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KORT BEGRUNDELSE

Med Horisont 2020-pakken indføres der et enkelt rammeprogram for EU-støtte til forskning 
og innovation for perioden 2014-2020.

De overordnede mål er at hjælpe med gennemførelsen af Europa 2020-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, at forbedre forbindelsen mellem grundforskning og 
markedsorienteret innovation og at forenkle reglerne for deltagelse og styrke SMV'ers 
inddragelse.

Efter ordførerens opfattelse er "Del III" om samfundsmæssige udfordringer den mest 
betydningsfulde for Udviklingsudvalgets arbejde. Denne del omhandler områder som 
sundhed, fødevaresikkerhed, biodiversitet, klimaændringer og ressource- og energieffektivitet 
og har et særligt tværgående fokus på fremme af internationalt samarbejde og anerkender 
samtidig eksplicit den globale karakter af alle samfundsmæssige udfordringer. Denne del får 
tildelt de fleste budgetbevillinger af de tre dele.

Der findes mange aspekter i Kommissionens forslag, der bør hilses velkommen, navnlig at 
der fokuseres på støtte til hele processen fra grundforskning til innovation og markedsføring.
Det bør ligeledes hilses velkomment, at der lægges vægt på den globale karakter af de 
samfundsmæssige udfordringer, men der må ikke desto mindre foretages en yderligere 
præcisering og styrkelse heraf.

Ordføreren har i ændringsforslagene valgt at fokusere på følgende prioriteter:

 Sikre at Horisont 2020 er åben for aktører i udviklingslande både med hensyn til 
deltagelse i projekter og aktiviteter og adgang til resultaterne af projekterne, idet man 
undgår, at ”Europa som en fæstning"-tanken bliver toneangivende i forordningen. 

 Styrke potentialet af de indsatsområder, der er planlagt under samfundsmæssige 
udfordringer "Sundhed, demografiske ændringer og trivsel", således at de bidrager til 
de globale sundhedskrav, navnlig bekæmpelse af fattigdomsrelaterede samt oversete 
smitsomme sygdomme. Ordføreren ser gerne, at en bestemt del af dette
sundhedsbudget afsættes til foranstaltninger til bekæmpelse af fattigdomsrelaterede og 
oversete smitsomme sygdomme. 

 Sikre at der tages hensyn til EU's prioriteter på det udenrigs- og udviklingspolitiske 
område og forpligtelser inden for områderne klimaændringer, biodiversitet og 
ressource- og energieffektivitet, idet der især mindes om rumforskningens bidrag til 
håndtering af disse udfordringer.

Alt dette er til gensidig gavn for EU og dets partnerne uden for EU og er i overensstemmelse 
med princippet om sammenhæng i udviklingspolitikken. Derudover kunne en form for 
samarbejde på forskningsområdet være til stor nytte for disse lande – især 
mellemindkomstlande – der muligvis ikke længere vil nyde godt af EU's bilaterale støtte 
under instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde 2014-2020.  

ÆNDRINGSFORSLAG
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Udviklingsudvalget 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 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Forenkling er et centralt mål for 
Horisont 2020, der bør afspejles fuldt ud i 
programmets udformning, regler, 
finansielle forvaltning og gennemførelse. 
Horisont 2020 bør tilstræbe en bred 
deltagelse fra universiteter i både Unionen 
og i associerede lande og tredjelande, 
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. 

Ændringsforslag2

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,

(20) Med det formål at skabe et tættere 
forhold mellem videnskab og samfund bør 
Horisont 2020: fremme, at borgerne og 
civilsamfundet inddrages i forsknings- og 
innovationsprocessen på et velinformeret 
grundlag og fremme deres aktive 
deltagelse i aktiviteter under Horisont 
2020, fremme videnskabelig uddannelse,
sikre overholdelsen af etisk lovgivning og 
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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.

fremme udviklingen og overholdelsen af 
de højeste etiske standarder over hele 
verden, øge tilgængeligheden og 
genbrugen af resultaterne af den 
offentligt finansierede forskning, især 
videnskabelige publikationer og data, 
udvikle ansvarlige forsknings- og 
innovationsdagsordener og 
ledelsesrammer, der tilgodeser borgernes 
og civilsamfundets bekymringer og 
forventninger ved at styrke deres 
deltagelse i opstillingen af 
forskningsprioriteter under Horisont 2020.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Al forskning og innovation bygger 
på forskeres, forskningsinstitutioners, 
virksomheders og borgeres mulighed for 
overalt i verden at få åben adgang til samt 
udveksle og anvende videnskabelige 
oplysninger, samtidig med at de 
intellektuelle ejendomsrettigheder 
respekteres. Dette er især vigtigt for 
aktører i udviklingslande, hvor den lokale 
forskningskapacitet skal forbedres, og 
hvis samarbejde med EU-partnere kan 
hjælpe med til at imødegå fælles globale 
udfordringer og bidrage til EU's 
forskningsekspertise. Med henblik på at 
øge cirkulationen og udnyttelsen af viden 
bør fri og åben adgang til videnskabelige 
publikationer, der allerede er omfattet af 
det syvende rammeprogram, være det 
generelle princip for videnskabelige 
publikationer, der modtager offentlig 
støtte fra Horisont 2020. Desuden bør 
Horisont 2020 fremme åben adgang til 
andre videnskabelige data frembragt eller 
indsamlet via offentligt finansieret 
forskning med det formål, at åben adgang 
til disse data bliver den generelle regel 
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inden 2020.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der støttes af Horisont 2020, bør overholde 
grundlæggende etiske principper. Der bør 
tages hensyn til udtalelser fra Den 
Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden 
for Naturvidenskab og Ny Teknologi. 
Forskningsaktiviteterne bør også tage 
hensyn til artikel 13 i TEUF og mindske 
anvendelsen af dyr til forskning og forsøg 
med henblik på i sidste instans at erstatte 
anvendelsen af dyr med andre metoder. 
Ved gennemførelsen af samtlige aktiviteter 
bør der sikres et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med artikel 168 i TEUF.

(24) Forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der støttes af Horisont 2020, bør overholde 
grundlæggende etiske principper. Der bør 
tages hensyn til udtalelser fra Den 
Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden 
for Naturvidenskab og Ny Teknologi. 
Forskningsaktiviteterne bør også tage 
hensyn til artikel 13 i TEUF og mindske 
anvendelsen af dyr til forskning og forsøg 
med henblik på i sidste instans at erstatte 
anvendelsen af dyr med andre metoder. 
Ved gennemførelsen af samtlige aktiviteter 
bør der sikres et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med artikel 168 i TEUF.
Etiske principper, såsom Helsingfors-
erklæringen, fastsætter, at videnskabelige 
data, der frembringes eller indsamles ved 
offentligt finansieret forskning udført på 
mennesker, gøres offentligt tilgængelige, 
uanset om forskningen finder sted i 
Europa eller andetsteds i verden.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at få mest muligt ud af Unionens 
midler bør Horisont 2020 indgå i et tæt 
samspil med andre EU-programmer inden 
for områder som uddannelse, rummet, 
miljø, konkurrenceevne og små og 
mellemstore virksomheder, indre 
sikkerhed, kultur og medier samt med de 

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

medier samt med de samhørighedspolitiske 
fonde og politikken for udvikling af 
landdistrikter, der specifikt kan medvirke 
til at styrke den nationale og regionale 
forsknings- og innovationskapacitet som 
led i strategier for intelligent specialisering. 
Udvikling af synergier med EU's 
programmer for eksterne foranstaltninger 
og udviklingsprogrammer vil også bidrage 
til at sikre maksimal virkning af Horisont 
2020 og til at opfylde princippet om 
sammenhæng i udviklingspolitikken, som 
er fastsat i artikel 208 i TEUF.

Ændringsforslag 6

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 bør Horisont 2020 indgå i et tættere 
samspil, for eksempel i form af offentlig-
offentlige partnerskaber, med 
internationale, nationale og regionale 
programmer, der støtter forskning og 
innovation.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Horisont 2020 bør fremme samarbejde 
med tredjelande på basis af fælles interesse 
og gensidig fordel. Internationalt 
samarbejde inden for videnskab, teknologi 
og innovation bør medvirke til at nå 
Europa 2020-målene om at styrke 
konkurrenceevnen, bidrage til at løfte 
samfundsmæssige udfordringer og støtte 
Unionens udenrigs- og udviklingspolitik, 
blandt ved at udvikle synergi med 

(30) Horisont 2020 bør fremme samarbejde 
med tredjelande på basis af fælles interesse 
og gensidig fordel. Internationalt 
samarbejde inden for videnskab, teknologi 
og innovation bør medvirke til at nå 
Europa 2020-målene om at styrke 
konkurrenceevnen, bidrage til at løfte 
samfundsmæssige udfordringer og støtte 
Unionens udenrigs- og udviklingspolitik, 
bl.a. ved at udvikle synergi med 
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tredjelandes programmer for at bidrage til 
Unionens bidrag til internationale 
forpligtelser, bl.a. opfyldelse af 
årtusindudviklingsmålene.

tredjelandes programmer. Horisont 2020 
bør bidrage til Unionens internationale 
forpligtelser på området for bæredygtig 
udvikling, navnlig opfyldelse af 2015-
målene og deres efterfølgende 
internationalt vedtagne tilpasninger.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Der etableres forbindelser og 
grænseflader mellem og inden for 
indsatsområderne for Horisont 2020. I 
denne forbindelse lægges der særlig vægt 
på udvikling og anvendelse af vigtige 
støtte- og industriteknologier, på at slå bro 
mellem opdagelse og markedsføring, på 
tværfaglig forskning og innovation, på 
samfundsvidenskaber og humaniora, på at 
fremme gennemførelsen af et 
velfungerende europæisk forskningsrum, 
på samarbejde med tredjelande, på 
ansvarlig forskning og innovation, 
herunder ligestilling mellem kønnene, og 
på at gøre forskererhvervet mere attraktivt 
og lette forskermobiliteten på tværs af 
landegrænser og sektorer, idet deltagelse af 
forskere fra udviklingslande ligeledes 
fremmes.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Videnskabelige data, der frembringes eller 
indsamles ved offentligt finansieret 
forskning udført på mennesker, f.eks. i 
forbindelse med kliniske forsøg, gøres 
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offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Civilsamfundsorganisationer

(1) Der lægges særlig vægt på at sikre, at 
civilsamfundsorganisationer (inklusive 
dem der indgår i udviklingssamarbejde) 
deltager i Horisont 2020 og nyder godt af 
innovationseffekterne. Der gennemføres 
kvantitative og kvalitative vurderinger af 
den deltagelse af 
civilsamfundsorganisationerne (inklusive 
dem der indgår i udviklingssamarbejde), 
der finder sted som led i evaluerings- og 
overvågningsforanstaltningerne.
(2) Der skal tages særligt hensyn til 
initiativer, der har til formål at højne 
kendskabet til 
civilsamfundsorganisationerne, herunder 
også til dem, der indgår i 
udviklingssamarbejde), og lette disses 
adgang til finansiering under Horisont 
2020. Horisont 2020 og andre EU-
finansieringsprogrammer, herunder 
strukturfondene, anvendes til dette 
formål.
(3) Civilsamfundsorganisationerne 
(herunder dem, der indgår i 
udviklingssamarbejde) høres i forbindelse 
med gennemførelsen, programmeringen, 
overvågningen og evalueringen af 
Horisont 2020.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) finansielle bidrag fra Unionen til fælles 
foretagender, der er oprettet under det 
syvende rammeprogram på grundlag af 
artikel 187 i TEUF, forudsat at de 
grundlæggende retsakter for disse 
foretagender ændres, til nye offentlig-
private partnerskaber, der oprettes på 
grundlag af artikel 187 i TEUF, og til andre 
finansieringsorganer, jf. artikel [55, stk. 1, 
litra b), nr. v) eller vii),] i forordning (EU) 
nr. XX/2012 [ny finansforordning]. Denne 
form for partnerskaber etableres kun, hvor 
rækkevidden af de forfulgte mål og 
størrelsesordenen af de nødvendige 
ressourcer berettiger til det

(a) finansielle bidrag fra Unionen til fælles 
foretagender, der er oprettet under det 
syvende rammeprogram på grundlag af 
artikel 187 i TEUF, forudsat at de 
grundlæggende retsakter for disse 
foretagender ændres, til nye offentlig-
private partnerskaber, der oprettes på 
grundlag af artikel 187 i TEUF, til andre, 
eksisterende innovative forsknings- og 
innovationspartnerskaber, såsom 
produktudviklingspartnerskaber, og til 
andre finansieringsorganer, jf. artikel [55, 
stk. 1, litra b), nr. v) eller vii),] i forordning 
(EU) nr. XX/2012 [ny finansforordning]. 
Denne form for partnerskaber etableres 
kun, hvor rækkevidden af de forfulgte mål 
og størrelsesordenen af de nødvendige 
ressourcer berettiger til det

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) omfanget af virkningerne for 
industriens konkurrenceevne, bæredygtig 
vækst og samfundsøkonomiske spørgsmål

(b) omfanget af virkningerne for 
industriens konkurrenceevne, bæredygtig 
vækst og samfundsøkonomiske spørgsmål 
og samfundsmæssige udfordringer af 
verdensomspændende karakter

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De regler for deltagelse og formidling 
vedrørende offentlig-private 
partnerskaber, der oprettes eller 
finansieres gennem Horisont 2020, skal i 
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fuldt omfang være i overensstemmelse 
med forordning (EU) nr. XX/XX 
[finansforordningen] såvel som de regler, 
der er fastsat i forordning (EU) 
nr. XX/XX [regler for deltagelse og 
formidling i Horisont 2020] og enhver 
undtagelse fastsat heri.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Foretagender, der er etableret i 
tredjelande, og internationale 
organisationer er berettigede til at deltage i 
indirekte aktioner under Horisont 2020 på 
de betingelser, der er fastlagt i forordning 
(EU) XX/XX [deltagelsesreglerne]. 
Internationalt samarbejde med tredjelande 
og internationale organisationer vil blive 
fremmet inden for og på tværs af
aktiviteterne under Horisont 2020, navnlig 
for at nå følgende mål:

1. Foretagender, der er etableret i 
tredjelande, og internationale 
organisationer er berettigede til at deltage i 
indirekte aktioner under Horisont 2020 på 
de betingelser, der er fastlagt i forordning 
(EU) XX/XX [deltagelsesreglerne]. 
Internationalt samarbejde med tredjelande 
og internationale organisationer vil blive 
fremmet og integreret i aktiviteterne under 
Horisont 2020, navnlig for at nå følgende 
mål:

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(c) at støtte Unionens udenrigs- og 
udviklingspolitiske mål som fastsat i den 
europæiske konsensus om udvikling og 
dagsordenen for forandring i 
komplementaritet med udenrigspolitiske 
programmer og udviklingsprogrammer og 
bidrage til opfyldelsen af internationale 
forpligtelser på området for bæredygtig 
udvikling, navnlig opfyldelse af 2015-
målene og efterfølgende internationalt 
vedtagne tilpasninger heraf.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med det mål at fremme samarbejde med 
bestemte tredjelande eller grupper af 
tredjelande gennemføres der målrettede 
foranstaltninger ud fra princippet om fælles 
interesse og gensidigt udbytte, idet der 
tages hensyn til tredjelandenes 
videnskabelige og teknologiske 
kompetencer og markedsmulighederne 
samt de forventede virkninger.

2. Med det mål at fremme samarbejde med 
bestemte tredjelande eller grupper af 
tredjelande gennemføres der målrettede 
foranstaltninger ud fra princippet om fælles 
interesse og gensidigt udbytte, idet der 
tages hensyn til tredjelandenes 
videnskabelige og teknologiske 
kompetencer og markedsmulighederne, 
deres udviklingsbehov samt de forventede 
virkninger. De indbefatter tiltag, der er 
særligt beregnet til at styrke 
forskningskapaciteterne i 
udviklingslandene og samarbejdstiltag 
baseret på deres specifikke behov inden 
for områder, såsom sundhed, herunder 
forskning i oversete sygdomme og 
epidemier, landbrug, fiskeri og miljø.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastlæggelse af målene for 
samarbejdet skal der tages hensyn til 
udviklingen i Unionens politik og 
mulighederne for samarbejde med 
tredjelande såvel som eventuelle mangler i 
tredjelandenes ordninger for intellektuel 
ejendomsret.

Ved fastlæggelse af målene for 
samarbejdet skal der tages hensyn til 
udviklingen i Unionens politik, herunder 
udenrigs- og udviklingspolitik, og 
mulighederne for samarbejde med 
tredjelande såvel som eventuelle mangler i 
tredjelandenes ordninger for intellektuel 
ejendomsret.

Ændringsforslag 18
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Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koordinationspolitikker skal derudover 
afstemmes med migrations-, asyl- og 
udviklingspolitikker for at undgå en 
"hjerneflugt" fra udviklingslandene.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Kommissionen gennemfører 
oplysnings- og kommunikationstiltag 
vedrørende Horisont 2020, herunder 
oplysningstiltag vedrørende støttede 
projekter og deres resultater. De midler, 
der afsættes til kommunikation under 
Horisont 2020, skal også bidrage til 
dækning af formidlingen af Unionens 
politiske mål, i den udstrækning de hænger 
sammen med det overordnede mål for 
denne forordning.

Europa-Kommissionen gennemfører 
oplysnings- og kommunikationstiltag 
vedrørende Horisont 2020, herunder 
oplysningstiltag vedrørende støttede 
projekter og deres resultater. For at øge 
udbredelsen og udnyttelsen af viden og 
maksimere forskningsindsatsens 
effektivitet, er det generelle princip for 
videnskabelige publikationer, der 
modtager offentlig støtte fra Horisont 
2020, fri, åben online-adgang til 
videnskabelige publikationer, der allerede 
indgår i det syvende rammeprogram. Fri 
og åben adgang til videnskabelige data, 
der er frembragt eller indsamlet ved 
forskning finansieret af Horisont 2020, 
fremmes og afprøves. De midler, der 
afsættes til kommunikation under Horisont 
2020, skal også bidrage til dækning af 
formidlingen af Unionens politiske mål, i 
den udstrækning de hænger sammen med 
det overordnede mål for denne forordning.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) initiativer, der har til formål at øge 
kendskabet til Horisont 2020 og lette 
adgangen til finansiering under Horisont 
2020, særlig for de regioner og typer af 
deltagere, der er underrepræsenteret, 
navnlig forskere fra udviklingslande eller 
tredjelande 

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Alle aktiviteter skal tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer og fokusere på 
de politiske mål uden på forhånd at 
fastlægge præcist, hvilke teknologier eller 
løsninger der bør udvikles. Der lægges 
særlig vægt på at samle en kritisk masse af 
ressourcer og viden fra forskellige 
områder, teknologier og videnskabelige 
discipliner for at kunne løfte 
udfordringerne. Aktiviteterne skal dække 
hele processen fra forskning til 
markedsføring, med ny vægt på
innovationsrelaterede aktiviteter som f.eks. 
pilotforsøg, demonstrationsaktiviteter, 
prøveanlæg, støtte til offentlige indkøb, 
konstruktion, slutbrugerstyret innovation. 
Der skal i øget grad lægges vægt på 
anvendelsen af innovative 
finansieringsredskaber til forskning, 
såsom innovationspriser, der skal 
finansieres disse aktiviteter. 
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I betragtning af udfordringernes globale 
karakter og deres nære forbindelse til 
EU's udenrigspolitik samt internationale 
forpligtelser 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".

(Det sidste afsnit i bilag I - afsnit 16 - i Kommissionens tekst er blevet ændret og bliver det 
nye afsnit 15a)

Ændringsforslag 23

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, 
herunder spørgsmål om adgang til 
uddannelse og til sociale og kulturelle 
rettigheder, 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.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 1.3 – afsnit 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFR skal derfor sigte mod at påvise 
følgende inden 2020: at de bedste forskere 
deltager i EFR's konkurrencer, at EFR-
støtten har ført direkte til videnskabelige 
publikationer af højeste kvalitet og til 
markedsføring og anvendelse af innovative 
teknologier og ideer, og at EFR har 
bidraget væsentligt til at gøre Europa mere 
attraktivt for verdens bedste forskere. EFR 
skal især tilstræbe en målelig forbedring af 
Unionens andel af de 1 % oftest citerede 
publikationer i verden. Desuden skal rådet 
tilstræbe en betydelig forøgelse af det antal 
forskere fra lande uden for Europa, som det 
støtter, samt sigte mod specifikke 
forbedringer i institutionel praksis og 
nationale politikker for støtte af 
topforskere.

EFR skal derfor sigte mod at påvise 
følgende inden 2020: at de bedste forskere 
deltager i EFR's konkurrencer, at EFR-
støtten har ført direkte til videnskabelige 
publikationer af højeste kvalitet og til 
markedsføring og anvendelse af innovative 
teknologier og ideer, og at EFR har 
bidraget væsentligt til at gøre Europa mere 
attraktivt for verdens bedste forskere. EFR 
skal især tilstræbe en målelig forbedring af 
Unionens andel af de 1 % oftest citerede 
publikationer i verden. Desuden skal rådet 
tilstræbe en forøgelse af det antal forskere
fra lande uden for Europa, som det støtter, 
gennem støtte til unge forskere fra 
udviklingslandene, samt sigte mod 
specifikke forbedringer i institutionel 
praksis og nationale politikker for støtte af 
topforskere.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Bilag I – del I – 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, hvilket giver forskere mulighed 
for at blive uddannet og tilegne sig ny 
viden i en forskningsorganisation på højt 
niveau i et tredjeland.  Mulighederne for at 
genoptage en forskerkarriere efter en 
afbrydelse skal også fremmes.
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Bilag I – del I – 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, 
hvilket navnlig vil styrke videnskabelige 
partnerskaber mellem EU og 
mellemindkomstlande og udviklingslande. 

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 4.3 – litra c – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at støtte partnerskaber mellem 
relevante politiske beslutningstagere og 
finansieringsorganer, kortlægnings- og 
overvågningsredskaber til 
beslutningsprocessen og internationalt 
samarbejde.

Målet er at støtte partnerskaber mellem 
relevante politiske beslutningstagere og 
finansieringsorganer, kortlægnings- og 
overvågningsredskaber til 
beslutningsprocessen og internationalt 
samarbejde. Europæiske 
forskningsinfrastrukturer skal støttes i 
deres aktiviteter inden for internationale 
forbindelser og høres i forbindelse med 
udformningen af den europæiske strategi 
for internationalt samarbejde inden for 
forskning.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 4.3 – litra c – afsnit 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskningsinfrastrukturpartnerskaber 
med udviklingslandene, for eksempel som 
led i den fælles Afrika-EU-strategi, 
behandles ligeledes.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – afsnit 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse aktiviteter vil bidrage til målene for 
Europa 2020-flagskibsinitiativerne, 
"Innovation i EU", "Et ressourceeffektivt 
Europa", "En industripolitik for en 
globaliseret verden" og "En digital 
dagsorden for Europa" såvel som til 
Unionens rumpolitiske mål. 

Disse aktiviteter vil bidrage til målene for 
Europa 2020-flagskibsinitiativerne, 
"Innovation i EU", "Et ressourceeffektivt 
Europa", "En industripolitik for en 
globaliseret verden" og "En digital 
dagsorden for Europa". De vil også 
bidrage til Unionens politiske mål og 
internationale forpligtelser på områderne 
rumteknologi, sundhed, miljø, energi og 
fødevaresikkerhed.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – afsnit 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rumteknologi er en hurtigt voksende 
sektor, der leverer afgørende information 
til mange områder af det moderne samfund 
og derved opfylder grundlæggende behov, 
og som tager universelle videnskabelige 
spørgsmål op sikrer Unionen en vigtig rolle 
på den internationale scene. 
Rumforskningen danner grundlag for alle 
aktiviteter i rummet, men er i dag opsplittet 
i nationale programmer, der gennemføres 
af en begrænset del af Unionens 
medlemsstater. Der er brug for 
koordinering og investering i rumforskning 

Rumteknologi er en hurtigt voksende 
sektor, der leverer afgørende information 
til mange områder af det moderne samfund 
og derved opfylder grundlæggende behov, 
og som tager universelle videnskabelige 
spørgsmål og globale udfordringer, såsom 
klimaændringer, op og sikrer Unionen en 
vigtig rolle på den internationale scene. 
Rumforskningen danner grundlag for alle
aktiviteter i rummet, men er i dag opsplittet 
i nationale programmer, der gennemføres 
af en begrænset del af Unionens 
medlemsstater. Der er brug for 
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på EU-plan (jf. artikel 189 i TEUF) for at 
bevare konkurrenceforspringet, beskytte 
Unionens ruminfrastruktur såsom Galileo 
og sikre Unionen en fremtidig rolle i 
rummet. Desuden udgør innovative 
tjenesteydelser og anvendelser af 
information, der er opnået ved hjælp af 
rumteknologi, en vigtig kilde til vækst og 
jobskabelse.

koordinering og investering i rumforskning 
på EU-plan (jf. artikel 189 i TEUF) for at 
bevare konkurrenceforspringet, beskytte 
Unionens ruminfrastruktur såsom Galileo 
og sikre Unionen en fremtidig rolle i 
rummet. Desuden udgør innovative 
tjenesteydelser og anvendelser af 
information, der er opnået ved hjælp af 
rumteknologi, en vigtig kilde til vækst og 
jobskabelse og bidrager samtidig også til 
opfyldelse af EU's udenrigspolitiske mål 
samt internationale forpligtelser på 
området for eksempelvis humanitær 
krisestyring og miljø.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.6.2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rummet er en vigtig, men ofte usynlig 
faktor bag mange forskellige tjenester og 
produkter, der er afgørende for det 
moderne samfund, såsom navigation, 
kommunikation, vejrudsigter og geografisk 
information. Politikudformning og -
gennemførelse på europæisk, nationalt og 
regionalt plan bygger i stigende grad på 
information, der er indhentet via rummet. 
Den globale rumsektor vokser hurtigt og 
breder sig til nye regioner (f.eks. Kina, 
Sydamerika). Europæisk industri er i dag 
en væsentlig eksportør af 
højkvalitetssatellitter til kommercielle og 
videnskabelige formål. Den stigende 
konkurrence på verdensplan truer Europas 
position på dette område. Europa har 
således en interesse i at sikre, at industrien 
fortsat trives på dette stærkt 
konkurrenceprægede marked. Desuden har 
data fra europæiske videnskabelige 
satellitter ført til nogle af de mest 
betydningsfulde gennembrud inden for 
geovidenskab og astronomi i de seneste 
årtier. Med denne enestående kapacitet har 

Rummet er en vigtig, men ofte usynlig 
faktor bag mange forskellige tjenester og 
produkter, der er afgørende for det 
moderne samfund, såsom navigation, 
kommunikation, vejrudsigter og geografisk 
information. Politikudformning og -
gennemførelse på europæisk, nationalt og 
regionalt plan bygger i stigende grad på 
information, der er indhentet via rummet. 
Den globale rumsektor vokser hurtigt og 
breder sig til nye regioner (f.eks. Afrika, 
Kina, Sydamerika). Europæisk industri er i 
dag en væsentlig eksportør af 
højkvalitetssatellitter til kommercielle og 
videnskabelige formål. Den stigende 
konkurrence på verdensplan truer Europas 
position på dette område. Europa har 
således en interesse i at sikre, at industrien 
fortsat trives på dette stærkt 
konkurrenceprægede marked. Desuden har 
data fra europæiske videnskabelige 
satellitter ført til nogle af de mest 
betydningsfulde gennembrud inden for 
geovidenskab og astronomi i de seneste 
årtier. Med denne enestående kapacitet har 
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den europæiske rumsektor en kritisk rolle 
at spille i forbindelse med de udfordringer, 
der er udpeget i Europa 2020-strategien.

den europæiske rumsektor en kritisk rolle 
at spille i forbindelse med de udfordringer, 
der er udpeget i Europa 2020-strategien.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 3.3 – litra a – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV'er støttes på tværs af Horisont 2020.
Til dette formål skal et SMV-specifikt 
instrument yde trinvis og problemfri støtte 
gennem hele innovationskredsløbet. Det 
SMV-specifikke instrument er rettet mod 
alle typer innovative SMV'er, som udviser 
store ambitioner om at udvikle sig, vokse 
og gøre sig gældende på internationalt 
plan. Det tilbydes til alle typer innovation, 
herunder tjenesteinnovation, 
ikketeknologisk innovation og social 
innovation. Målet er at udvikle og udnytte 
SMV'er innovationspotentiale ved at 
udfylde finansieringshullet i forbindelse 
med tidlig højrisikoforskning og -
innovation, stimulere innovation og øge 
den private sektors kommercialisering af 
forskningsresultater.

SMV'er støttes på tværs af Horisont 2020. 
Til dette formål skal et SMV-specifikt 
instrument yde trinvis og problemfri støtte 
gennem hele innovationskredsløbet. Det 
SMV-specifikke instrument er rettet mod 
alle typer innovative SMV'er, som udviser 
store ambitioner om at udvikle sig, vokse 
og gøre sig gældende på internationalt 
plan, og som et led i processen med 
åbning af eksterne markeder iværksætter 
politikker, der tager hensyn til 
virksomhedernes sociale ansvar, især hvis 
de driver virksomhed i udviklingslandene.  
Det tilbydes til alle typer innovation, 
herunder tjenesteinnovation, 
ikketeknologisk innovation og social 
innovation. Målet er at udvikle og udnytte 
SMV'er innovationspotentiale ved at 
udfylde finansieringshullet i forbindelse 
med tidlig højrisikoforskning og -
innovation, stimulere innovation og øge 
den private sektors kommercialisering af 
forskningsresultater.

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme og forskellige 

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

funktionelle begrænsninger er væsentlige 
årsager til handicap, svigtende helbred og 
for tidlig død og giver anledning til 
betydelige sociale og økonomiske 
omkostninger. Innovative modeller for 
finansiering og udbredelse af 
forskningsresultater, såsom 
innovationspriser, er af afgørende 
betydning, når der skal tages fat på disse 
samfundsmæssige udfordringer, og for at 
forskermiljøet i Europa og i den øvrige 
verden skal kunne yde et aktivt og 
effektivt bidrag i forbindelse dermed.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1 – afsnit 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Infektionssygdomme (f.eks. HIV/AIDS, 
tuberkulose og malaria) er et globalt 
problem og er årsag til 41 % af de 1,5 
milliarder tabte sygdomsjusterede leveår på 
verdensplan, heraf 8 % i Europa. Vi må 
også være forberedte på nye epidemier og 
truslen fra stigende antimikrobisk resistens.

Infektionssygdomme (f.eks. HIV/AIDS, 
tuberkulose, malaria og oversete 
sygdomme) er årsag til 41 % af de 1,5 
milliarder tabte sygdomsjusterede leveår på 
verdensplan, heraf 8 % i Europa. Der skal 
også tilsikres beredskab over for nye og 
genopblussede epidemier og truslen fra 
stigende antimikrobisk resistens. Zoonose 
er et særligt område, der her skal tages 
hensyn til, sammen med andre 
støtteaktiviteter med fokus på 
dyresundhed.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.1 – afsnit 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Og udviklingen af medicin og vaccine 
bliver dyrere og dyrere og mindre og 
mindre effektiv. Der må tages fat om de 
vedvarende uligheder på sundhedsområdet, 
og der må sikres adgang til effektive og 

Og udviklingen af medicin og vaccine 
bliver dyrere og dyrere og mindre og 
mindre effektiv. Der må tages fat om de 
vedvarende uligheder på sundhedsområdet, 
og der må sikres adgang til effektive og 
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kompetente sundhedssystemer for alle 
europæere.

kompetente sundhedssystemer på 
verdensplan for at sikre det højst mulige 
sundhedsniveau for alle europæere.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sygdom og handicap bliver ikke stoppet af 
nationale grænser. En passende reaktion på 
europæisk plan med hensyn til forskning 
og innovation kan og bør være et afgørende 
bidrag til at tackle disse udfordringer, det 
kan give bedre sundhed og velfærd for alle 
og placere Europa som en leder inden for 
de hastigt ekspanderende globale markeder 
for innovationer inden for sundhed og 
velfærd.

Sygdom og handicap bliver ikke stoppet af 
nationale grænser. En passende indsats på 
europæisk plan og i samarbejde med 
tredjelande med hensyn til forskning og 
innovation kan og bør være et afgørende 
bidrag til at tackle disse globale 
udfordringer ved at arbejde for opnåelsen 
af 2015-målene og sikre bedre sundhed og 
velfærd for alle og placere Europa som en 
leder inden for de hastigt ekspanderende 
globale markeder for innovationer inden 
for sundhed og velfærd.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.2 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare og effektive 
produkter, strategier, interventioner og 
ydelser. Endvidere kræver disse 
udfordringer, som man finder i hele Europa 
og i mange tilfælde i hele verden, at der 
bliver reageret med langsigtet og 
samordnet støtte til samarbejde mellem 
fremragende, tværfaglige og multisektorale 

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare, effektive og 
tilgængelige produkter, strategier, 
interventioner og ydelser. Endvidere 
kræver disse udfordringer, som man finder 
i hele Europa og i mange tilfælde i hele 
verden, at der bliver reageret med 
langsigtet og samordnet støtte til 
samarbejde mellem fremragende, 
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teams. tværfaglige og multisektorale teams 
globalt, herunder forsknings- og 
udviklingskapacitet i endemiske områder.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.2 – afsnit 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Også det komplekse i udfordringen og den 
indbyrdes afhængighed for dens 
komponenter gør det nødvendigt med en 
reaktion på europæisk plan. Mange af 
tilgangene, værktøjerne og teknologierne 
kan anvendes inden for mange af 
forsknings- og innovationsområderne inden 
for denne udfordring, og kan bedst støttes 
på EU-plan. Der er blandt andet tale om 
udvikling af langsigtede kohorter og 
gennemførelse af kliniske forsøg, klinisk 
anvendelse af ”-omik” eller udvikling af ikt 
og anvendelsen heraf inden for 
sundhedspleje, navnlig e-sundhed. Kravene 
fra specifikke befolkningsgrupper bliver 
også håndteret bedst, når det sker på en 
integreret måde, for eksempel gennem 
udvikling af stratificeret og/eller 
personaliseret medicin, behandling af 
sjældne sygdomme og løsninger, hvor der 
ydes hjælp til at kunne have en uafhængig 
tilværelse.

Også det komplekse i udfordringen og den 
indbyrdes afhængighed for dens 
komponenter gør det nødvendigt med en 
reaktion på europæisk plan. Mange af 
tilgangene, værktøjerne og teknologierne 
kan anvendes inden for mange af 
forsknings- og innovationsområderne inden 
for denne udfordring, og kan bedst støttes 
på EU-plan. Der er blandt andet tale om 
internationalt samarbejde mellem 
forskere med henblik på at opnå den 
nødvendige kritiske masse og ekspertise,
udvikling af langsigtede kohorter og 
gennemførelse af kliniske forsøg, klinisk 
anvendelse af ”-omik” eller udvikling af ikt 
og anvendelsen heraf inden for 
sundhedspleje, navnlig e-sundhed. Kravene 
fra specifikke befolkningsgrupper bliver 
også håndteret bedst, når det sker på en 
integreret måde, for eksempel gennem 
udvikling af stratificeret og/eller 
personaliseret medicin, gennem diagnose, 
forebyggelse og behandling af 
fattigdomsrelaterede, oversete, sjældne og 
ikke-overførbare sygdomme og løsninger, 
hvor der ydes hjælp til at kunne have en 
uafhængig tilværelse.
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Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fattigdomsrelaterede og oversete 
sygdomme er et globalt problem, og der 
skal tages fat på huller i forskningen ved 
at skabe innovation, der er drevet af 
patienternes behov. Den øgede udbredelse 
af disse nye og genopblussede smitsomme 
sygdomme i den europæiske region – ofte 
som følge af klimaændringer og global 
persontrafik - og det stigende problem 
med antimikrobiel resistens understreger 
yderligere behovet for en omfattende 
internationalt koordineret tilgang og øget 
offentlig støtte til forskning og udvikling 
af disse sygdomme, som hvert år slår 
millioner af mennesker ihjel verden over.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.2 – afsnit 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at øge virkningen af tiltag på EU-plan 
vil der blive ydet støtte til det fulde 
spektrum af forsknings- og 
innovationsaktiviteter. Fra grundforskning 
over omsættelse af viden til store forsøg og 
demonstrationstiltag, der kan mobilisere 
privat investering; til offentlige og 
prækommercielle indkøb af nye produkter, 
tjenesteydelser, skalerbare løsninger, som 
når de er nødvendige er interoperable og 
støttes af fastlagte standarder og/eller 
fælles retningslinjer. Denne samordnede, 
europæiske indsats kan bidrage til den 
igangværende udvikling af EFR. Den vil 
også være en grænseflade, når og hvis det 
er relevant, til aktiviteter, der udvikles i 
forbindelse med sundhed for 

For at øge virkningen af tiltag på EU-plan 
og skabe langsigtede fordele med hensyn 
til målene vil der blive ydet støtte til det 
fulde spektrum af forsknings- og 
innovationsaktiviteter. Fra grundforskning 
over omsættelse af viden til store forsøg og 
demonstrationstiltag, der kan mobilisere 
privat investering; til offentlige og 
prækommercielle indkøb af nye produkter, 
tjenesteydelser, skalerbare løsninger, som 
når de er nødvendige er interoperable og 
støttes af fastlagte standarder og/eller 
fælles retningslinjer. Denne samordnede, 
europæiske indsats kan bidrage til den 
igangværende udvikling af EFR. Den vil 
også være et supplement og skabe 
synergier, når og hvis det er relevant, til 
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vækstprogrammet og det europæiske 
innovationspartnerskab om aktiv og sund 
aldring.

aktiviteter, der udvikles i forbindelse med 
sundhed for vækstprogrammet og det 
europæiske innovationspartnerskab om 
aktiv og sund aldring, Rådets konklusioner 
om EU's rolle inden for global sundhed 
og Unionens udenrigspolitiske 
programmer og internationale 
forpligtelser på området for global 
sundhed.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Bilag I – del III – 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 
miljømæssige og klima- og 
sundhedsrelaterede 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 nye og bedre præventive 
vacciner, terapier og behandlinger; 
anvendelse af in silico-medicin til at 
forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; udvikling af tilpassede 
behandlinger og sygdomsbehandling; 
overførsel af viden til klinisk praksis og 
skalerbare innovationstiltag, herunder 
psykosociale aspekter; forbedring af 
regulerende procedurer og støtte til 
adgangsrelaterede aktiviteter; bedre 
indsamling og anvendelse af 
sundhedsdata; standardiserede 
dataanalyseteknikker; sund og aktiv 
aldring og hjælp til en uafhængig 
tilværelse; individuel mulighed for selv at 
styre sin sundhed; fremme af integreret 
pleje; forbedring af videnskabelige 
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værktøjer og metoder til at støtte den 
politiske beslutningstagning og 
reguleringsbehov; og optimering af 
sundhedsplejesystemernes effektivitet og 
reduktion af forskelle og uligheder inden 
for sundhed med bevisbaseret 
beslutningstagning og udbredelse af bedste 
praksis og innovative teknologier og 
fremgangsmåder, navnlig i forhold til at 
finansiere forskning og udbrede 
forskningsresultater med henblik på at 
dele viden, som vil lette og fremskynde 
innovation på disse områder. Med alle 
disse aktiviteter skal der tages behørigt 
højde for kønsanalyse.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at imødegå de fremtidige 
udfordringer for den europæiske 
sundhedssektor og for at sikre 
ovennævnte målsætninger bør der tildeles 
passende EU-midler til aktiviteter inden 
for forskning og innovation på dette 
område.  

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de kommende årtier vil Europa komme til 
at stå over for stigende konkurrence om 
begrænsede, udtømmelige naturressourcer, 
virkningerne af klimaændringer, navnlig på 
primære produktionssystemer (landbrug, 
skovbrug, fiskeri og akvakultur), og 
behovet for at kunne tilbyde en bæredygtig, 
sikker og sikret fødevareforsyning for den 

I de kommende årtier vil Europa komme til 
at stå over for stigende konkurrence om 
begrænsede, udtømmelige naturressourcer, 
virkningerne af klimaændringer, navnlig på 
primære produktionssystemer (landbrug, 
skovbrug, fiskeri og akvakultur), og 
behovet for at kunne tilbyde en bæredygtig, 
sikker og sikret fødevareforsyning for den 
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europæiske og en stigende global 
befolkning. Det anslås, at det vil være 
nødvendigt med en stigning på 70 % i 
verdens fødevareforsyning for at kunne 
føde den samlede befolkning på 9 
milliarder mennesker i 2050. Landbruget 
står for omkring 10 % af Unionens 
drivhusgasemissioner, og selv om de falder 
i Europa, forventes de samlede emissioner 
fra landbruget at ville stige op til 20 % 
inden 2030. Endvidere vil Europa skulle 
sørge for tilstrækkelige leverancer af 
råmaterialer, energi og industriprodukter 
under omstændigheder, hvor der bliver 
færre fossile kulstofressourcer (olie- og 
gasproduktionen forventes at falde med 
omkring 60 % inden 2050), og samtidig 
skal den opretholde sin konkurrenceevne. 
Bioaffald (man regner med op til 138 
millioner tons om året i Unionen, og heraf 
bliver op til 40 % deponeret) er et enormt 
problem og giver store omkostninger, på 
trods af at det potentielt set har en høj 
merværdi. For eksempel bliver 
skønsmæssigt 30 % af alle fødevarer, der 
bliver produceret i udviklede lande, smidt 
ud. Der er brug for store ændringer, hvis 
dette tal skal reduceres med 50 % i 
Unionen inden 2030. Derudover er de 
nationale grænser til ingen nytte, når der er 
tale om spredning af dyre- og 
planteskadegørere og -sygdomme, 
herunder zoonotiske sygdomme og 
fødevarebårne patogener. Det er 
nødvendigt med nationale forebyggende 
foranstaltninger, men tiltag på EU-plan er 
af væsentlig betydning for kontrol i sidste 
instans og for et effektivt fungerende indre 
marked. Udfordringen er kompleks, den 
påvirker en bred vifte af indbyrdes 
forbundne sektorer, og den kræver en 
mangfoldighed af tiltag.

europæiske og en stigende global 
befolkning. Det anslås, at det vil være 
nødvendigt med en stigning på 70 % i 
verdens fødevareforsyning for at kunne 
føde den samlede befolkning på 9 
milliarder mennesker i 2050. Landbruget 
står for omkring 10 % af Unionens 
drivhusgasemissioner, og selv om de falder 
i Europa, forventes de samlede emissioner 
fra landbruget at ville stige op til 20 % 
inden 2030. Endvidere vil Europa skulle 
sørge for bæredygtige og tilstrækkelige 
leverancer af råmaterialer, energi og 
industriprodukter under omstændigheder, 
hvor der bliver færre fossile 
kulstofressourcer (olie- og gasproduktionen 
forventes at falde med omkring 60 % inden 
2050), og samtidig skal den opretholde sin 
konkurrenceevne. Bioaffald (man regner 
med op til 138 millioner tons om året i 
Unionen, og heraf bliver op til 40 % 
deponeret) er et enormt problem og giver 
store omkostninger, på trods af at det 
potentielt set har en høj merværdi. For 
eksempel bliver skønsmæssigt 30 % af alle 
fødevarer, der bliver produceret i udviklede 
lande, smidt ud. Der er brug for store 
ændringer, hvis dette tal skal reduceres 
med 50 % i Unionen inden 2030. 
Derudover er de nationale grænser til ingen 
nytte, når der er tale om spredning af dyre-
og planteskadegørere og -sygdomme, 
herunder zoonotiske sygdomme og 
fødevarebårne patogener. Det er 
nødvendigt med nationale forebyggende 
foranstaltninger, men tiltag på EU-plan er 
af væsentlig betydning for kontrol i sidste 
instans og for et effektivt fungerende indre 
marked. Udfordringen er kompleks, den 
påvirker en bred vifte af indbyrdes 
forbundne sektorer, og den kræver en 
mangfoldighed af tiltag. 
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Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.2 – afsnit 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og innovation har grænseflade 
til et bredt spektrum af Unionens politikker 
og hertil knyttede mål, blandt andet den 
fælles landbrugspolitik (navnlig politikken 
om udvikling af landdistrikter) og det 
europæiske innovationspartnerskab om 
produktivitet og bæredygtighed i 
landbruget, den fælles fiskeripolitik, den 
integrerede maritime politik, det 
europæiske program om klimaændringer, 
vandrammedirektivet, rammedirektivet om 
havstrategi, handlingsplanen for skovbrug, 
den strategiske strategi for jordbund, 
Unionens 2020 biodiversitetsstrategi, den 
strategiske energiteknologiplan, Unionens 
innovations- og industripolitikker, ekstern 
politik og udviklingsbistandspolitik, 
plantesundhedsstrategier, strategier om 
dyresundhed og dyrevelfærd og 
reguleringsrammer til beskyttelse af 
miljøet, sundhed og sikkerhed, til 
beskyttelse af ressourceeffektivitet og 
klimatiltag og til reduktion af affald. En 
bedre integration af forskning og 
innovation i tilknyttede EU-politikker vil i 
markant grad kunne forbedre deres 
europæiske merværdi, give en 
løftestangseffekt, øge den 
samfundsmæssige relevans og være med til 
yderligere at udvikle bæredygtig 
forvaltning af land, have og oceaner og 
bioøkonomiske markeder.

Forskning og innovation har grænseflade 
til et bredt spektrum af Unionens politikker 
og hertil knyttede mål, blandt andet den 
fælles landbrugspolitik (navnlig politikken 
om udvikling af landdistrikter) og det 
europæiske innovationspartnerskab om 
produktivitet og bæredygtighed i 
landbruget, den fælles fiskeripolitik, den 
integrerede maritime politik, det 
europæiske program om klimaændringer, 
vandrammedirektivet, rammedirektivet om 
havstrategi, handlingsplanen for skovbrug, 
den strategiske strategi for jordbund, 
Unionens 2020 biodiversitetsstrategi, den 
strategiske energiteknologiplan, Unionens 
innovations- og industripolitikker, ekstern 
politik og udviklingsbistandspolitik, 
internationalt indgåede forpligtelser om 
global fødevaresikkerhed, biodiversitet og 
bæredygtig udvikling,
plantesundhedsstrategier, strategier om 
dyresundhed og dyrevelfærd og 
reguleringsrammer til beskyttelse af 
miljøet, sundhed og sikkerhed, til 
beskyttelse af ressourceeffektivitet og 
klimatiltag og til reduktion af affald. En 
bedre integration af hele processen fra 
grundforskning til innovation i tilknyttede 
EU-politikker vil i markant grad kunne 
forbedre deres merværdi, give en 
løftestangseffekt, øge den 
samfundsmæssige relevans, skaffe sunde 
fødevarer og være med til yderligere at 
udvikle bæredygtig forvaltning af land, 
have og oceaner og bioøkonomiske 
markeder.

Ændringsforslag 45
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Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at levere tilstrækkeligt med 
fødevarer, biomasse og andre råmaterialer 
og samtidig beskytte naturressourcerne og 
fremme økosystemtjenester, blandt andet 
for at håndtere og modvirke 
klimaændringerne. I aktiviteterne skal der 
fokuseres på mere bæredygtige og 
produktive landbrugs- og 
skovbrugssystemer, som både er 
ressourceeffektive (bl.a. med lavemission) 
og robuste, og som samtidig kan udvikle 
tjenester, koncepter og politikker, som kan 
få livet på landet til at blomstre.

Formålet er at sikre et tilstrækkeligt globalt 
udbud af fødevarer, biomasse og andre 
råmaterialer og samtidig beskytte 
naturressourcerne både inden og uden for 
EU og fremme økosystemtjenester, blandt 
andet for at håndtere og modvirke 
klimaændringerne og modarbejde land 
grabbing i udviklingslandene. I 
aktiviteterne skal der fokuseres på mere 
bæredygtige og produktive landbrugs- og 
skovbrugssystemer på verdensplan, som 
både er ressourceeffektive (bl.a. med 
lavemission) og robuste, og som samtidig 
kan udvikle tjenester, koncepter og 
politikker, som kan få livet på landet til at 
blomstre. Der skal tages hensyn til 
forvaltningen af husdyrhold og disses 
sundhed, herunder vacciner og 
sygdomsbehandling, herunder af tropiske 
sygdomme.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 3.2 – afsnit 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På den internationale scene betyder tiltag 
på EU-plan en ”kritisk masse”, som kan 
virke tiltrækkende for andre 
teknologiledere og fremme internationale 
partnerskaber, hvormed Unionens mål kan 
nås. Det vil gøre det lettere for 
internationale partnere at samarbejde med 
Unionen om at opbygge fælles tiltag, som 
er til gensidig fordel og af gensidig 
interesse.

På den internationale scene betyder tiltag 
på EU-plan en ”kritisk masse”, som kan 
virke tiltrækkende for andre 
teknologiledere og fremme internationale 
partnerskaber, hvormed Unionens mål kan 
nås. Det vil gøre det lettere for 
internationale partnere at samarbejde med 
Unionen om at opbygge fælles tiltag, som 
er til gensidig fordel og af gensidig 
interesse. I denne henseende vil der blive 
taget særligt hensyn til Unionens 
initiativer og internationale forpligtelser 
med hensyn til global adgang til energi og 
tilpasning til og imødegåelse af 
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klimaændringer.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.1 – afsnit 7 

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. Det forudsætter en mere 
strategisk og åben tilgang til samarbejdet 
med tredjelande med målrettede 
foranstaltninger til fremme og støtte af 
internationalt samarbejde. 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 48

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.3.2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at fremme udviklingen af 
innovative samfund og politikker i Europa 
gennem medinddragelse af borgere, 

Målet er at fremme udviklingen af 
innovative samfund og politikker i Europa 
gennem medinddragelse af borgere, 
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virksomheder og brugere i forskning og 
innovation og fremme koordinerede
forsknings- og innovationspolitikker i 
forbindelse med globaliseringen. Der vil 
især blive ydet støtte til udviklingen af 
EFR og udformningen af rammebetingelser 
for innovation.

virksomheder og brugere i forskning og 
innovation og fremme koordinerede 
forsknings- og innovationspolitikker, der 
involverer tredjelande. Der vil især blive 
ydet støtte til udviklingen af EFR og 
udformningen af rammebetingelser for 
innovation.

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) at fremme et kohærent og effektivt 
samarbejde med tredjelande.

(d) at fremme et sammenhængende og 
effektivt samarbejde med tredjelande, bl.a. 
med hensyn til adgang til 
forskningsresultater og information.
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