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KORT BEGRUNDELSE

Det specifikke forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Horisont 2020 tager 
sigte på at samle alle EU-midler til forskning og innovation i et enkelt program og supplerer 
Horisont 2000-rammeforordningen.

Ordføreren glæder sig over forslaget og støtter kraftigt kravet om videnskabelig topkvalitet 
som hovedkriterium for støtte. Ordføreren mener dog, at midlerne skal være mere 
tilgængelige, og at det skal være lettere at søge støtte. Ordføreren glæder sig derfor over, at 
der lægges vægt på at forenkle ansøgningsprocesserne, men er af den opfattelse, at 
forenklingen bør være mere omfattende end foreslået af Kommissionen.

Desuden mener ordføreren, at Horisont 2020 bør supplere andre EU-programmer, især 
Erasmus for alle-programmet, og at der bør lægges mere vægt på den akademiske forsknings 
rolle i forbindelse med udviklingen af dynamiske SMV.  Desuden er forskning i Europas 
kulturarv, som indgik i tidligere programmer for forskningsstøtte, ikke udtrykkeligt nævnt i 
Horisont 2020. Ordføreren foreslår derfor konkret at nævne kulturarven i denne forordning.

I betragtning af, at Lissabontraktaten har givet Den Europæiske Union nye kompetencer inden 
for sport, vil ordføreren desuden gerne udnytte de støttemuligheder, der er til rådighed under 
Horisont 2020, til at gøre specielt opmærksom på mulighederne for forskning inden for sport 
som et middel til at fremme den generelle sundhedstilstand hos befolkningen i EU og som et 
middel til at fremme social samhørighed og rummelighed.

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 afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Del III "samfundsmæssige 
udfordringer" bør øge effektiviteten af 
forskning og innovation, når det gælder at 
reagere på samfundsmæssige udfordringer, 
ved at støtte topkvalitetsforsknings- og 
innovationsaktiviteter. Aktiviteterne bør 
gennemføres under anvendelse af en 
problemorienteret helhedstilgang, som 
forener ressourcer og viden på tværs af 
områder, teknologier og discipliner. 

(11) Del III "samfundsmæssige 
udfordringer" bør øge effektiviteten af 
forskning og innovation, når det gælder at 
reagere på samfundsmæssige udfordringer, 
ved at støtte topkvalitetsforsknings- og 
innovationsaktiviteter. Aktiviteterne bør 
gennemføres under anvendelse af en 
problemorienteret helhedstilgang, som 
forener ressourcer og viden på tværs af 
områder, teknologier og discipliner. 
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Forskning inden for samfundsvidenskab og 
humanistiske videnskaber er et vigtigt 
aspekt i forbindelse med håndteringen af 
alle udfordringerne. Aktiviteterne bør 
dække hele viften af forskning og 
innovation med ekstra vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter såsom 
pilotprojekter, demonstrationsprojekter, 
prøveanlæg, støtte til offentlige indkøb, 
prænormativ forskning og 
standardiseringsarbejde og markedsføring 
af innovationer. Aktiviteterne bør direkte 
støtte de tilsvarende sektorpolitiske 
kompetencer på EU-plan. Alle 
udfordringer bør håndteres, så de bidrager 
til det overordnede mål om en bæredygtig 
udvikling.

Forskning inden for samfundsvidenskab og 
humanistiske videnskaber er et vigtigt 
aspekt i forbindelse med håndteringen af 
alle udfordringerne. Aktiviteterne bør 
dække hele viften af forskning og 
innovation med ekstra vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter såsom 
pilotprojekter, demonstrationsprojekter, 
prøveanlæg, støtte til offentlige indkøb, 
prænormativ forskning og 
standardiseringsarbejde og markedsføring 
af innovationer. Der bør ydes støtte til 
forskning i de sundhedsmæssige aspekter 
af fysisk aktivitet og en sådan aktivitets 
betydning for social samhørighed. 
Forskning i kulturel og sproglig 
mangfoldighed og beskyttelse af 
traditionel viden, herunder ikke mindst 
som led i samarbejde med tredjelande, bør 
også støttes. Aktiviteterne bør direkte 
støtte de tilsvarende sektorpolitiske 
kompetencer på EU-plan. Alle 
udfordringer bør håndteres, så de bidrager 
til det overordnede mål om en bæredygtig 
udvikling.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det Fælles Forskningscenters direkte 
aktioner bør gennemføres på en fleksibel,
effektiv og gennemsigtig måde, som tager 
hensyn til de relevante behov hos Det 
Fælles Forskningscenters brugere og 
Unionens politikker samt til målsætningen 
om at beskytte Unionens finansielle 
interesser. Forskningsaktionerne bør i givet 
fald tilpasses disse behov og den 
videnskabelige og teknologiske udvikling 
og sigte mod at opnå videnskabelig 
topkvalitet.

(13) Det Fælles Forskningscenters direkte 
aktioner bør gennemføres på en fleksibel, 
effektiv og gennemsigtig måde, som tager 
hensyn til de relevante behov hos Det 
Fælles Forskningscenters brugere og 
Unionens politikker samt til målsætningen 
om at beskytte Unionens finansielle 
interesser. Forskningsaktionerne bør i givet 
fald tilpasses disse behov og den 
videnskabelige og teknologiske udvikling 
og sigte mod at opnå videnskabelig 
topkvalitet og sikre formidlingen heraf i 
sektorerne for kultur, kommunikation og 
uddannelse.
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Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Særprogrammet bør supplere 
foranstaltninger, som gennemføres i 
medlemsstaterne, og andre EU-
foranstaltninger, som indgår i den 
overordnede strategi for gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien, herunder navnlig 
aktioner inden for områderne samhørighed, 
landbrug, udvikling af landdistrikter, 
uddannelse og erhvervsuddannelse, 
industri, folkesundhed, 
forbrugerbeskyttelse, beskæftigelses- og 
socialpolitik, energi, transport, miljø, 
klima, sikkerhed, hav- og fiskeripolitik, 
udviklingssamarbejde og udvidelse samt 
naboskabspolitik.

(15) Særprogrammet bør supplere 
foranstaltninger, som gennemføres i 
medlemsstaterne, og andre EU-
foranstaltninger, som indgår i den 
overordnede strategi for gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien, herunder navnlig 
aktioner inden for områderne samhørighed, 
landbrug, udvikling af landdistrikter, 
uddannelse og erhvervsuddannelse, kultur 
og kunst, industri, folkesundhed, 
forbrugerbeskyttelse, beskæftigelses- og 
socialpolitik, kønsspørgsmål, sport, energi, 
transport, miljø, klima, sikkerhed, hav- og 
fiskeripolitik, kulturarv, 
udviklingssamarbejde og udvidelse samt 
naboskabspolitik.

Ændringsforslag 4
Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbedring af alles sundhed og trivsel 
gennem hele livet

a) forbedring af alles sundhed og trivsel 
gennem hele livet, bl.a. gennem deltagelse 
i sportsaktiviteter

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) fremme og beskyttelse af den 
kulturelle og sproglige mangfoldighed og 
beskyttelse af den historiske, kunstneriske 
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og kulturelle arv i Unionen.

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der vil være særlig fokus på at sikre en 
bred tilgang til innovation, som ikke kun er 
begrænset til udvikling af nye produkter og 
tjenester på grundlag af videnskabelige og 
teknologiske gennembrud, men som også 
omfatter aspekter som anvendelse af 
eksisterende teknologier i nye 
applikationer, løbende forbedringer samt 
ikke-teknologisk og samfundsmæssig 
innovation. Kun med en holistisk tilgang 
kan man håndtere samfundsmæssige 
udfordringer og samtidig skabe nye 
konkurrencedygtige virksomheder og 
industrier.

Der vil være særlig fokus på at sikre en 
bred tilgang til innovation, som ikke kun er 
begrænset til udvikling af nye produkter og 
tjenester på grundlag af videnskabelige og 
teknologiske gennembrud, men som også 
omfatter aspekter som anvendelse af 
eksisterende teknologier i nye 
applikationer, løbende forbedringer samt 
ikke-teknologisk og samfundsmæssig 
innovation og maksimering af 
formidlingen, adgangen til og 
anvendelsen af den opnåede viden. Kun 
med en holistisk tilgang kan man håndtere 
samfundsmæssige udfordringer og 
samtidig skabe nye konkurrencedygtige 
virksomheder og industrier.

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning inden for samfundsvidenskab og 
humanistiske videnskaber integreres fuldt 
ud i hvert af de generelle mål i 
Horisont 2020. Dette vil give rig mulighed 
for at støtte denne forskning gennem Det 
Europæiske Forskningsråd, Marie Curie-
aktiviteterne eller det specifikke mål om 
forskningsinfrastrukturer.

Forskning inden for samfundsvidenskab og 
humanistiske videnskaber integreres fuldt 
ud i hvert af de generelle mål i 
Horisont 2020. Disse områder udgør 
grundlaget for de aktiviteter, der er 
iværksat for at tage alle de udfordringer 
op, som Unionen står over for, både hvad 
angår integration af borgere af enhver 
oprindelse og sidstnævntes adgang til 
uddannelse samt sociale og kulturelle 
rettigheder. Dette vil give rig mulighed for 
at støtte denne forskning gennem Det 
Europæiske Forskningsråd, Marie Curie-
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aktiviteterne eller det specifikke mål om 
forskningsinfrastrukturer.

Ændringsforslag 8
Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber mainstreames ligeledes som et 
vigtigt led i de aktiviteter, som er 
nødvendige for at håndtere de 
samfundsmæssige udfordringer, og styrke 
deres virkning. Dette omfatter bl.a.: Dette 
omfatter bl.a. forståelse af de afgørende 
faktorer for sundhed og effektivisering af 
sundhedssystemer, støtte til politikker, der 
styrker landdistrikter og fremmer oplyste 
forbrugervalg, robust beslutningstagning 
om energipolitik og sikring af et 
forbrugervenligt europæisk elnet, støtte til 
dokumentationsbaseret transportpolitik, 
støtte til afbødning af klimaforandringer og 
tilpasningsstrategier, initiativer til 
ressourceeffektivitet og foranstaltninger 
rettet mod en grøn og bæredygtig økonomi.

Samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber mainstreames ligeledes som et 
vigtigt led i de aktiviteter, som er 
nødvendige for at håndtere de 
samfundsmæssige udfordringer, og styrke 
deres virkning. Dette omfatter bl.a. 
forståelse af de afgørende faktorer for 
sundhed, herunder idræt og effektivisering 
af sundhedssystemer, støtte til politikker, 
der styrker landdistrikter og fremmer 
oplyste forbrugervalg, robust 
beslutningstagning om energipolitik og 
sikring af et forbrugervenligt europæisk 
elnet, støtte til dokumentationsbaseret 
transportpolitik, støtte til afbødning af 
klimaforandringer og tilpasningsstrategier, 
initiativer til ressourceeffektivitet og 
foranstaltninger rettet mod en grøn og 
bæredygtig økonomi, samt støtte til 
beskyttelse og fremme af kulturel 
mangfoldighed og materiel og immateriel 
kulturarv.

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover vil det specifikke mål 
"Rummelige, innovative og sikre samfund" 
støtte samfundsvidenskabens og de 
humanistiske videnskabers forskning i 
horisontale emner såsom intelligent og 
bæredygtig vækst, sociale forandringer i 
europæiske samfund, social innovation, 
innovation i den offentlige sektor eller 

Derudover vil det specifikke mål 
"Rummelige, innovative og sikre samfund" 
støtte samfundsvidenskabens og de 
humanistiske videnskabers forskning i 
horisontale emner såsom intelligent og 
bæredygtig vækst, sociale forandringer i 
europæiske samfund, social innovation, 
innovation i den offentlige sektor eller 
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Europas position som en global aktør. Europas position som en global aktør for 
på denne måde at bidrage til 
opretholdelsen af et højt niveau for 
kulturel interaktion og kommunikation 
med tredjelande.

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tværgående aktioner fremmes mellem del 
I "videnskabelig topkvalitet" og de 
samfundsmæssige udfordringer og støtte-
og industriteknologi for i fællesskab at 
udvikle ny viden, fremtidige og 
fremspirende teknologier, 
forskningsinfrastrukturer og vigtige 
kompetencer. Der gøres også en indsats for 
at udnytte forskningsinfrastrukturer i en 
bredere samfundsmæssig sammenhæng, 
f.eks. inden for offentlige tjenester, fremme 
af forskning, civil sikkerhed og kultur. 
Endvidere vil opstillingen af prioriteter 
under gennemførelsen af Det Fælles 
Forskningscenters direkte aktioner og Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologis aktiviteter (EIT) blive 
samordnet med de andre dele i 
Horisont 2020 i et passende omfang.

Tværgående aktioner fremmes mellem del 
I "videnskabelig topkvalitet" og de 
samfundsmæssige udfordringer og støtte-
og industriteknologi for i fællesskab at 
udvikle ny viden, fremtidige og 
fremspirende teknologier, 
forskningsinfrastrukturer og vigtige 
kompetencer. Der gøres også en indsats for 
at udnytte forskningsinfrastrukturer i en 
bredere samfundsmæssig sammenhæng, 
f.eks. inden for offentlige tjenester, fremme 
af forskning, civil sikkerhed og kultur. Ud 
fra dette synspunkt udgør akademiske og 
videnskabelige udgivelser et nøgleelement 
i forskningsinfrastrukturer. Det er således 
afgørende, at de forskningsresultater, der 
nås og godkendes takket være EU-
finansierede forskeres arbejde, gøres 
tilgængelige for hele det videnskabelige 
samfund. Endvidere vil opstillingen af 
prioriteter under gennemførelsen af Det 
Fælles Forskningscenters direkte aktioner 
og Det Europæiske Institut for Innovation 
og Teknologis aktiviteter (EIT) blive 
samordnet med de andre dele i 
Horisont 2020 i et passende omfang.

Ændringsforslag 11
Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – afsnit 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opmærksomheden vil også i særlig grad 
blive rettet mod at samordne de aktiviteter, 
som finansieres gennem Horisont 2020, 
med de aktiviteter, som støttes under andre 
EU-finansieringsprogrammer som den 
fælles landbrugspolitik, den fælles 
fiskeripolitik eller Erasmus for alle, der er 
Unionens program for almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse og ungdom, og 
Sundhed til gavn for Vækst-programmet. 
Dette omfatter en passende sammenhæng 
med samhørighedspolitikkens fonde, hvor 
støtte til kapacitetsopbygning til forskning 
og innovation på regionalt plan kan 
fungere som en slags "genvej til 
topkvalitet", oprettelse af regionale 
ekspertisecentre kan hjælpe med at slå bro 
over innovationskløften i Europa, eller 
støtte til store demonstrations- eller 
pilotlinjeprojekter kan bidrage til at nå 
målet om at skabe industrielt lederskab i 
Europa.

Opmærksomheden vil også i særlig grad 
blive rettet mod at samordne de aktiviteter, 
som finansieres gennem Horisont 2020, 
med de aktiviteter, som støttes under andre 
EU-finansieringsprogrammer som den 
fælles landbrugspolitik, kulturpolitikken 
(herunder bevarelse og udvikling af den 
materielle og immaterielle kulturarv), den 
fælles fiskeripolitik eller Erasmus for alle, 
der er Unionens program for almen 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
ungdom, og Sundhed til gavn for Vækst-
programmet. Det er afgørende for 
Horisont 2020-programmets succes, at det 
er foreneligt med disse programmer og 
kan kombineres med og integreres i dem. 
Dette omfatter en passende sammenhæng 
med samhørighedspolitikkens fonde, hvor 
støtte til kapacitetsopbygning til forskning 
og innovation på regionalt plan kan 
fungere som en slags "genvej til 
topkvalitet", oprettelse af regionale 
ekspertisecentre kan hjælpe med at slå bro 
over innovationskløften i Europa, eller 
støtte til store demonstrations- eller 
pilotlinjeprojekter kan bidrage til at nå 
målet om at skabe industrielt lederskab i 
Europa.

Ændringsforslag 12
Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte til en lang række uudviklede 
samarbejdsprojekter inden for forskning i 
visionær højrisikovidenskab og -teknologi 
er nødvendig for at kunne udforske nye 
udgangspunkter for helt nye fremtidige 
teknologier. Denne aktivitet er udtrykkeligt 
ikke emnebundet og heller ikke underlagt 
andre krav og giver således mulighed for 
nye idéer, uanset hvor og hvornår de 

Støtte til en lang række uudviklede 
samarbejdsprojekter inden for forskning i 
visionær højrisikovidenskab og -teknologi 
er nødvendig for at kunne udforske nye 
udgangspunkter for helt nye fremtidige 
teknologier. Denne aktivitet er udtrykkeligt 
ikke emnebundet og heller ikke underlagt 
andre krav og giver således mulighed for 
nye idéer, uanset hvor og hvornår de 
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opstår, inden for det bredeste spektrum af 
temaer og fag. Det kræver en behændig, 
risikovenlig og yderst tværfaglig 
forskningstilgang at forfølge sådanne idéer, 
som rækker langt ud over det rent 
teknologiske område. Det er ligeledes 
vigtigt at tiltrække og stimulere deltagelse 
fra nye aktører med stort potentiale inden 
for forskning og innovation som f.eks. 
unge forskere og højteknologiske SMV 
med henblik på at støtte fremtidens 
videnskabelige og industrielle ledere.

opstår, inden for det bredeste spektrum af 
temaer og fag. Det kræver en behændig, 
risikovenlig og yderst tværfaglig 
forskningstilgang at forfølge sådanne idéer, 
som rækker langt ud over det rent 
teknologiske område. Ved at tiltrække og 
stimulere deltagelse fra nye aktører med 
stort potentiale inden for forskning og 
innovation som f.eks. unge forskere og 
højteknologiske SMV kan man desuden 
bidrage til at finde innovativt og dynamisk 
personale til EU's SMV, hvilket også er 
vigtigt med henblik på at støtte fremtidens 
videnskabelige og industrielle ledere.

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette opnås navnlig ved at strukturere og 
øge kvaliteten i en betydelig del af den 
kvalitetsundervisning, som forskere og 
ph.d.-studerende modtager i starten af 
deres uddannelse, i alle medlemsstater og 
associerede lande. Ved at give forskere 
mange forskellige færdigheder på et tidligt 
tidspunkt, kan de klare aktuelle og 
fremtidige udfordringer, og næste 
generation af forskere vil få bedre 
karrieremuligheder inden for både den 
offentlige og den private sektor og dermed 
gøre det mere attraktivt for unge 
mennesker at forfølge en forskerkarriere.

Dette opnås navnlig ved at strukturere og 
øge kvaliteten i en betydelig del af den 
kvalitetsundervisning, som forskere og 
ph.d.-studerende modtager i starten af 
deres uddannelse, i alle medlemsstater og 
associerede lande. Ved at give forskere 
mange forskellige færdigheder på et tidligt 
tidspunkt, kan de klare aktuelle og 
fremtidige udfordringer, og næste 
generation af forskere vil få bedre 
karrieremuligheder inden for både den 
offentlige og den private sektor og dermed 
gøre det mere attraktivt for unge 
mennesker at forfølge en forskerkarriere.
Ph.d.-studerende skal derfor klart 
identificeres som en af nøglegrupperne 
for det nye program for uddannelse, 
erhvervsuddannelse, ungdom og sport, 
hvis ressourcer skal være komplementære 
med Horisont 2020. 
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Ændringsforslag 14
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1.3.5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelse af design og udvikling af 
konvergerende teknologier for at skabe nye 
forretningsmuligheder, herunder bevaring 
af Europas materialer med historisk eller 
kulturel værdi.

Anvendelse af design og udvikling af 
konvergerende teknologier for at skabe nye 
forretningsmuligheder for SMV i de 
kreative brancher, herunder bevaring af 
Europas materialer med historisk eller 
kulturel værdi.

Ændringsforslag 15
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV støttes på tværs af Horisont 2020. Til 
dette formål findes der et SMV-specifikt 
instrument, som er rettet mod alle typer 
innovative SMV, som udviser store 
ambitioner om at udvikle sig, vokse og
blive internationale. Det tilbydes til alle 
typer innovation, herunder ikke-
teknologisk innovation og innovation 
vedrørende tjenester. Målet er at hjælpe 
med at udfylde finansieringshullet i 
forbindelse med tidlig højrisikoforskning 
og -innovation, stimulere banebrydende 
innovation og øge den private sektors 
kommercialisering af forskningsresultater.

SMV støttes på tværs af Horisont 2020. Til 
dette formål findes der et SMV-specifikt 
instrument, som er rettet mod alle typer 
innovative SMV, som udviser store
ambitioner om at udvikle sig, vokse og 
blive internationale. Det tilbydes til alle 
typer innovation, herunder ikke-
teknologisk innovation og innovation 
vedrørende tjenester samt innovation 
inden for de kreative brancher. Målet er at 
hjælpe med at udfylde finansieringshullet i 
forbindelse med tidlig højrisikoforskning 
og -innovation, stimulere banebrydende 
innovation og øge den private sektors 
kommercialisering af forskningsresultater.

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3.2.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Herved støttes markedsinitieret innovation 
med sigte på at forbedre virksomheders 
innovationskapacitet gennem at forbedre 
rammerne for innovation og ved at tackle 

Herved støttes markedsinitieret innovation 
med sigte på at forbedre virksomheders 
innovationskapacitet gennem at forbedre 
rammerne for innovation og ved at tackle 
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de særlige hindringer, som forhindrer 
vækst i innovative virksomheder, herunder 
navnlig SMV og mellemstore 
virksomheder med et potentiale for hurtig 
vækst. Der ydes støtte til specialiseret 
innovationsstøtte (f.eks. vedrørende 
udnyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, netværk af indkøbere, 
støtte til teknologioverførselskontorer og 
strategisk design) og vurdering af 
offentlige politikker vedrørende 
innovation.

de særlige hindringer, som forhindrer 
vækst i innovative virksomheder, herunder 
navnlig SMV og mellemstore 
virksomheder med et potentiale for hurtig 
vækst, også inden for de kreative 
brancher. Der ydes støtte til specialiseret 
innovationsstøtte (f.eks. vedrørende 
udnyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, netværk af indkøbere, 
støtte til teknologioverførselskontorer og 
strategisk design) og vurdering af 
offentlige politikker vedrørende 
innovation. Innovation har også en 
kulturel dimension, eftersom indhold er 
en drivkraft bag teknologi. Kulturel 
udvikling til fordel for innovation har, ud 
over den rent teknologiske forståelse af 
innovation, været et vigtigt skridt fremad, 
og det foreliggende program skal styrke 
denne udvikling.

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – afsnit -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med Horisont 2020-støtte til 
samfundsvidenskab og humaniora er det 
nødvendigt at fastsætte en særskilt 
prioritet, som definerer det præcise 
omfang af denne støtte.

Ændringsforslag 18
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En bedre forståelse af miljøet som 
sundhedsdeterminant kræver navnlig en 
integreret molekylær, biologisk, 
epidemiologisk og toksikologisk tilgang til 
undersøgelse af forholdet mellem sundhed 
og miljø, herunder undersøgelser af 

En bedre forståelse af miljøet som
sundhedsdeterminant kræver navnlig en 
integreret molekylær, biologisk, 
epidemiologisk og toksikologisk tilgang til 
undersøgelse af forholdet mellem sundhed 
og miljø, herunder undersøgelser af 
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kemikaliers virkning, kombineret 
eksponering for forurening og andre 
miljømæssige og klimarelaterede 
stressfaktorer, integrerede toksikologiske 
test samt alternativer til dyreforsøg. Der er 
behov for innovative tilgange til 
eksponeringsvurdering ved hjælp af nye 
generationer af biomarkører baseret på 
"omics" og epigenetik, bioovervågning af 
mennesker, personlige 
eksponeringsvurderinger og 
modelberegning til forståelse af 
kombinerede, kumulative og nye 
eksponeringer, som integrerer 
samfundsøkonomiske og adfærdsmæssige 
faktorer. Bedre forbindelser til 
miljømæssige data ved hjælp af avancerede 
informationssystemer støttes.

kemikaliers virkning, kombineret 
eksponering for forurening og andre 
miljømæssige og klimarelaterede 
stressfaktorer, integrerede toksikologiske 
test samt alternativer til dyreforsøg. Der er 
behov for innovative tilgange til 
eksponeringsvurdering ved hjælp af nye 
generationer af biomarkører baseret på 
"omics" og epigenetik, bioovervågning af 
mennesker, personlige 
eksponeringsvurderinger og 
modelberegning til forståelse af 
kombinerede, kumulative og nye 
eksponeringer, som integrerer 
samfundsøkonomiske og adfærdsmæssige 
faktorer såsom idræt. Bedre forbindelser til 
miljømæssige data ved hjælp af avancerede 
informationssystemer støttes.

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1.12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er behov for tværfaglig, avanceret og 
anvendt forskning og innovation med 
adfærdsmæssig, gerontologisk og digital 
videnskab samt andre videnskaber for at 
sikre omkostningseffektive og 
brugervenlige løsninger til en aktiv, 
uafhængig dagligdag i intelligente
omgivelser (i hjemmet, på arbejde osv.) for 
den aldrende befolkning og handicappede 
personer i forskellige situationer og til 
teknologier og systemer og tjenester, der 
forbedrer livskvalitet og menneskelige 
funktioner, herunder mobilitet, teknologi til 
intelligente personlige omgivelser, 
tjenester og samfundsmæssig robotteknik 
samt miljøer med intelligente omgivelser. 
Der ydes støtte til forsknings- og 
innovationspilotprojekter til vurdering af 
gennemførelse og generel anvendelse af 
løsninger.

Der er behov for tværfaglig, avanceret og 
anvendt forskning og innovation med 
adfærdsmæssig, gerontologisk og digital 
videnskab, samfundsvidenskab og 
humaniora samt andre videnskaber for at 
sikre omkostningseffektive og 
brugervenlige løsninger til en aktiv, 
uafhængig dagligdag i intelligente 
omgivelser (i hjemmet, på arbejde osv.) for 
den aldrende befolkning og handicappede 
personer i forskellige situationer og til 
teknologier og systemer og tjenester, der 
forbedrer livskvalitet og menneskelige 
funktioner, herunder mobilitet, teknologi til 
intelligente personlige omgivelser, 
tjenester og samfundsmæssig robotteknik 
samt miljøer med intelligente omgivelser. 
Der ydes støtte til forsknings- og 
innovationspilotprojekter til vurdering af 
gennemførelse og generel anvendelse af
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løsninger.

Ændringsforslag 20
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1.13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis enkeltpersoner får mulighed for at 
forbedre og forvalte deres sundhed hele 
livet, vil det medføre 
omkostningsbesparelser for 
sundhedssystemerne ved at gøre det muligt 
at forvalte kroniske sygdomme uden for 
institutionerne og forbedre de 
sundhedsmæssige resultater. Dette kræver 
forskning i adfærdsmæssige og
samfundsmæssige modeller, sociale 
holdninger og forhåbninger med hensyn til 
teknologier vedrørende personlig sundhed, 
mobile og/eller bærbare redskaber, ny 
diagnostik og personlige tjenester, som 
fremmer en sund livsstil, velvære, 
selvpleje, bedre interaktion mellem borgere 
og sundhedspersonale, personlige 
programmer til forvaltning af sygdom og 
handicap samt støtte til 
videninfrastrukturer.

Hvis enkeltpersoner får mulighed for at 
forbedre og forvalte deres sundhed hele 
livet, vil det medføre 
omkostningsbesparelser for 
sundhedssystemerne ved at gøre det muligt 
at forvalte kroniske sygdomme uden for 
institutionerne og forbedre de 
sundhedsmæssige resultater. Dette kræver 
forskning i adfærdsmæssige og 
samfundsmæssige modeller, sociale 
holdninger, virkningen af fysisk træning,
og forhåbninger med hensyn til teknologier 
vedrørende personlig sundhed, navnlig 
teknologier til sygdomsforebyggelse,
mobile og/eller bærbare redskaber, ny 
diagnostik og personlige tjenester, som 
fremmer en sund livsstil, velvære, 
selvpleje, bedre interaktion mellem borgere 
og sundhedspersonale, personlige 
programmer til forvaltning af sygdom og 
handicap samt støtte til 
videninfrastrukturer.

Ændringsforslag 21
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 5.1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vi har ikke tilstrækkelig viden om 
samfundets og økonomiens evne til at 
tilpasse sig klimaforandringerne. For at 
sikre effektive, rimelige og socialt 
acceptable foranstaltninger til fremme af et 
miljø og et samfund, der kan modstå 
klimaforandringerne, er der behov for en 

Vi har ikke tilstrækkelig viden om 
samfundets og økonomiens evne til at 
tilpasse sig klimaforandringerne. For at 
sikre effektive, rimelige og socialt 
acceptable foranstaltninger til fremme af et 
miljø og et samfund, der kan modstå 
klimaforandringerne, er der behov for en 
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integreret analyse af aktuelle og fremtidige 
konsekvenser, sårbarheder, 
befolkningseksponeringer, risici, 
omkostninger og muligheder i forbindelse 
med klimavariationerne og -ændringerne 
under hensyntagen til ekstreme hændelser 
og relaterede klimaafledte farer og 
gentagelser af disse. Denne analyse vil 
også omfatte klimaforandringernes 
konsekvenser for biodiversiteten, 
økosystemerne og økosystemtjenesterne, 
infrastrukturerne samt de økonomiske 
ressourcer og naturressourcerne. Der vil 
blive lagt vægt på de mest værdifulde 
naturlige økosystemer og bebyggede 
miljøer samt centrale samfundsmæssige, 
kulturelle og økonomiske sektorer i hele 
Europa. Ved aktionerne vil man undersøge 
de konsekvenser og stadig større risici for 
menneskers sundhed, der stammer fra 
klimaforandringerne og de øgede 
koncentrationer af drivhusgasser i 
atmosfæren. Gennem forskning vil man 
vurdere innovative, retfærdigt fordelte og 
omkostningseffektive former for tilpasning 
til klimaforandringerne, herunder 
beskyttelse og tilpasning af 
naturressourcerne og økosystemerne, og 
virkningerne af disse for at sikre oplysning 
og understøtte udviklingen og 
gennemførelsen af dem på alle niveauer i 
alle skalaer. Her vil der også blive taget 
hensyn til de potentielle virkninger, 
omkostninger og risici ved mulighederne 
for "geo-engineering". De komplekse 
indbyrdes sammenhænge, konflikter og 
synergier ved politikker vedrørende 
tilpasning og risikoforebyggelse med andre 
klima- og sektorspecifikke politikker vil 
blive undersøgt, herunder indvirkningen på 
beskæftigelsen og sårbare gruppers 
levestandard.

integreret analyse af aktuelle og fremtidige 
konsekvenser, sårbarheder, 
befolkningseksponeringer, risici, 
omkostninger og muligheder i forbindelse 
med klimavariationerne og -ændringerne 
under hensyntagen til ekstreme hændelser 
og relaterede klimaafledte farer og 
gentagelser af disse. Denne analyse vil 
også omfatte klimaforandringernes 
konsekvenser for biodiversiteten, 
økosystemerne og økosystemtjenesterne, 
infrastrukturerne samt de økonomiske 
ressourcer og naturressourcerne, herunder 
også et særligt fokus på Europas 
kulturarv og en strategi, der peger på 
aktiviteter, der kan samle folk fra 
forskellige samfundsgrupper. Der vil blive 
lagt vægt på de mest værdifulde naturlige 
økosystemer og bebyggede miljøer samt 
centrale samfundsmæssige, kulturelle og 
økonomiske sektorer i hele Europa. Ved 
aktionerne vil man undersøge de 
konsekvenser og stadig større risici for 
menneskers sundhed, der stammer fra 
klimaforandringerne og de øgede 
koncentrationer af drivhusgasser i 
atmosfæren. Gennem forskning vil man 
vurdere innovative, retfærdigt fordelte og 
omkostningseffektive former for tilpasning 
til klimaforandringerne, herunder 
beskyttelse og tilpasning af 
naturressourcerne og økosystemerne, og 
virkningerne af disse for at sikre oplysning 
og understøtte udviklingen og 
gennemførelsen af dem på alle niveauer i 
alle skalaer. Her vil der også blive taget 
hensyn til de potentielle virkninger, 
omkostninger og risici ved mulighederne 
for "geo-engineering". De komplekse 
indbyrdes sammenhænge, konflikter og 
synergier ved politikker vedrørende 
tilpasning og risikoforebyggelse med andre 
klima- og sektorspecifikke politikker vil 
blive undersøgt, herunder indvirkningen på 
beskæftigelsen og sårbare gruppers 
levestandard.
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Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På denne baggrund er målet at øge den 
sociale, økonomiske og politiske 
integration, bekæmpe fattigdom, sikre 
menneskerettighederne, digital inddragelse, 
lighed, solidaritet og interkulturel dynamik
ved at understøtte tværfaglig forskning, 
indikatorer, teknologiske fremskridt, 
organisationsmæssige løsninger og nye 
former for samarbejde og medskabelse. 
Forskning og andre aktiviteter skal 
understøtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien og andre relevante 
dele af Unionens udenrigspolitik. 
Forskning inden for humaniora kan spille 
en vigtig rolle i denne forbindelse. Hvis vi 
skal opstille målene i de europæiske 
strategier og politikker og vurdere 
opnåelsen af dem, vil det kræve målrettet 
forskning i statistiske informationssystemer 
af høj kvalitet og udvikling af tilpassede 
instrumenter, som giver de politiske 
beslutningstagere mulighed for at vurdere 
virkningerne og effektiviteten af påtænkte 
foranstaltninger, herunder navnlig hvis 
foranstaltningerne vedrører social 
inddragelse.

På denne baggrund er målet at øge den 
sociale, økonomiske og politiske 
integration, bekæmpe fattigdom og sikre 
menneskerettighederne, digital inddragelse, 
lighed, solidaritet, kulturel mangfoldighed
og interkulturel dialog ved at understøtte 
tværfaglig forskning, indikatorer, 
teknologiske fremskridt, 
organisationsmæssige løsninger, bl.a. på 
grundlag af den socialøkonomiske sektors 
tiltag inden for social innovation, og nye 
former for samarbejde og medskabelse, 
idet der tages hensyn til 
samfundsvidenskabens og humanioras 
vigtige rolle og særlige kendetegn, ikke 
mindst for så vidt angår forskning. 
Forskning og andre aktiviteter skal 
understøtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien og andre relevante 
dele af Unionens udenrigspolitik. Hvis vi 
skal opstille målene i de europæiske 
strategier og politikker og vurdere 
opnåelsen af dem, vil det kræve målrettet 
forskning i statistiske informationssystemer 
af høj kvalitet og udvikling af tilpassede 
instrumenter, som giver de politiske 
beslutningstagere mulighed for at vurdere 
bidraget fra påtænkte foranstaltninger, 
herunder navnlig hvis foranstaltningerne 
vedrører social inddragelse.

Ændringsforslag 23
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6.1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indsigt i de sociale omstillinger i Europa 
kræver analyse af de nye former for 

Indsigt i de sociale omstillinger og 
skabelse af kulturelt bæredygtig udvikling
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demokratisk praksis og forventninger og af 
den historiske udvikling, hvad angår 
identitet, diversitet, territorier, religion, 
kultur og værdier. Vi må blandt andet 
sikre, at vi forstår den europæiske 
integrations historie. Desuden er det
vigtigt at forstå de begrænsninger og 
muligheder, der ligger i anvendelsen af ikt 
på både individuelt og kollektivt plan, hvis 
vi skal finde nye former for integrerende 
innovation. Det er afgørende at udpege 
metoder til at tilpasse og forbedre de 
europæiske velfærdssystemer og offentlige 
tjenester og den mere overordnede 
socialsikringsdimension ved politikkerne 
for at sikre samhørighed og fremme den 
sociale og økonomiske lighed og 
solidariteten blandt generationerne. 
Gennem forskning analyseres det, hvordan 
vores samfund og politikker bliver mere 
europæiske i bred forstand gennem 
udvikling af identiteter, kulturer og 
værdier, udbredelse af idéer og 
overbevisninger og kombinationer af 
principper og fremgangsmåder, hvad angår 
gensidighed, fællesskab og lighed. Det 
analyseres, hvordan sårbare 
befolkningsgrupper kan deltage fuldt ud i 
samfundet og demokratiet, navnlig gennem 
tilegnelse af diverse færdigheder og 
beskyttelse af menneskerettighederne. 
Analysen af, hvorvidt og hvordan de 
politiske systemer reagerer på disse sociale 
udviklingstendenser, og hvordan de selv 
udvikler sig, er således et centralt element. 
Forskningen vil desuden vedrøre 
udviklingen af centrale systemer, der sikrer 
grundlæggende former for sociale bånd 
såsom familie, arbejde, uddannelse og 
beskæftigelse og bidrager til at bekæmpe 
fattigdom. Der tages hensyn til 
migrationens og demografiens betydning 
for udviklingen af de europæiske politikker 
i fremtiden.

i Europa kræver analyse af de nye former 
for demokratisk praksis og forventninger 
og af den historiske udvikling, hvad angår 
identitet, diversitet, territorier, religion, 
kultur og værdier. Dette bør ses som en 
mulighed for at øge kendskabet til
Europas historie og mangfoldighed og til 
værdien af kulturarv og for at hjælpe 
Europas borgere til at gøre brug af hele 
den række af kulturelle værktøjer og 
kommunikationsværktøjer og hele den 
række af muligheder, der står til deres 
rådighed i dag. Det er vigtigt at forstå de 
begrænsninger og muligheder, der ligger i 
anvendelsen af ikt på både individuelt og 
kollektivt plan, hvis vi skal finde nye 
former for integrerende innovation. Det er 
afgørende at udpege metoder til at tilpasse 
og forbedre de europæiske 
velfærdssystemer og offentlige tjenester og 
den mere overordnede 
socialsikringsdimension ved politikkerne 
for at sikre samhørighed og fremme den 
sociale og økonomiske lighed, kulturarven
og solidariteten blandt generationerne. 
Gennem forskning analyseres det, hvordan 
vores samfund og politikker bliver mere 
europæiske i bred forstand gennem 
udvikling af identiteter, kulturer og 
værdier, udbredelse af idéer og 
overbevisninger og kombinationer af 
principper og fremgangsmåder, hvad angår 
gensidighed, fællesskab og lighed. Det 
analyseres, hvordan sårbare 
befolkningsgrupper kan deltage fuldt ud i 
samfundet og demokratiet, navnlig gennem 
tilegnelse af diverse færdigheder og 
beskyttelse af menneskerettighederne. 
Analysen af, hvorvidt og hvordan de 
politiske systemer reagerer på disse sociale 
udviklingstendenser, og hvordan de selv 
udvikler sig, er således et centralt element. 
Forskningen vil desuden vedrøre 
udviklingen af centrale kulturelle 
systemer, der sikrer grundlæggende former 
for sociale bånd såsom familie,
beskæftigelse og adgang til 
fritidsaktiviteter, kultur og interkulturel 
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dialog, uddannelse (formel, uformel og 
ikke-formel), sport, arbejde og uddannelse 
og bidrager til at bekæmpe fattigdom. Der 
tages hensyn til migrationens og 
demografiens betydning, og til den 
kulturelle udfordring, de skaber, for 
udviklingen af de europæiske politikker i 
fremtiden. Forskningen vil også tage 
hensyn kulturarvens betydning i Den 
Europæiske Union.

Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6.1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europas særlige historiske, politiske, 
sociale og kulturelle systemer påvirkes i 
stadig større grad af globale forandringer. 
Hvis vi i Europa skal videreudvikle vores 
foranstaltninger udadtil i nabolandene og i 
bredere kredse og styrke vores rolle som 
global aktør, skal vi blive bedre til at 
definere, prioritere, forklare, vurdere og 
fremhæve vores politiske målsætninger i 
forhold til andre regioner og samfund i 
verden, så vi kan fremme samarbejde og 
forebygge eller løse konflikter. I denne 
henseende skal vi desuden styrke vores 
evne til at forudse og reagere på 
globaliseringens udvikling og indvirkning. 
Dette kræver øget indsigt i dels historien, 
kulturerne og de politiske og økonomiske 
systemer i andre af verdens regioner og 
dels de tværnationale aktørers rolle og 
indflydelse. Endelig skal Europa bidrage 
effektivt til global forvaltning på vigtige 
områder som handel, udvikling, arbejde, 
økonomisk samarbejde, 
menneskerettigheder, forsvar og sikkerhed. 
Dette kræver potentiale til at opbygge nye 
kapaciteter i form af værktøjer, systemer 
og instrumenter til analyse og i form af 
diplomati i relationerne til statslige og 
ikkestatslige aktører i formelle og 

Europas særlige historiske, politiske, 
sociale og kulturelle systemer påvirkes i 
stadig større grad af globale forandringer. 
Hvis vi i Europa skal videreudvikle vores 
foranstaltninger udadtil i nabolandene og i 
bredere kredse og styrke vores rolle som 
global aktør, skal vi blive bedre til at 
definere, prioritere, forklare, vurdere og 
fremhæve vores politiske målsætninger i 
forhold til andre regioner og samfund i 
verden, så vi kan fremme samarbejde og 
forebygge eller løse konflikter. I denne 
henseende skal vi desuden styrke vores 
evne til at forudse og reagere på 
globaliseringens udvikling og indvirkning. 
Dette kræver øget indsigt i dels historien, 
kulturerne og de politiske og økonomiske 
systemer i andre af verdens regioner og 
dels de tværnationale aktørers rolle og 
indflydelse. Endelig skal Europa bidrage 
effektivt til global forvaltning på vigtige 
områder som handel, udvikling, arbejde, 
økonomisk samarbejde, kulturelt 
samarbejde og interkulturel dialog,
menneskerettigheder, forsvar og sikkerhed. 
Dette kræver potentiale til at opbygge nye 
kapaciteter i form af værktøjer, systemer 
og instrumenter til analyse og i form af 
diplomati i relationerne til statslige og 
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uformelle internationale fora. ikkestatslige aktører i formelle og 
uformelle internationale fora.

Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6.1.4 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- at knytte nye institutioner, 
ekspertisecentre og innovative regioner i 
mindre udviklede medlemsstater sammen i 
konkurrence med førende internationale 
modparter andre steder i Europa. Dette 
omfatter venskabsprojekter mellem 
forskningsinstitutioner i topklasse og 
mindre udviklede regioner, udveksling af 
medarbejdere, ekspertrådgivning og -
bistand samt udvikling af fælles strategier 
for etablering af ekspertisecentre i mindre 
udviklede regioner, som kan modtage 
støtte fra de samhørighedspolitiske fonde i 
mindre udviklede områder. Det overvejes 
at knytte forbindelser til innovative klynger 
og at anerkende ekspertise i mindre 
udviklede regioner, bl.a. gennem 
ekspertevalueringer og tildeling af 
udmærkelser til de institutioner, der lever 
op til internationale standarder.

- at knytte nye institutioner, 
ekspertisecentre og innovative regioner i 
mindre udviklede medlemsstater sammen 
med førende internationale modparter 
andre steder i Europa. Dette omfatter
venskabsprojekter mellem 
forskningsinstitutioner i topklasse og 
mindre udviklede regioner, udveksling af 
medarbejdere, ekspertrådgivning og -
bistand samt udvikling af fælles strategier 
for etablering af ekspertisecentre i mindre 
udviklede regioner, som kan modtage 
støtte fra de samhørighedspolitiske fonde i 
mindre udviklede områder. Det overvejes 
at knytte forbindelser til innovative klynger 
og at anerkende ekspertise i mindre 
udviklede regioner, bl.a. gennem 
ekspertevalueringer og tildeling af 
udmærkelser til de institutioner, der lever 
op til internationale standarder.

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6.1.4 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– fremme den videst mulige adgang til 
videnskabelige og akademiske udgivelser 
og forskningsdata i ovennævnte regioner.

Ændringsforslag 27
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Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6.2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Social innovation frembringer nye goder, 
tjenester, processer og modeller, som 
opfylder samfundsmæssige behov og 
skaber nye sociale relationer. Det er vigtigt 
at forstå, hvordan social innovation og 
kreativitet kan medføre ændringer af de 
eksisterende strukturer og politikker, og 
hvordan man kan tilskynde til dem og 
opskalere dem. Græsrødders 
onlineplatforme og distribuerede 
platforme, der skaber netværk blandt 
borgerne og gør det muligt for dem i 
samarbejde at skabe løsninger på basis af 
øget indsigt i den sociale, politiske og 
miljømæssige kontekst, kan være et 
effektivt værktøj til at understøtte 
målsætningerne for Europa 2020. Der skal 
desuden ydes støtte til netværkssamarbejde
og eksperimenter vedrørende brug af ikt 
med det formål at forbedre 
indlæringsprocesser og til netværk af 
sociale innovatorer og iværksættere.

Social innovation frembringer nye goder, 
tjenester, processer og modeller, som 
opfylder samfundsmæssige behov og 
skaber nye sociale relationer. Det er vigtigt 
at forstå, hvordan social innovation og 
kreativitet kan medføre ændringer af de 
eksisterende strukturer og politikker, og 
hvordan man kan tilskynde til dem og 
opskalere dem. Græsrødders 
onlineplatforme og distribuerede 
platforme, der skaber netværk blandt 
borgerne og gør det muligt for dem i 
samarbejde at skabe løsninger på basis af 
øget indsigt i den sociale, kulturelle, 
politiske og miljømæssige kontekst, kan 
være et effektivt værktøj til at understøtte 
målsætningerne for Europa 2020. Der skal 
desuden ydes støtte til netværkssamarbejde 
og eksperimenter vedrørende brug af ikt 
med det formål at forbedre 
indlæringsprocesser og til netværk af 
sociale innovatorer og sociale og kulturelle 
iværksættere.

Ændringsforslag 28

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6.2.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved at gøre det muligt for alle 
samfundsaktører at deltage i 
innovationscyklussen øger vi den 
frembragte innovations kvalitet, relevans, 
accept i befolkningen og bæredygtighed, 
idet den integrerer samfundets interesser og 
værdier. Dette kræver udvikling af 
specifikke former for færdigheder, viden 
og kapacitet hos enkeltpersoner, på 
organisationsplan og på nationalt og 
tværnationalt plan. Et videnskabeligt 

Ved at gøre det muligt for alle 
samfundsaktører at deltage i 
innovationscyklussen øger vi den 
frembragte innovations kvalitet, relevans, 
accept i befolkningen og bæredygtighed, 
idet den integrerer samfundets interesser og 
værdier. Dette kræver udvikling af 
specifikke former for færdigheder, viden 
og kapacitet hos enkeltpersoner, på 
organisationsplan og på nationalt og 
tværnationalt plan. Et videnskabeligt 
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kyndigt, ansvarligt og kreativt samfund 
næres gennem fremme af hensigtsmæssige 
metoder til videnskabelig uddannelse og 
forskning i disse. Ligestilling mellem 
kønnene fremmes, navnlig ved at 
understøtte ændringer, hvad angår 
forskningsinstitutioners organisation og 
forskningsaktiviteternes indhold og 
udformning. For at øge udvekslingen af 
viden inden for det videnskabelige 
samfund og den bredere offentlighed 
foretages der en videreudvikling, hvad 
angår adgang til og anvendelse af 
resultaterne fra den offentligt finansierede 
forskning. Etiske rammer for forskning og 
innovation, der bygger på de 
grundlæggende etiske principper, som bl.a. 
afspejles i charteret om grundlæggende 
rettigheder og alle relevante EU-love og -
konventioner, fremmes gennem 
koordinering med de relevante 
internationale organisationer.

kyndigt, ansvarligt og kreativt samfund 
næres gennem fremme af hensigtsmæssige 
metoder til videnskabelig uddannelse og 
forskning i disse. Princippet om 
ikkeforskelsbehandling og ligestilling 
mellem kønnene fremmes, navnlig ved at 
understøtte ændringer, hvad angår 
forskningsinstitutioners organisation og 
forskningsaktiviteternes indhold og 
udformning. For at øge udvekslingen af 
viden inden for det videnskabelige 
samfund og den bredere offentlighed 
foretages der en videreudvikling, hvad 
angår adgang til og anvendelse af 
resultaterne fra den offentligt finansierede 
forskning. Etiske rammer for forskning og 
innovation, der bygger på de 
grundlæggende etiske principper, som bl.a. 
afspejles i charteret om grundlæggende 
rettigheder og alle relevante EU-love og -
konventioner, fremmes gennem 
koordinering med de relevante 
internationale organisationer.

Ændringsforslag 29

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6.3.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er desuden behov for ny teknologi og 
kapacitet til forbedring af systemer, udstyr, 
værktøjer, processer og metoder til hurtig 
identifikation for at forbedre sikringen af 
grænserne. Her er der tale om både kontrol 
og overvågning, og EUROSUR's potentiale 
skal udnyttes fuldt ud. Teknologien og 
kapaciteten udvikles og afprøves med 
fokus på effektivitet, overholdelse af 
retlige og etiske principper, 
proportionalitet, social accept og respekt 
for grundlæggende rettigheder. 
Forskningen understøtter desuden 
forbedringen af integreret europæisk 
grænseforvaltning, blandt andet gennem 
øget samarbejde med kandidatlande, 

Der er desuden behov for ny teknologi og 
kapacitet til forbedring af systemer, udstyr, 
værktøjer, processer og metoder til hurtig 
identifikation for at forbedre sikringen af 
grænserne. Her er der tale om både kontrol 
og overvågning, og EUROSUR's potentiale 
skal udnyttes fuldt ud. Teknologien og 
kapaciteten udvikles og afprøves med 
fokus på effektivitet, overholdelse af 
retlige og etiske principper, 
proportionalitet, social accept og respekt 
for grundlæggende rettigheder. 
Forskningen understøtter desuden 
forbedringen af integreret europæisk 
grænseforvaltning, blandt andet gennem 
øget samarbejde og udformning af en 
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mulige kandidatlande og lande, som er 
omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik.

passende politik for interkulturel dialog
med kandidatlande, mulige kandidatlande 
og lande, som er omfattet af den 
europæiske naboskabspolitik.

Ændringsforslag 30

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6.3.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Cybersikkerhed er en forudsætning for, at 
mennesker, virksomheder og offentlige 
tjenester kan drage fordel af de muligheder, 
der ligger i internettet. Dette kræver, at vi 
sikrer vores systemer, netværk, 
anordninger til adgangskontrol, software 
og tjenester, bl.a. hvad angår cloud 
computing, idet vi tager hensyn til 
samspillet mellem flere teknologier. 
Forskningen vil sætte os i stand til i realtid 
at forebygge, registrere og håndtere 
cyberangreb på tværs af domæner og 
retsområder samt beskytte kritiske ikt-
infrastrukturer. Det digitale samfund er i 
hastig udvikling, og der forekommer hele 
tiden nye former for brug og misbrug af 
internettet, nye metoder til social 
interaktion, nye mobile og 
positionsbaserede tjenester og nye begreber 
såsom "tingenes internet". Dette kræver en 
ny form for forskning, som skal bygge på 
de nye applikationer, anvendelsesformer og 
samfundstendenser. Der gennemføres 
fleksible forskningsinitiativer, herunder 
proaktive F&U-aktiviteter, så vi hurtigt kan 
reagere på nye udviklingstendenser, hvad 
angår tillid og sikring.

Cybersikkerhed er en forudsætning for, at 
mennesker, virksomheder og offentlige 
tjenester kan drage fordel af de muligheder, 
der ligger i internettet. Dette kræver, at vi 
sikrer vores systemer, netværk, 
anordninger til adgangskontrol, software 
og tjenester, bl.a. hvad angår cloud 
computing, idet vi tager hensyn til 
samspillet mellem flere teknologier. 
Forskningen vil sætte os i stand til i realtid 
at forebygge, registrere og håndtere 
cyberangreb på tværs af domæner og 
retsområder samt beskytte kritiske ikt-
infrastrukturer. Det digitale samfund er i 
hastig udvikling, og der forekommer hele 
tiden nye former for brug og misbrug af 
internettet (hvilket bl.a. nødvendiggør 
specifik teknologisk forskning i, hvorledes 
der kan sættes en stopper for 
børnepornografi på internettet), nye 
metoder til social interaktion, nye mobile 
og positionsbaserede tjenester og nye 
begreber såsom "tingenes internet". Dette 
kræver en ny form for forskning, som skal 
bygge på de nye applikationer, 
anvendelsesformer og samfundstendenser. 
Der gennemføres fleksible 
forskningsinitiativer, herunder proaktive 
F&U-aktiviteter, så vi hurtigt kan reagere 
på nye udviklingstendenser, hvad angår 
tillid og sikring.



AD\905244DA.doc 23/24 PE487.744v02-00

DA



PE487.744v02-00 24/24 AD\905244DA.doc

DA

PROCEDURE

Titel Særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 - rammeprogram 
for forskning og innovation (2014-2020)

Referencer COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS)

Korresponderende udvalg
       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE
17.1.2012

Udtalelse fra
       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT
17.1.2012

Ordfører for udtalelse
       Dato for valg

Emma McClarkin
31.1.2012

Behandling i udvalg 27.3.2012 29.5.2012

Dato for vedtagelse 10.7.2012

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

25
2
0

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-
Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, 
Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma 
McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Doris Pack, Chrysoula 
Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco 
Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, 
Marie-Christine Vergiat

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Ivo Belet, Nessa Childers, Seán Kelly, Iosif Matula, Mitro Repo

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

Evžen Tošenovský


