter 
virksomhedsmæssige, organisatoriske og
sociale aspekter.

Horisont 2020 gennemføres på en måde, 
som sikrer, at de indsatsområder og 
aktiviteter, der støttes, er i 
overensstemmelse med de aktuelle 
undervisnings- og forskningsparametre 
og desuden kan tilpasses alt efter de 
skiftende behov og tager hensyn til den 
løbende udvikling inden for videnskab, 
teknologi, innovation, arbejdsmarkeder og 
samfund, hvor videnskab omfatter ethvert 
akademisk forskningsområde, og 
innovation omfatter socioøkonomiske, 
kulturelle og organisatoriske aspekter.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 15 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 skal effektivt fremme 
ligestilling mellem kønnene og 
ligestillingsaspektet i indholdet af 
forsknings- og innovationsaktiviteterne.

Horisont 2020 skal effektivt fremme 
ligestilling mellem kønnene i alle 
programmer, i evalueringsudvalgene, i 
ekspertgrupper og rådgivende grupper og 
i alle beslutningstagende organer, der 
eksisterer eller oprettes med henblik på 
gennemførelsen deraf. Til det formål 
opstilles der målsætninger, og der træffes 
hensigtsmæssige foranstaltninger, som er 
udviklet for at nå disse målsætninger.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forskning, der sigter mod at ændre 
menneskers arvemasse på en måde, der 
gør ændringerne arvelige

b) forskning, der sigter mod at ændre 
menneskers arvemasse

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) partnerbaseret forskning og etablering 
af netværk til at sikre planlægning af 
højere kvalitet.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at støtte Unionens udenrigs- og 
udviklingspolitiske mål i komplementaritet 

c) at støtte Unionens udenrigs- og 
udviklingspolitiske mål i komplementaritet 
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med udenrigspolitiske programmer og 
udviklingsprogrammer.

med udenrigspolitiske programmer og 
udviklingsprogrammer, i 
overensstemmelse med alle interessenters 
interesser.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) initiativer til fremme af de 
videnskabelige områder fra en tidlig 
alder, eksempelvis gennem afholdelse af 
åbent hus-arrangementer på 
forskningscentre 

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) foranstaltninger, der skal øge 
opmærksomheden omkring europæiske 
priser inden for videnskab og forskning

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer egnede 
foranstaltninger til at sikre, at Unionens 
finansielle interesser bliver beskyttet, når 
der gennemføres aktioner, der finansieres i 
henhold til denne forordning; beskyttelsen 
skal sikres ved foranstaltninger til 
forebyggelse af svig, bestikkelse og andre 

1. Kommissionen træffer egnede 
foranstaltninger til at sikre, at Unionens 
finansielle interesser bliver beskyttet 
gennem effektiv ledelse af 
forskningscentrene, når der gennemføres 
aktioner, der finansieres i henhold til denne 
forordning; beskyttelsen skal sikres ved 
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ulovlige aktiviteter, ved effektiv kontrol 
og, hvis der konstateres 
uregelmæssigheder, ved inddrivelse af de 
uretmæssigt udbetalte beløb samt efter 
omstændighederne ved sanktioner, der skal 
være effektive, forholdsmæssige og have 
afskrækkende virkning.

foranstaltninger til forebyggelse af svig, 
bestikkelse og andre ulovlige aktiviteter, 
ved effektiv kontrol og, hvis der 
konstateres uregelmæssigheder, ved 
inddrivelse af de uretmæssigt udbetalte 
beløb samt efter omstændighederne ved 
sanktioner, der skal være effektive, 
forholdsmæssige og have afskrækkende 
virkning.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Det Europæiske Forskningsråd (EFR) 
skal tilbyde tiltrækkende og fleksible 
finansieringsmuligheder for at sætte 
talentfulde og kreative forskere og 
forskerhold, der udvælges i EU-dækkende 
konkurrence, i stand til at udforske de mest 
lovende områder i forskningens 
grænseland.

a) Det Europæiske Forskningsråd (EFR) 
skal tilbyde tiltrækkende og fleksible 
finansieringsmuligheder for at sætte 
talentfulde og kreative forskere og 
forskerhold, der er aktive inden for ethvert 
vidensområde, der udvælges i EU-
dækkende konkurrence, i stand til at 
udforske de mest lovende områder i 
forskningens grænseland.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Fremtidig og fremspirende teknologi 
skal støtte samarbejdsforskning med det 
formål at udvide Europas kapacitet til 
avanceret innovation, der fører til 
paradigmeskift. Hensigten er at fremme 
videnskabeligt samarbejde på tværs af 
fagområder vedrørende nye ideer, der er 
præget af høj risiko, og fremskynde 
udviklingen af de mest lovende 

b) Fremtidig og fremspirende teknologi 
skal støtte samarbejdsforskning eller 
tværfaglig forskning med det formål at 
udvide Europas kapacitet til avanceret 
innovation, der fører til paradigmeskift. 
Hensigten er at fremme videnskabeligt 
samarbejde på tværs af fagområder 
vedrørende nye ideer, der er præget af høj 
risiko, og fremskynde udviklingen af de 
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fremspirende områder af videnskab og 
teknologi samt fastlægge EU-dækkende 
rammer for de tilsvarende forskersamfund.

mest lovende fremspirende områder af 
videnskab og teknologi samt fastlægge EU-
dækkende rammer for de tilsvarende 
forskersamfund.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 7 – 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 til 2020 
og fremover, fremme 
innovationspotentialet og den 
menneskelige kapital og supplere indsatsen 
med relevant EU-politik og internationalt 
samarbejde med henblik på at fastholde og 
tiltrække talentfulde mennesker til at bo 
og arbejde i Unionen.

Ændringsforslag 43
Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 14 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Sundhed, demografiske ændringer og 
trivsel

a) Sundhed, demografiske ændringer og 
trivsel, bl.a. gennem deltagelse i 
sportsaktiviteter

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 14 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) rummelige, innovative og sikre samfund. f) rummelige, uddannede, innovative og 
sikre samfund.

Ændringsforslag 45
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Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som et integreret led i aktiviteterne 
for at takle samtlige udfordringer. Desuden 
støttes den grundliggende udvikling af 
disse fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Rummelige, innovative og 
sikre samfund". Støtten vil også blive rettet 
mod at skabe et stærkt videnskabeligt 
grundlag for de politiske beslutninger på 
EU-plan samt på internationalt, nationalt 
og regionalt niveau. I betragtning af mange 
af udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Rummelige, innovative 
og sikre samfund".

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som et integreret led i aktiviteterne 
for at takle samtlige udfordringer. Desuden 
støttes den grundliggende udvikling af 
disse fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Rummelige, uddannede, 
innovative og sikre samfund". Støtten vil 
også blive rettet mod at skabe et stærkt 
videnskabeligt grundlag for de politiske 
beslutninger på EU-plan samt på 
internationalt, nationalt og regionalt 
niveau. I betragtning af mange af 
udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Rummelige, uddannede, 
innovative og sikre samfund".

Ændringsforslag 46
Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål "Rummelige, 
innovative og sikre samfund" omfatter 
også en aktivitet, der har til formål at lukke 
kløften mellem forskning og innovation 
ved hjælp af specifikke tiltag for at frigøre 
potentialet for topkvalitet i Unionens 
mindre udviklede regioner.

Det specifikke mål "Rummelige, 
uddannede, innovative og sikre samfund" 
omfatter også en aktivitet, der har til 
formål at lukke kløften mellem forskning 
og innovation ved hjælp af specifikke tiltag 
for at frigøre potentialet for topkvalitet i 
Unionens mindre udviklede regioner. Det 
omfatter endvidere aktiviteter, strategier, 
metoder og redskaber, som er nødvendige 
for at muliggøre en dynamisk og 
bæredygtig europæisk kulturarv.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 1 – punkt 1.1 – afsnit 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse faktorer gør Europa mindre attraktivt 
i forholde til andre regioner i den globale 
konkurrence om videnskabeligt talent. Det 
amerikanske systems evne til at tilbyde 
flere ressourcer pr. forsker og bedre 
karriereudsigter forklarer, hvorfor USA 
fortsat tiltrækker de bedste forskere fra 
hele verden, herunder titusindvis fra 
Unionen.

Disse faktorer gør Europa mindre attraktivt 
i forholde til andre regioner i den globale 
konkurrence om videnskabeligt talent. Det 
amerikanske systems evne til at tilbyde 
flere ressourcer pr. forsker, bedre 
forskningsinfrastrukturer og bedre 
karriereudsigter forklarer, hvorfor USA 
fortsat tiltrækker de bedste forskere fra 
hele verden, herunder titusindvis fra 
Unionen.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 1 – punkt 1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFR's grundlæggende opgave er at tilbyde 
langsigtet støtte på attraktive vilkår til 
fremragende forskere og deres forskerhold, 
så de kan udføre banebrydende forskning 
med høj risiko og høj gevinst.

EFR's grundlæggende opgave er at tilbyde 
langsigtet støtte på attraktive vilkår til 
fremragende forskere og deres forskerhold, 
så de kan udføre banebrydende forskning 
med høj risiko og høj gevinst. Set i dette 
perspektiv bør forskning som 
videnskabelig procedure uden undtagelser 
anerkendes på alle områder af 
menneskets viden.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 1 – punkt 1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFR-støtten tildeles i overensstemmelse 
med følgende veletablerede principper. 
Videnskabelig topkvalitet er det eneste 
kriterium for tildeling af EFR-støtte. EFR 
følger "bottom-up"-princippet og 
fastlægger ikke på forhånd sine prioriteter. 
Individuelle hold af forskere af alle aldre 

EFR-støtten tildeles i overensstemmelse 
med følgende veletablerede principper. 
Videnskabelig topkvalitet inden for ethvert 
videnområde er det eneste kriterium for 
tildeling af EFR-støtte. EFR følger 
"bottom-up"-princippet og fastlægger ikke 
på forhånd sine prioriteter. Individuelle 
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og fra alle lande i verden, som arbejder i 
Europa, kan søge om støtte fra EFR, og 
rådet skal sigte mod at fremme sund 
konkurrence i Europa.

hold af forskere af alle aldre og fra alle 
lande i verden, som arbejder i Europa, kan 
søge om støtte fra EFR, og rådet skal sigte 
mod at fremme sund konkurrence i Europa.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den nødvendige reform må tage 
udgangspunkt i de første faser af 
forskernes karriere, i deres ph.d.-studier 
eller videreuddannelse på tilsvarende 
niveau. Europa må udvikle topmoderne, 
innovative videreuddannelsesordninger, 
der lever op til den stærkt 
konkurrenceprægede situation og øgede 
tværfaglige krav inden for forskning og 
innovation. Der bliver behov for stærk 
deltagelse fra virksomheder, herunder 
SMV'er, og andre samfundsøkonomiske 
aktører, for at forskerne kan blive udrustet 
med de innovationsfærdigheder, som 
fremtidens job kræver. Det bliver også 
vigtigt at øge forskermobiliteten, som i dag 
fortsat er for lav: i 2008 gennemførte kun 7 
% af de europæiske ph.d.-kandidater deres 
studier i en anden medlemsstat, mens målet 
for 2030 ligger på 20 %.

Den nødvendige reform må tage 
udgangspunkt i de første faser af 
forskernes karriere, i deres ph.d.-studier 
eller videreuddannelse på tilsvarende 
niveau. Europa må udvikle topmoderne, 
innovative videreuddannelsesordninger, 
der lever op til den stærkt 
konkurrenceprægede situation og øgede 
tværfaglige krav inden for forskning og 
innovation. Der bliver behov for stærk 
deltagelse fra virksomheder, herunder 
SMV'er, og andre samfundsøkonomiske 
aktører, for at forskerne kan blive udrustet 
med de innovationsfærdigheder, som 
fremtidens job kræver. Det bliver også 
vigtigt at øge forskermobiliteten, som i dag 
fortsat er for lav: i 2008 gennemførte kun 7 
% af de europæiske ph.d.-kandidater deres 
studier i en anden medlemsstat, mens målet 
for 2030 ligger på 20 %. Følgelig skal 
ph.d.-studerende inden for alle områder 
angives tydeligt som en af de vigtigste 
målgrupper for det nye program for 
uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom 
og sport, og der skal træffes 
foranstaltninger til at sikre den 
nødvendige komplementaritet med 
Horisont 2020.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.3 – litra a – afsnit 2
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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 deltagelse af universiteter, 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV'er og andre samfundsøkonomiske 
grupper fra forskellige lande. Dette vil 
forbedre unge forskeres karriereudsigter i 
både den offentlige og den private sektor.

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.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.3 – litra b - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De vigtigste aktiviteter går ud på at skabe 
attraktive karrieremuligheder i 
universiteter, forskningsinstitutioner, 
virksomheder, SMV'er og andre 
samfundsøkonomiske grupper i og uden for 
Europa og dermed tilskynde erfarne 
forskere til – gennem mobilitet – at udvikle 
deres kvalifikationer i bredden eller 
dybden. Mulighederne for at genoptage en 
forskerkarriere efter en afbrydelse skal 
også fremmes.

De vigtigste aktiviteter går ud på at skabe 
attraktive karrieremuligheder i 
universiteter, forskningsinstitutioner, 
virksomheder, SMV'er og andre 
samfundsøkonomiske grupper i og uden for 
Europa og dermed tilskynde erfarne 
forskere til – gennem mobilitet – at udvikle 
deres kvalifikationer i bredden eller 
dybden, samtidig med at der tages hensyn 
til unges rolle i forskningssektoren ved at 
tilbyde forskerne muligheden for at blive 
oplært og tilegne sig ny viden ved en 
fremtrædende forskningsorganisation i et 
tredjeland og efterfølgende vende tilbage.
Der fokuseres i særlig grad på kvinders 
rolle inden for videnskab og eventuelle 
barrierer for deres adgang til området.
Mulighederne for at genoptage en 
forskerkarriere efter en afbrydelse og 
fleksible arbejdsgange skal også fremmes.
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Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.3 – litra c – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De vigtigste aktiviteter vil bestå i at støtte 
udvekslingsophold af kortere varighed for 
forsknings- og innovationspersonale 
mellem en række samarbejdende 
universiteter, forskningsinstitutioner, 
virksomheder, SMV'er og andre 
samfundsøkonomiske grupper, både i og 
uden for Europa. I den forbindelse vil 
samarbejde med tredjelande blive støttet.

De vigtigste aktiviteter vil bestå i at støtte 
udvekslingsophold af kortere varighed for 
forsknings- og innovationspersonale 
mellem en række samarbejdende 
universiteter, forskningsinstitutioner, 
virksomheder, SMV'er og andre 
samfundsøkonomiske grupper, både i og 
uden for Europa. I den forbindelse vil 
samarbejde med tredjelande blive støttet, 
og navnlig vil de videnskabelige 
partnerskaber mellem Middelhavets to 
sider blive styrket, og 
udviklingsprogrammer for forskning, 
innovation og teknologi i Europa og 
Middelhavsområdet vil blive effektiviseret.

Ændringsforslag 54
Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 4.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskningsinfrastruktur spiller en central 
rolle for Europas konkurrenceevne inden 
for samtlige videnskabelige områder og er 
altafgørende for videnskabeligt baseret 
innovation. På mange områder er det 
umuligt at gennemføre forskning, hvis der 
ikke er adgang til den nødvendige 
infrastruktur såsom supercomputere, 
strålingskilder til nye materialer, rene rum 
til nanoteknologi, databaser til 
genomforskning og samfundsvidenskab, 
observatorier til geovidenskaber, 
bredbåndsnet til overførsel af data, osv. 
Forskningsinfrastrukturen er nødvendig, 
for at der kan gennemføres den forskning, 
der skal sætte os i stand til at løfte store 

Forskningsinfrastruktur spiller en central 
rolle for Europas konkurrenceevne inden 
for samtlige videnskabelige områder og er 
altafgørende for videnskabeligt baseret 
innovation. På mange områder er det 
umuligt at gennemføre forskning, hvis der 
ikke er adgang til den nødvendige 
infrastruktur såsom supercomputere, 
strålingskilder til nye materialer, rene rum 
til nanoteknologi, databaser til 
genomforskning og samfundsvidenskab, 
observatorier til geovidenskaber, 
bredbåndsnet til overførsel af data, osv. 
Forskningsinfrastrukturen er nødvendig, 
for at der kan gennemføres den forskning, 
der skal sætte os i stand til at løfte store 
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samfundsmæssige udfordringer som 
energiforsyning, klimaforandringer, 
bioøkonomi og livslang sundhed og trivsel 
for alle. Forskningsinfrastrukturen driver 
samarbejdet ud over grænserne og skaber 
et barrierefrit og åbent europæisk rum for 
onlineforskning. Den fremmer mobiliteten 
for mennesker og ideer, bringer de bedste 
videnskabsfolk fra Europa og resten af 
verden sammen og styrker videnskabelig 
uddannelse. Den er drivkraft for topkvalitet 
i europæiske forsknings- og 
innovationssamfund og kan være et 
iøjnefaldende udstillingsvindue for 
videnskaben over for samfundet som 
helhed.

samfundsmæssige udfordringer som 
energiforsyning, klimaforandringer, 
bioøkonomi og livslang sundhed og trivsel 
for alle. Forskningsinfrastrukturen driver 
samarbejdet ud over grænserne og skaber 
et barrierefrit og åbent europæisk rum for 
onlineforskning. Den fremmer mobiliteten 
for mennesker og ideer, bringer de bedste 
videnskabsfolk fra Europa og resten af 
verden sammen og styrker videnskabelig 
uddannelse. Den er drivkraft for topkvalitet 
i europæiske forsknings- og 
innovationssamfund og kan være et 
iøjnefaldende udstillingsvindue for 
videnskaben over for samfundet som 
helhed. Den kan også være drivkraft for 
innovation i den private sektor og kan for 
SMV'er være en kilde til dynamisk 
innovation.

Ændringsforslag 55
Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 4 – punkt 4.1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Videnskabelige udgivelser er et 
nøgleelement i forskningsinfrastrukturen 
og spiller en central rolle i frembringelsen 
af ny viden og innovation. Bæredygtige 
betalings- og udbredelsesmodeller, som 
dækker produktionsomkostningerne, er 
derfor af afgørende betydning. 
Publikationer, der er fremstillet og 
valideret som resultat af arbejde foretaget 
af forskere, der modtager al eller 
størstedelen af deres finansiering fra 
Horisont 2020, bør gøre disse resultater 
tilgængelige for hele forskerverdenen.

Ændringsforslag 56
Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 4 – punkt 4.3 – litra c a) (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Styrkelse af den akademiske 
forskningsinfrastruktur og dens 
forbindelser med innovation i SMV'er
Målet er at støtte partnerskaber mellem 
SMV'er og akademiske institutioner og 
deres infrastruktur med henblik på at 
anspore til innovation i virksomheder.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at opnå øget videnskabelig viden 
om nanoteknologiers og nanosystemers 
indvirkning på menneskers helbred og 
miljøet og at levere redskaber til 
risikovurdering og –styring i hele 
livscyklussen.

Målet er at opnå øget videnskabelig viden 
om nanoteknologiers og nanosystemers 
indvirkning på menneskers helbred og 
miljøet og at levere redskaber til 
risikovurdering og –styring i hele 
livscyklussen og at muliggøre en bedre 
integration af handicappede i samfundet.

Ændringsforslag 58
Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De foreslåede tiltag sigter mod at supplere 
nationale og regionale politiker og 
programmer for innovation i virksomheder, 
fremme samarbejdet mellem SMV'er og 
andre innovationsrelevante aktører, slå bro 
over kløften mellem forskning/udvikling 
og vellykket udbredelse på markedet, 
skabe mere innovationsvenlige rammer for 
virksomhederne, herunder foranstaltninger 
på efterspørgselssiden, og støtte 
hensyntagen til den skiftende karakter af 
innovationsprocesser, nye teknologier, 
markeder og forretningsmodeller.

De foreslåede tiltag sigter mod at supplere 
nationale og regionale politiker og 
programmer for innovation i virksomheder, 
fremme samarbejdet mellem SMV'er, 
akademiske institutioner, herunder dem i 
de kreative industrier, som er godt 
placeret til at drage fordel af det 
internationaliserede virksomhedsmiljø, og 
andre innovationsrelevante aktører, slå bro 
over kløften mellem forskning/udvikling 
og vellykket udbredelse på markedet, 
skabe mere innovationsvenlige rammer for 
virksomhederne, herunder foranstaltninger 
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på efterspørgselssiden, og støtte 
hensyntagen til den skiftende karakter af 
innovationsprocesser, nye teknologier, 
markeder og forretningsmodeller.

Ændringsforslag 59
Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV'er findes i alle sektorer af 
økonomien. De udgør et vigtigere led i den 
europæiske økonomi end i andre regioner 
som f.eks. USA. Alle typer SMV'er kan 
innovere. De skal tilskyndes og hjælpes til 
at investere i forskning og innovation. Og 
når de investerer, bør de kunne trække på 
hele innovationspotentialet i det indre 
marked og det europæiske forskningsrum, 
så de kan skabe nye forretningsmuligheder 
i og uden for Europa og bidrage til at finde 
løsninger på centrale samfundsmæssige 
udfordringer.

SMV'er findes i alle sektorer af 
økonomien. De udgør et vigtigere led i den 
europæiske økonomi end i andre regioner 
som f.eks. USA. Alle typer SMV'er kan 
innovere. De skal tilskyndes og hjælpes til 
at investere i forskning og innovation og til 
at øge forbindelserne og partnerskaberne 
med universiteter og andre 
forskningsinstitutioner. Og når de 
investerer, bør de kunne trække på hele 
innovationspotentialet i det indre marked 
og det europæiske forskningsrum, så de 
kan skabe nye forretningsmuligheder i og 
uden for Europa og bidrage til at finde 
løsninger på centrale samfundsmæssige 
udfordringer.

Ændringsforslag 60
Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejde på tværs af grænserne er et 
vigtigt element i SMV'ernes 
innovationsstrategi, for at de kan overvinde 
nogle af deres størrelsesrelaterede 
problemer, såsom adgang til teknologisk 
og videnskabelig kompetence og nye 
markeder. Samarbejde er med til at 
forvandle ideer til økonomisk gevinst og 
virksomhedsvækst og omvendt øge de 
private investeringer i forskning og 
innovation.

Samarbejde på tværs af grænserne er et 
vigtigt element i SMV'ernes 
innovationsstrategi, for at de kan overvinde 
nogle af deres størrelsesrelaterede 
problemer, såsom adgang til teknologisk 
og videnskabelig kompetence og nye 
markeder. Samarbejde er med til at 
forvandle ideer til økonomisk gevinst og 
virksomhedsvækst og omvendt øge de 
private investeringer i forskning og 
innovation. Større uddannelsesmæssigt 
fokus på innovation samt forskning og 
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udvikling i virksomheder kan ligeledes 
spille en rolle for tilvejebringelsen af 
innovative og dynamiske medarbejdere til 
Europas SMV'er.

Ændringsforslag 61
Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1 – 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, 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. Idrætsuddannelse og 
deltagelse i organiseret sport kan spille en 
væsentlig rolle i forebyggelsen af sådanne 
tilstande.

Ændringsforslag 62
Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med en effektiv sundhedsfremme støttet af 
en solid bevisbase kan sygdomme 
forebygges og velfærden forbedres til færre 
omkostninger. Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse afhænger også af en 
forståelse af sygdomsdeterminanterne, af 
effektive forebyggelsesværktøjer som 
vacciner, af effektiv sundheds- og 
sygdomsovervågning, af beredskab og af 
effektive screeningprogrammer.

Med en effektiv sundhedsfremme støttet af 
en solid bevisbase kan sygdomme 
forebygges og velfærden forbedres til færre 
omkostninger. Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse afhænger også af en 
forståelse af sygdomsdeterminanterne, 
såsom fysisk aktivitet, af effektive 
forebyggelsesværktøjer som vacciner, af 
effektiv sundheds- og 
sygdomsovervågning, af beredskab og af 
effektive screeningprogrammer.

Ændringsforslag 63
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Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det skal lykkes at forebygge, forvalte, 
behandle og kurere sygdomme, handicap 
og nedsat funktion, skal det underbygges af 
en grundlæggende forståelse for deres 
determinanter og årsager, processer og 
virkninger samt faktorer, der ligger til 
grund for et godt helbred og velfærd. En 
effektiv datadeling og en sammenkobling 
af disse data med store 
kohorteundersøgelser har også stor 
betydning, ligesom omsættelsen af
forskningsresultater i praksis, især ved 
gennemførelse af kliniske forsøg.

Hvis det skal lykkes at forebygge, forvalte, 
behandle og kurere sygdomme, handicap 
og nedsat funktion, skal det underbygges af 
en grundlæggende forståelse for deres 
determinanter og årsager, processer og 
virkninger samt faktorer, der ligger til 
grund for et godt helbred og velfærd, 
herunder indvirkningen af sociale og 
kulturelle faktorer og kreative aktiviteter 
på enkeltpersoners dagligdag. En effektiv 
datadeling og en sammenkobling af disse 
data med store kohorteundersøgelser har 
også stor betydning, ligesom omsættelsen 
af forskningsresultater i praksis, især ved 
gennemførelse af kliniske forsøg.

Ændringsforslag 64
Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med den voksende sygdoms- og 
handicapbyrde i forbindelse med den 
aldrende befolkning stilles der større krav 
til sundheds- og plejesektoren. Hvis der 
skal opretholdes en effektiv sundhed og 
pleje for alle aldre, må der gøres noget for 
at forbedre beslutningstagningen med 
hensyn til forebyggelse og behandling, at 
identificere og støtte udbredelsen af bedste 
praksis inden for sundheds- og 
plejesektoren og at støtte integreret pleje 
og omfattende brug af teknologiske, 
organisatoriske og sociale innovationer, 
som især kan give ældre og handicappede 
mulighed for at forblive aktive og 
uafhængige. Hermed vil deres fysiske, 
sociale og mentale velvære kunne øges og 
vare ved i længere tid.

Med den voksende sygdoms- og 
handicapbyrde i forbindelse med den 
aldrende befolkning stilles der større krav 
til sundheds- og plejesektoren. Hvis der 
skal opretholdes en effektiv sundhed og 
pleje for alle aldre, må der gøres noget for 
at forbedre beslutningstagningen med 
hensyn til forebyggelse og behandling, 
bl.a. gennem en øget forståelse af den 
rolle, som fysisk aktivitet spiller for 
sygdomsforebyggelse, og ved at 
identificere og støtte udbredelsen af bedste 
praksis inden for sundheds- og 
plejesektoren og at støtte integreret pleje 
og omfattende brug af teknologiske, 
organisatoriske og sociale innovationer, 
som især kan give ældre og handicappede 
mulighed for at forblive aktive og 
uafhængige. Hermed vil deres fysiske, 
sociale og mentale velvære kunne øges og 
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vare ved i længere tid.

Ændringsforslag 65
Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blandt de specifikke aktiviteter skal der 
være: forståelse af 
sundhedsdeterminanterne (herunder 
miljømæssige og klimarelaterede faktorer), 
forbedring af sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse; forståelse af 
sygdomme og forbedring af diagnoser; 
udvikling af effektive 
screeningprogrammer og forbedring af 
vurderingen af sygdomsmodtagelighed; 
forbedring af overvågning og beredskab; 
udvikling af bedre præventive vacciner; 
anvendelse af in silico-medicin til at 
forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; sygdomsbehandling; 
overførsel af viden til klinisk praksis og 
skalerbare innovationstiltag; bedre 
anvendelse af sundhedsdata; aktiv aldring 
og hjælp til en uafhængig tilværelse; 
individuel mulighed for selv at styre sin 
sundhed; fremme af integreret pleje; 
forbedring af videnskabelige værktøjer og 
metoder til at støtte den politiske 
beslutningstagning og reguleringsbehov; 
og optimering af sundhedsplejesystemernes 
effektivitet og reduktion af uligheder med 
bevisbaseret beslutningstagning og 
udbredelse af bedste praksis og innovative 
teknologier og fremgangsmåder.

Blandt de specifikke aktiviteter skal der 
være: forståelse af 
sundhedsdeterminanterne (herunder 
livsstilsfaktorer og miljømæssige og 
klimarelaterede faktorer), forbedring af 
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse; 
forståelse af sygdomme og forbedring af 
diagnoser; udvikling af effektive 
screeningprogrammer og forbedring af 
vurderingen af sygdomsmodtagelighed; 
forbedring af overvågning og beredskab; 
udvikling af bedre præventive vacciner; 
anvendelse af in silico-medicin til at 
forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; sygdomsbehandling; 
overførsel af viden til klinisk praksis og 
skalerbare innovationstiltag; bedre 
anvendelse af sundhedsdata; aktiv aldring 
og hjælp til en uafhængig tilværelse; 
individuel mulighed for selv at styre sin 
sundhed; fremme af integreret pleje; 
forbedring af videnskabelige værktøjer og 
metoder til at støtte den politiske 
beslutningstagning og reguleringsbehov; 
og optimering af sundhedsplejesystemernes 
effektivitet og reduktion af uligheder med 
bevisbaseret beslutningstagning og 
udbredelse af bedste praksis og innovative 
teknologier og fremgangsmåder.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 3 – punkt 3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne opnå disse reduktioner kræves 
der betydelige investeringer inden for 

For at kunne opnå disse reduktioner kræves 
der betydelige investeringer inden for 
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forskning, udvikling, demonstration og 
indførelse af effektive, sikre og pålidelige 
lavemissionsenergiteknologier og -
tjenester. Det skal ske samtidig med ikke-
teknologiske løsninger på både udbuds- og 
efterspørgselssiden. Alt dette skal indgå i 
en integreret lavemissionspolitik, som også 
omfatter centrale støtteteknologier, især 
ikt-løsninger og avanceret fremstilling og 
forarbejdning samt avancerede materialer. 
Målet er at nå frem til effektive 
energiteknologier og -tjenester, som kan 
udnyttes bredt på europæiske og 
internationale markeder, og at etablere 
intelligent forvaltning på 
efterspørgselssiden, som er baseret på et 
åbent og transparent marked for handel 
med energi og intelligente energieffektive 
forvaltningssystemer.

forskning, udvikling, demonstration og 
indførelse af effektive, sikre og pålidelige 
lavemissionsenergiteknologier og -
tjenester. Det skal ske samtidig med ikke-
teknologiske løsninger på både udbuds- og 
efterspørgselssiden. Endvidere skal disse 
investeringer suppleres af en højt 
profileret oplysningskampagne for at 
sikre, at EU-borgere fører an i at indføre 
de nødvendige miljømæssige, sociale og 
kulturelle forandringer. Alt dette skal 
indgå i en integreret lavemissionspolitik, 
som også omfatter centrale 
støtteteknologier, især ikt-løsninger og 
avanceret fremstilling og forarbejdning 
samt avancerede materialer. Målet er at nå 
frem til effektive energiteknologier og 
-tjenester, som kan være til gavn for 
samfundet og udnyttes bredt på 
europæiske og internationale markeder, og 
at etablere intelligent forvaltning på 
efterspørgselssiden, som er baseret på et 
åbent og transparent marked for handel 
med energi og intelligente energieffektive 
overvågnings- og forvaltningssystemer.

Ændringsforslag 67
Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5 – punkt 5.3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) Fremme af bæredygtig kulturarv som 
svar på klimaforandringer
Målet er at forske i de strategier, metoder 
og redskaber, der er nødvendige for at 
fremme en dynamisk og bæredygtig 
europæisk kulturarv som svar på 
klimaforandringer. Aktiviteterne skal 
desuden fokusere på at tilvejebringe en 
større forståelse for, hvordan 
lokalsamfund opfatter, tilpasser sig og 
reagerer på miljømæssige forandringer og 
hyppigere ekstreme hændelser.
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Begrundelse

Historiske bygninger (og samlinger) er et centralt emne i forbindelse med både kulturarv og 
klimaforandringer. EU-finansierede forskningsprogrammer bør have mulighed for at forske i, 
hvordan historiske kulturgenstande og bygninger kan tilpasses, således at de bliver mere 
modstandsdygtige over for indvirkningen af klimaforandringer. Desuden er restaurering af 
allerede forladte bygninger og spørgsmålet om, hvordan lokalsamfund afgør, hvad der er 
bevaringsværdigt, vigtige i denne forbindelse.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6 – punkt 6.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa er konfronteret med store 
socioøkonomiske udfordringer, som i 
betydelig grad påvirker dets fremtid –
f.eks. voksende økonomisk og kulturel 
indbyrdes afhængighed, aldring, social 
udstødelse og fattigdom, ulige muligheder 
og migrationsstrømme, mindskelse af den 
digitale kløft, fremme af innovationskultur 
og kreativitet i samfund og virksomheder 
samt sikring af sikkerhed og frihed, tillid 
til demokratiske institutioner og mellem 
borgere og over landegrænser. Disse
udfordringer er enorme og kræver en fælles 
europæisk tilgang.

Europa er konfronteret med store 
socioøkonomiske udfordringer, som i 
betydelig grad påvirker dets fremtid –
f.eks. voksende økonomisk og kulturel 
indbyrdes afhængighed, aldring og 
demografiske forandringer, social 
udstødelse og fattigdom, ulige muligheder 
og migrationsstrømme, mindskelse af den 
digitale kløft, fremme af innovationskultur 
og kreativitet i samfund og virksomheder 
samt sikring af en kulturelt bæredygtig 
udvikling, tillid til demokratiske 
institutioner og mellem borgere og over 
landegrænser. Endvidere opfattes de 
offentlige socialpolitikker i Europa i 
stadig stigende grad som et afgørende 
element for bæredygtigheden af selve den 
europæiske sociale model. Disse 
udfordringer er enorme og kræver en 
stadig mere kompleks blanding af 
forskellige såvel som fælles europæiske 
tilgange, der er baseret på delt 
videnskabelig viden, som kun kan 
oparbejdes inden for samfundsvidenskab 
og humaniora.

Ændringsforslag 69
Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6 – punkt 6.1 – afsnit 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I lyset af den indbyggede kompleksitet i 
disse udfordringer og udviklingen i 
behovene er det derfor vigtigt at udvikle 
innovativ forskning og nye intelligente 
teknologier, processer og metoder, sociale 
innovationsmekanismer, koordinerede 
tiltag og politikker, som kan foregribe eller 
indvirke på de vigtigste 
udviklingstendenser i Europa. Det kræver, 
at man forstår de underliggende tendenser 
og virkninger i disse udfordringer og 
genopdager eller genopfinder succesrige 
former for solidaritet, koordination og 
kreativitet, som gør Europa til en speciel 
model for rummelige, innovative og sikre 
samfund sammenlignet med andre regioner 
i verden. Det forudsætter en mere strategis
tilgang til samarbejdet med tredjelande. 
Endelig vil et vigtigt aspekt af denne 
udfordring være at udbygge den sociale 
dimension af sikkerhedsforskningen, da 
sikkerhedspolitikkerne bør hænge tæt 
sammen med forskellige socialpolitikker.

I lyset af den indbyggede kompleksitet i 
disse udfordringer og udviklingen i 
behovene er det derfor vigtigt at udvikle 
innovativ forskning og nye intelligente 
teknologier, processer og metoder, sociale 
innovationsmekanismer, koordinerede 
tiltag og politikker, som kan foregribe eller 
indvirke på de vigtigste 
udviklingstendenser i Europa. Det kræver, 
at man forstår de underliggende tendenser 
og virkninger i disse udfordringer og 
genopdager eller genopfinder succesrige 
former for solidaritet, koordination og 
kreativitet, som gør Europa til en speciel 
model for rummelige, innovative og sikre 
samfund sammenlignet med andre regioner 
i verden. Dette forudsætter et særligt 
fokus på Europas kulturarv og en tilgang, 
der finder frem til aktiviteter, som bringer 
nyt liv og bringer folk sammen på tværs af 
befolkningsgrupper. Det forudsætter også 
en mere strategisk tilgang til samarbejdet 
med tredjelande. Endelig vil et vigtigt 
aspekt af denne udfordring være at 
udbygge den sociale dimension af 
sikkerhedsforskningen, da 
sikkerhedspolitikkerne bør hænge tæt 
sammen med forskellige socialpolitikker.

Ændringsforslag 70
Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6 – punkt – 6.3 – punkt 6.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at styrke solidariteten og den 
sociale, økonomiske og politiske 
integration og fremme en positiv 
tværkulturel dynamik i Europa og med 
internationale partnere gennem avanceret 
forskning og tværfaglighed, teknologiske 
fremskridt og organisatoriske innovationer. 
Forskning inden for humaniora kan i den 
forbindelse spille en vigtig rolle. 

Målet er at styrke den interne 
kommunikation og den sociale, 
økonomiske, politiske og kulturelle 
integration og fremme en positiv 
tværkulturel dynamik i Europa, såvel som 
at opnå en større forståelse af de 
samfundsmæssige ændringer i Europa, 
med internationale partnere gennem 
avanceret forskning og tværfaglighed, 
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Forskningen skal støtte de politiske 
beslutningstagere i deres arbejde med at
udforme politikker, som bekæmper 
fattigdom og forebygger forekomsten af 
forskellige former for opsplitning, 
diskrimination og uligheder, f.eks. 
kønsbestemte uligheder eller digitale eller 
innovationsrelaterede kløfter, i de 
europæiske samfund og i andre 
verdensregioner. Den skal især bidrage til 
gennemførelsen og tilpasningen af Europa 
2020-strategien og Unionens overordnede 
eksterne tiltag. Der skal træffes specifikke 
foranstaltninger for at frigøre potentialet 
for topkvalitet i de mindre udviklede 
regioner, således at deltagelsen i Horisont 
2020 udbredes.

teknologiske fremskridt og organisatoriske 
innovationer. Forskning inden for 
humaniora bør i den forbindelse spille en 
afgørende rolle, bl.a. gennem forskning i 
konsekvenserne af samfundsændringer 
for individets, familiens og samfundets 
velfærd og livskvalitet, og skal derfor 
finansieres i behørigt omfang. 
Humanioraforskning kan også afdække, 
udvikle, bevare og udpege den 
flerdimensionelle europæiske kulturarv 
ved at skabe nye videnskabelige 
discipliner, nye innovationsområder og 
arbejdspladser. Der er behov for en øget 
vidensbase inden for områderne social 
udstødelse, sundhed, demografisk 
forandring og det aldrende samfund, 
livsforløb, familietraditioner, fælles 
historie og kulturarv, fysisk aktivitet, 
migration og mobilitet, uddannelse og 
livslang læring, flersproglighed og 
ledelsesdynamikker. Forskning inden for 
humaniora og samfundsvidenskab kan i 
den forbindelse spille en vigtig rolle. 
Forskningen skal støtte de politiske 
beslutningstagere i deres arbejde med at 
udforme politikker og indkredse 
aktiviteter, som bekæmper fattigdom og 
forebygger forekomsten af forskellige 
former for opsplitning, diskrimination og 
uligheder, f.eks. kønsbestemte uligheder 
eller digitale eller innovationsrelaterede 
kløfter, i de europæiske samfund og i andre 
verdensregioner, eksempelvis på baggrund 
af komparative undersøgelser af kulturel 
og sproglig mangfoldighed og 
interkulturel interaktion. Den skal især 
bidrage til gennemførelsen og tilpasningen 
af Europa 2020-strategien og Unionens 
overordnede eksterne tiltag. Der skal 
træffes specifikke foranstaltninger for at 
frigøre potentialet for topkvalitet i de 
mindre udviklede regioner, således at 
deltagelsen i Horisont 2020 udbredes.

Ændringsforslag 71
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Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6 – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at oparbejde gensidig viden og 
forståelse gennem interkulturel dialog

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Bilag I – del IV – punkt 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

JRC's centrale kompetenceområder vil 
være energi, transport, miljø og 
klimaændringer, landbrug og 
fødevaresikkerhed, sundhed og 
forbrugerbeskyttelse, informations- og 
kommunikationsteknologi, 
referencematerialer og sikkerhed (herunder 
nuklear sikkerhed under 
Euratomprogrammet).

JRC's centrale kompetenceområder vil 
være energi, transport, miljø og 
klimaændringer, landbrug og 
fødevaresikkerhed, sundhed og 
forbrugerbeskyttelse, beskyttelse af den 
historiske, kunstneriske og kulturelle arv,
informations- og 
kommunikationsteknologi, 
referencematerialer og sikkerhed (herunder 
nuklear sikkerhed under 
Euratomprogrammet).

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil tage fat om disse spørgsmål ved at 
fremme strukturelle ændringer inden for 
europæisk innovation. Det skal ske ved, at 
der arbejdes for dels at integrere 
videregående uddannelse, forskning og 
innovation på højeste niveau, således at der 
skabes nye miljøer, der fremmer 
innovation, dels at styrke og støtte en ny 
generation af iværksættere. Dermed vil EIT 
fuldt ud bidrage til målene for Europa 2020 
og især flagskibsinitiativerne "Innovation i 
EU" og "Unge på vej".

EIT vil tage fat om disse spørgsmål ved at 
fremme sådanne strukturelle ændringer 
inden for europæisk innovation, som 
tilskynder EU til at forbedre sin 
konkurrenceevne. Det skal ske ved, at der 
arbejdes for dels at integrere videregående 
uddannelse, forskning og innovation på 
højeste niveau, således at der skabes nye 
miljøer, der fremmer innovation, dels at 
styrke og støtte en ny generation af 
iværksættere. Dermed vil EIT fuldt ud 
bidrage til målene for Europa 2020 og især 
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flagskibsinitiativerne "Innovation i EU" og 
"Unge på vej"; af den grund er det 
finansielle bidrag, der er fastsat i bilag II, 
af afgørende betydning.
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