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Ændringsforslag 35
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 36
David Casa

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I meddelelsen "Et budget for Europa 
2020" foreslog Kommissionen, at de
områder, der i perioden 2007-2013 er 
dækket af det syvende rammeprogram for
forskning og innovation og 
forskningsdelen af rammeprogrammet for 
konkurrenceevne og innovation såvel som 
Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi (EIT), samles inden for en 
fælles strategisk ramme for forskning og 

(10) I meddelelsen "Et budget for Europa 
2020" foreslog Kommissionen at samle de
tre hovedfinansieringskilder til forskning 
og innovation (nuværende syvende 
rammeprogram, den nuværende 
innovationsdel af rammeprogrammet for 
konkurrenceevne og innovation såvel som 
Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi (EIT)) under en enkelt fælles 
strategisk ramme for forskning og 
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innovation med henblik på at nå Europa 
2020-strategiens mål om at øge udgifterne 
til forskning og udvikling til 3 % af BNP i 
2020. I samme meddelelse forpligtede 
Kommissionen sig også til at integrere 
klimaændringsproblematikken i Unionens 
udgiftsprogrammer og at bruge mindst 20 
% af Unionens budget på klimarelaterede 
mål. Klimaindsats og ressourceeffektivitet 
er gensidigt forstærkende mål, der bidrager 
til at sikre en bæredygtig udvikling. De 
specifikke mål i den forbindelse bør 
suppleres af de øvrige specifikke mål for 
Horisont 2020. Derfor forventes det, at 
mindst 60 % af det samlede budget for 
Horisont 2020 kommer til at vedrøre 
bæredygtig udvikling. Det forventes også, 
at udgifterne i forbindelse med 
klimaindsatsen vil overstige 35 % af 
budgettet, inklusive indbyrdes forenelige 
foranstaltninger til forbedring af
ressourceeffektiviteten. Kommissionen bør 
forelægge oplysninger om omfanget og 
resultaterne af støtten til gennemførelsen af 
målene på klimaområdet. Udgifterne 
vedrørende klimaindsatsen under Horisont 
2020 bør kunne spores efter den metode, 
der er omhandlet i ovennævnte meddelelse.

innovation. Kommissionen vil herved nå 
Europa 2020-strategiens mål om at øge 
udgifterne til forskning og udvikling til 3 
% af BNP i 2020. I samme meddelelse 
forpligtede Kommissionen sig også til at 
integrere klimaændringsproblematikken i 
Unionens udgiftsprogrammer og at bruge 
mindst 20 % af Unionens budget på 
klimarelaterede mål. Klimaindsats og 
ressourceeffektivitet er gensidigt 
forstærkende mål, der bidrager til at sikre 
en bæredygtig udvikling. De specifikke 
mål i den forbindelse bør suppleres af de 
øvrige specifikke mål for Horisont 2020. 
Derfor forventes det, at mindst 60 % af det 
samlede budget for Horisont 2020 kommer 
til at vedrøre bæredygtig udvikling. Det 
forventes også, at udgifterne i forbindelse 
med klimaindsatsen vil overstige 35 % af 
budgettet, inklusive indbyrdes forenelige 
foranstaltninger til forbedring af
ressourceeffektiviteten. Kommissionen bør 
forelægge oplysninger om omfanget og 
resultaterne af støtten til gennemførelsen af 
målene på klimaområdet. Udgifterne 
vedrørende klimaindsatsen under Horisont 
2020 bør kunne spores efter den metode, 
der er omhandlet i ovennævnte meddelelse.

Or. en

Ændringsforslag 37
David Casa

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Horisont 2020 – rammeprogrammet 
for forskning og innovation i Den 
Europæiske Union (idet følgende benævnt
"Horisont 2020") sætter fokus på tre 
overordnede mål, nemlig at frembringe
videnskabelig topkvalitet for at styrke 
Unionens fremragende position på 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 38
Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

innovationsdagsordener, der tilgodeser 
borgernes og civilsamfundets bekymringer 
og forventninger, og ved at gøre det lettere 
at deltage i aktiviteter under Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 39
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

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

forskning og innovation gennem den 
aktive deltagelse af samfundsaktørerne 
(forskerne, borgerne og civilsamfundet,
politikerne og industrien) i forsknings- og 
innovationsprocessen, navnlig ved at sikre 
udbredelsen af kønsaspektet; ved at
fremme videnskabelig uddannelse, ved at 
sikre respekten for etisk lovgivning og 
bane vejen for en efterlevelse af de højeste 
etiske standarder på verdensplan; ved at 
fremme adgangen til og genanvendelsen 
af resultaterne fra den offentligt 
finansierede forskning, navnlig 
videnskabelige publikationer og data; ved 
at gøre videnskabelig viden lettere 
tilgængelig, udvikle en 
forvaltningsmæssig ramme, der tilgodeser 
borgernes og civilsamfundets bekymringer 
og forventninger og letter deres deltagelse
i aktiviteter under Horisont 2020

Or. en

Ændringsforslag 41
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Tilgængelighed af oplysnings- og 
kommunikationstiltag vedrørende 
Horisont 2020, herunder oplysninger 
vedrørende støttede projekter og deres 
resultater, kræver tilgængelige formater 
for alle. Tilgængelige formater omfatter, 
men er ikke begrænset til magnaprint, 
blindskrift, letlæselige typer, audio, video 
og elektroniske formater.

Or. en



PE492.556v01-00 8/70 AM\905947DA.doc

DA

Ændringsforslag 42
Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(21) Ved gennemførelsen af Horisont 2020 
bør der tages hensyn til de nye muligheder 
og udviklingen inden for videnskab og 
teknologi, erhvervsliv, politik og samfund. 
Dagsordenerne bør således fastlægges i tæt 
samarbejde med parter fra alle berørte 
sektorer og bør være tilstrækkeligt fleksible 
til, at der kan reageres på nye tendenser, 
Horisont 2020 skal dog anerkende 
behovet for EU-institutionernes ledelse 
med henblik på at sikre en global 
konkurrenceevne, navnlig inden for 
bioteknologi. Der bør løbende indhentes 
rådgivning udefra under gennemførelsen af 
programmet, idet der også gøres brug af 
relevante redskaber som europæiske 
teknologiplatforme, fælles 
programlægningsinitiativer og europæiske 
innovationspartnerskaber.

Or. en

Ændringsforslag 43
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

reageres på nye tendenser. Der bør løbende 
indhentes rådgivning udefra under 
gennemførelsen af programmet, idet der 
også gøres brug af relevante redskaber som 
europæiske teknologiplatforme, fælles 
programlægningsinitiativer og europæiske 
innovationspartnerskaber.

Or. en

Ændringsforslag 44
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Horisont 2020 skal ligeledes være 
med til at overbevise europæiske forskere 
om at blive i Europa, tiltrække forskere 
fra hele verden til Europa og gøre Europa 
til en mere attraktiv destination for de 
bedste forskere. Det bør således overvejes 
at oprette attraktive, koordinerede 
skatteordninger for forskere på europæisk 
plan. 

Or. fr

Ændringsforslag 45
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(22) Horisont 2020 bør medvirke til at gøre 
forskerhvervet mere attraktivt i Unionen, 
navnlig som karrieremulighed for unge.
Der bør tages passende hensyn til det 
europæiske charter for forskere og 
adfærdskodeksen for ansættelse af forskere 
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er fastlagt i forbindelse med det 
europæiske forskningsrum, samtidig med 
at deres frivillige karakter respekteres.

samt andre relevante referencerammer, der 
er fastlagt i forbindelse med det 
europæiske forskningsrum, samtidig med 
at deres frivillige karakter respekteres.

Or. ro

Ændringsforslag 46
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(22) Horisont 2020 bør medvirke til at gøre 
forskerhvervet mere attraktivt, navnlig de 
industrielle og biomedicinske sektorer, i 
Unionen. Der bør tages passende hensyn til 
det europæiske charter for forskere og 
adfærdskodeksen for ansættelse af forskere 
samt andre relevante referencerammer, der 
er fastlagt i forbindelse med det 
europæiske forskningsrum, samtidig med 
at deres frivillige karakter respekteres.

Or. fr

Ændringsforslag 47
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) De aktiviteter, der udvikles under 
Horisont 2020, bør sigte mod at fremme 
lighed mellem mænd og kvinder inden for 
forskning og innovation, navnlig ved at 
takle de bagvedliggende årsager til en 
manglende balance mellem kønnene, ved 
at udnytte både kvindelige og mandlige 
forskeres fulde potentiale og ved at 

(23) De forskningsaktiviteter, der
finansieres under Horisont 2020, skal 
være i overensstemmelse med EU's 
fællesskabsret inden for lige muligheder 
for mænd og kvinder. Horisont 2020 skal 
tage højde for videnskabelig topkvalitet og 
professionel kvalifikation af 
videnskabelige og 
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integrere kønsaspektet i projekternes 
indhold for at forbedre forskningens 
kvalitet og stimulere innovation. 
Aktiviteterne bør også sigte mod at 
gennemføre principperne om lighed 
mellem kønnene som fastlagt i artikel 2 og 
3 i traktaten om Den Europæiske Union 
og artikel 8 i TEUF.

forskningsmedarbejdere af begge køn, 
som arbejder inden for forskning og 
innovation. For at sikre en effektiv 
anvendelse af EU-midlerne skal den 
grundlæggende differentiering for EU's 
forskningsmidler være topkvaliteten i 
videnskabelige projekter og den 
professionelle kvalifikation af 
forskningsmedarbejderne.

Or. en

Ændringsforslag 48
Frédérique Ries

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 begrundede og jævnligt 
opdaterede udtalelser fra Den Europæiske 
Gruppe vedrørende Etik inden for 
Naturvidenskab og Ny Teknologi, hvilket 
som en forudsætning medfører en 
gennemsigtig metode til udvælgelse, som 
underbygges af uafhængigheden og den 
videnskabelige ekspertise hos 
medlemmerne af 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.

Or. fr
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Ændringsforslag 49
Chris Davies

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, 
herunder gennem strategisk udvikling, 
integration og anvendelse af innovative 
redskaber og teknologier, der ikke 
involverer dyr. Ved gennemførelsen af 
samtlige aktiviteter bør der sikres et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med artikel 168 i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Det politiske mål med reduktion og i sidste ende erstatning af anvendelsen af dyr skal være 
forbundet med den praktiske tilgang, der er brug for for at gøre dette mål til virkelighed.

Ændringsforslag 50
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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 

(24) Forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der støttes af Horisont 2020, bør overholde 
grundlæggende etiske principper. Der bør 
tages hensyn til udtalelser fra Den 
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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.

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.
Horisont 2020-midlerne til 
forskningsaktiviteter skal være i 
overensstemmelse med de 
lovgivningsmæssige bestemmelser og
almindelig praksis i medlemsstaterne. Ved 
gennemførelsen af samtlige aktiviteter bør 
der sikres et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med artikel 168 i TEUF.

(EU's rammeprogrammer skal være i 
overensstemmelse med de nationale 
forfatningslove i medlemsstaterne, når der 
ydes støtte til forskning. EU må ikke støtte 
forskning, som ikke er godkendt i 
medlemsstaterne.)

Or. en

Ændringsforslag 51
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Europa-Kommissionen opfordrer ikke 
udtrykkeligt til brug af embryonale 
menneskelige stamceller. Eventuel brug af 
menneskelige stamceller, hvad enten de er 
embryonale eller voksne, afhænger af 
forskernes vurdering i forhold til de mål, 
de ønsker at nå, og skal underkastes en 
grundig etisk vurdering. Projekter, der 
indebærer brug af embryonale 
menneskelige stamceller, bør ikke støttes 
uden den nødvendige godkendelse fra 
medlemsstaterne. Der bør ikke ydes støtte 

(25) Stamceller har vist sig at være 
effektive på visse områder, især inden for 
regenerative lægemidler. EU bør derfor 
fortsat støtte denne type forskning.
Europa-Kommissionen anerkender dog de 
etiske betænkeligheder, som forskning i 
embryonale menneskelige stamceller 
medfører, og opfordrer derfor ikke 
udtrykkeligt til brug af embryonale 
menneskelige stamceller. Eventuel brug af
voksne menneskelige stamceller, navnlig 
stamceller fra navlestrengsblod og 
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til forskning, som er forbudt i alle 
medlemsstater. Der bør ikke ydes støtte til 
forskning, der foregår i en medlemsstat, 
hvor denne forskning er forbudt.

inducerede pluripotente stamceller, 
afhænger af forskernes vurdering i forhold 
til de mål, de ønsker at nå, og skal 
underkastes en grundig etisk vurdering.
Projekter, der indebærer brug af 
embryonale menneskelige stamceller, bør 
ikke støttes uden den nødvendige 
godkendelse fra medlemsstaterne. Der bør 
ikke ydes støtte til forskning, som er 
forbudt i alle medlemsstater. Der bør ikke 
ydes støtte til forskning, der foregår i en 
medlemsstat, hvor denne forskning er 
forbudt.

Or. it

Ændringsforslag 52
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Europa-Kommissionen opfordrer ikke 
udtrykkeligt til brug af embryonale
menneskelige stamceller. Eventuel brug af 
menneskelige stamceller, hvad enten de er 
embryonale eller voksne, afhænger af 
forskernes vurdering i forhold til de mål, 
de ønsker at nå, og skal underkastes en 
grundig etisk vurdering. Projekter, der 
indebærer brug af embryonale 
menneskelige stamceller, bør ikke støttes 
uden den nødvendige godkendelse fra
medlemsstaterne. Der bør ikke ydes støtte 
til forskning, som er forbudt i alle 
medlemsstater. Der bør ikke ydes støtte til 
forskning, der foregår i en medlemsstat, 
hvor denne forskning er forbudt.

(25) Europa-Kommissionen er bekymret 
over spørgsmål vedrørende retfærdighed i
forbindelse med brugen af menneskelige 
stamceller, uanset om de er voksne, 
embryonale eller stammer fra 
navlestrengsblod. Eventuel brug af 
menneskelige stamceller, hvad enten de er 
embryonale eller voksne, afhænger af 
forskernes vurdering i forhold til de
terapeutiske mål, de ønsker at nå, og skal 
underkastes en grundig etisk vurdering.
Projekter, der indebærer brug af 
embryonale menneskelige stamceller, kan 
få støtte, forudsat at de er blevet behørigt 
godkendt af medlemsstaterne.

Or. fr

Begrundelse

Står i forbindelse med ændringsforslaget til artikel 16, stk. 4, vedrørende menneskelige 
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stamceller.

Ændringsforslag 53
Alda Sousa

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Europa-Kommissionen opfordrer ikke 
udtrykkeligt til brug af embryonale 
menneskelige stamceller. Eventuel brug af 
menneskelige stamceller, hvad enten de er 
embryonale eller voksne, afhænger af 
forskernes vurdering i forhold til de mål, 
de ønsker at nå, og skal underkastes en 
grundig etisk vurdering. Projekter, der 
indebærer brug af embryonale 
menneskelige stamceller, bør ikke støttes 
uden den nødvendige godkendelse fra 
medlemsstaterne. Der bør ikke ydes støtte 
til forskning, som er forbudt i alle 
medlemsstater. Der bør ikke ydes støtte til 
forskning, der foregår i en medlemsstat, 
hvor denne forskning er forbudt.

(25) Europa-Kommissionen opfordrer ikke 
udtrykkeligt til brug af embryonale 
menneskelige stamceller. Eventuel brug af 
menneskelige stamceller, hvad enten de er 
embryonale eller voksne, afhænger af 
forskernes vurdering i forhold til de mål, 
de ønsker at nå, og skal underkastes en 
grundig etisk vurdering. Projekter, der 
indebærer brug af embryonale 
menneskelige stamceller, bør ikke støttes 
uden den nødvendige godkendelse fra 
medlemsstaterne. Oprettelsen og 
vedligeholdelsen af offentlige embryonale 
menneskelige stamcellebanker skal tages i 
betragtning. 

Or. pt

Ændringsforslag 54
Peter Liese, Richard Seeber

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Europa-Kommissionen opfordrer 
ikke udtrykkeligt til brug af embryonale 
menneskelige stamceller. Eventuel brug 
af menneskelige stamceller, hvad enten de 
er embryonale eller voksne, afhænger af 
forskernes vurdering i forhold til de mål, 
de ønsker at nå, og skal underkastes en 

(25) Stamceller har vist deres merværdi i 
nogle tilfælde, især inden for regenerative 
lægemidler. Navnlig stamceller fra 
navlestrengsblod og voksne stamceller er 
allerede overført til fast behandling. EU 
bør derfor fortsat støtte denne type 
forskning. Undersøgelsen af eksisterende
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grundig etisk vurdering. Projekter, der 
indebærer brug af embryonale 
menneskelige stamceller, bør ikke støttes 
uden den nødvendige godkendelse fra 
medlemsstaterne. Der bør ikke ydes støtte 
til forskning, som er forbudt i alle 
medlemsstater. Der bør ikke ydes støtte til 
forskning, der foregår i en medlemsstat, 
hvor denne forskning er forbudt.

eller fremtidige alternativer til forskning 
inden for embryonale menneskelige 
stamceller, navnlig stamceller fra 
navlestrengsblod, inducerede pluripotente 
stamceller og voksne stamceller, bør
prioriteres.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget tager udgangspunkt i forfatterens ændringsforslag 1 og 6 – men tager 
højde for, at det er blevet besluttet at begrænse udtalelsen til udelukkende at vedrøre ENVI-
Udvalgets kompetence, nemlig miljø, sundhed og fødevaresikkerhed. Retsudvalget har ansvar 
for de juridiske og etiske aspekter. Ændringsforslaget skal således undgå at berøre etiske 
spørgsmål.

Ændringsforslag 55
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Europa-Kommissionen opfordrer ikke 
udtrykkeligt til brug af embryonale 
menneskelige stamceller. Eventuel brug af 
menneskelige stamceller, hvad enten de er 
embryonale eller voksne, afhænger af 
forskernes vurdering i forhold til de mål, 
de ønsker at nå, og skal underkastes en 
grundig etisk vurdering. Projekter, der 
indebærer brug af embryonale 
menneskelige stamceller, bør ikke støttes 
uden den nødvendige godkendelse fra 
medlemsstaterne. Der bør ikke ydes støtte 
til forskning, som er forbudt i alle 
medlemsstater. Der bør ikke ydes støtte til 
forskning, der foregår i en medlemsstat, 
hvor denne forskning er forbudt.

(25) Stamceller har vist deres store 
merværdi, især inden for regenerative 
lægemidler. EU bør derfor fortsat støtte 
denne type forskning. Europa-
Kommissionen opfordrer ikke udtrykkeligt 
til brug af embryonale menneskelige 
stamceller. Eventuel brug af embryonale
menneskelige stamceller afhænger af 
forskernes vurdering i forhold til de mål, 
de ønsker at nå, og skal underkastes en 
grundig etisk vurdering. Projekter, der 
indebærer brug af embryonale 
menneskelige stamceller, bør ikke støttes 
uden den nødvendige godkendelse fra 
medlemsstaterne. Der bør ikke ydes støtte
til forskning, som er forbudt i alle 
medlemsstater. Der bør ikke ydes støtte til 
forskning, der foregår i en medlemsstat, 
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hvor denne forskning er forbudt.
Kommissionen skal aktivt støtte forskning, 
som har til formål at udvikle alternativer 
til embryonale stamceller.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af det foreslåede ændringsforslag i udkastet til udtalelse. Den nye ordlyd 
henviser ikke til noget specifikt alternativ, men lader døren stå åben for alle de eksisterende 
eller fremtidige alternativer, som udvikles af videnskabsfolk.

Ændringsforslag 56
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Europa-Kommissionen opfordrer 
ikke udtrykkeligt til brug af embryonale 
menneskelige stamceller. Eventuel brug af 
menneskelige stamceller, hvad enten de er 
embryonale eller voksne, afhænger af 
forskernes vurdering i forhold til de mål, 
de ønsker at nå, og skal underkastes en 
grundig etisk vurdering. Projekter, der
indebærer brug af embryonale 
menneskelige stamceller, bør ikke støttes 
uden den nødvendige godkendelse fra 
medlemsstaterne. Der bør ikke ydes støtte 
til forskning, som er forbudt i alle 
medlemsstater. Der bør ikke ydes støtte til 
forskning, der foregår i en medlemsstat, 
hvor denne forskning er forbudt.

(25) Der skal tages højde for de betydelige 
forskelle mellem de nationale love i 
medlemsstaterne om forskning med brug 
af menneskelige embryoner og
embryonale menneskelige stamceller.
Unionens forskningspolitik bør ikke 
medføre en harmonisering af nationale 
lovgivninger i medlemsstaterne. 
Kommissionen skal minde om sin 
erklæring i forbindelse med det syvende 
rammeprogram, nemlig at den vil 
fortsætte den nuværende praksis og ikke 
underordne sig forskriftsudvalgets forslag 
om projekter, som omfatter 
forskningsaktiviteter, der ødelægger 
menneskelige embryoner, herunder for at 
fremskaffe stamceller1. Dette tilsagn bør 
indføjes i denne forordning for at skabe 
retlig sammenhæng.1 Punkt 12 i 
Kommissionens erklæring vedrørende 
artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. 
december 2006 om Det Europæiske 
Fællesskabs syvende rammeprogram for
forskning, teknologisk udvikling og 
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demonstration, EUT L 412 af 30.12.2006, 
s. 1.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at give Kommissionens tilsagn vedrørende 
stamcelleforskning juridisk gyldighed.

Ændringsforslag 57
Anna Záborská

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Den Europæiske Unions Domstol 
fastslog i dommen i sag C-34/101, at EU-
retten udelukker patentering af 
embryonale menneskelige stamceller. I 
betragtning af Domstolens dom i sag C-
34/10 bør finansiering af forskning med 
brug af embryonale menneskelige 
stamceller udelukkes fra EU-støtte.
__________________
1 Domstolens dom (Store Afdeling) af 
18. oktober 2011 i sag C-34/10, Oliver 
Brüstle mod Greenpeace.

Or. en

Ændringsforslag 58
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Kommissionen skal i 
rammeprogrammet i højere grad tage 
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højde for forskning inden for celler fra 
navlestrengsblod 
(differentieringskapacitet, spredning og 
autolog eller allogeneisk anvendelse, 
manglende immunologisk reaktion hos 
patienten, der modtager stamcellerne), 
som allerede er blevet anvendt succesfuldt 
til behandling af visse sygdomme.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer ordførerens holdning som udtrykt i ændringsforslag 6 
vedrørende forskning inden for celler fra navlestrengsblod. Horisont 2020-programmet skal 
slå til lyd for en "tredje måde" inden for forskning vedrørende stamceller.

Ændringsforslag 59
Anna Záborská

Forslag til forordning
Betragtning 25 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25b) EU's forskningspolitik og 
forskningsstøtte skal sikre, at de 
videnskabsfolk, der får deres forskning 
finansieret med EU-skatteborgeres penge,
også patenterer deres opfindelser i EU. 
Da embryonale menneskelige stamceller 
ikke kan patenteres (se Domstolens dom 
C-34/10), bør denne form for forskning 
udelukkes fra EU-finansiering med 
henblik på at sikre en ansvarlig brug af 
skatteborgernes penge. En medlemsstat 
kan ikke desto mindre beslutte at 
finansiere denne forskning udelukkende 
gennem de nationale budgetter og i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning.

Or. en



PE492.556v01-00 20/70 AM\905947DA.doc

DA

Ændringsforslag 60
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Betragtning 25 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25b) Den nylige opdagelse af inducerede 
pluripotente stamceller har åbnet op for 
en ny forskningsmetode, som går ud over 
forskningsmulighederne inden for voksne 
og embryonale stamceller, som har 
eksisteret i mange år, og har således skabt 
nyt håb hos de patienter, der venter på 
behandling. EU bør derfor træffe 
foranstaltninger i henhold til følgende 
anbefalinger – EU skal:
– tage hensyn til videnskabsverdenens 
interesse i alle forskningstyper,
– skabe balance mellem de forskellige 
måder til undersøgelse af stamceller uden 
at favorisere den ene frem for den anden,
– tage højde for de etiske problemer, der 
er forbundet med hver stamcellekategori.

Or. fr

Ændringsforslag 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Multi-, interdisciplinære og tværfaglige tilgange er afgørende for at opnå fremskridt inden for 
forskning og innovation. Nutidens problemer er så komplekse, at de sjældent kan klares med 
en enkelt videnskabelig disciplin eller forskere. Derfor er der ofte behov for fælles mål eller 
fælles kognitive strukturer blandt discipliner og samfundsaktører for at finde og udvikle de 
bedste løsninger. Derfor bør Horisont 2020 ikke kun indeholde, men også fremme multi- og 
interdisciplinære tilgange.

Ændringsforslag 62
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 63
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Forslag til forordning



PE492.556v01-00 22/70 AM\905947DA.doc

DA

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 
tredjelandes programmer for at bidrage til 
Unionens bidrag til internationale 
forpligtelser, bl.a. opfyldelse af 
årtusindudviklingsmålene.

(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 
tredjelandes programmer for at bidrage til 
Unionens bidrag til internationale 
forpligtelser, bl.a. opfyldelse af 
årtusindudviklingsmålene og RIO+20-
målene.

Or. en

Ændringsforslag 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Der skal påtænkes en deltagelse af 
forskningsteams i forskellige projekter 
som en styrkelse af kvaliteten og 
muligheden for et internationalt 
samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 65
Julie Girling

Forslag til forordning
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Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Behovet for en ny tilgang til kontrol 
og risikoforvaltning i forbindelse med
Unionens forskningsstøtte blev anerkendt 
af Det Europæiske Råd den 4. februar 
2011, der efterlyste en ny balance mellem 
tillid og kontrol og mellem risikovillighed 
og risikominimering. Europa-Parlamentet 
opfordrede i sin beslutning af 11. 
november 2010 om forenkling af 
gennemførelsen af 
forskningsrammeprogrammerne til en 
pragmatisk ændring i retning af 
administrativ og finansiel forenkling og 
erklærede, at forvaltningen af europæisk 
forskningsstøtte burde være mere 
tillidsbaseret og risikotolerant over for
deltagerne. Den foreløbige 
evalueringsrapport om det syvende 
rammeprogram for forskning (2007-2013) 
konkluderer, at der er behov for en mere 
radikal fremgangsmåde, for at forenklingen 
kan tage et kvantespring fremad, og at
balancen mellem risiko og tillid må 
revurderes.

(32) Behovet for en ny tilgang til udvikling 
af en evidensbaseret strategi for
risikoforvaltning som led i Unionens
strategi for forskningsstøtte blev anerkendt 
af Det Europæiske Råd den 4. februar 
2011. På dette tidspunkt efterlyste Rådet
en ny balance mellem tillid og kontrol og 
mellem risikovillighed og 
risikominimering. Europa-Parlamentet 
opfordrede i sin beslutning af 11. 
november 2010 om forenkling af 
gennemførelsen af 
forskningsrammeprogrammerne til en 
pragmatisk ændring i retning af 
administrativ og finansiel forenkling og 
erklærede, at forvaltningen af europæisk 
forskningsstøtte burde være mere 
tillidsbaseret og risikotolerant over for
forskerne. Den foreløbige 
evalueringsrapport om det syvende 
rammeprogram for forskning (2007-2013) 
konkluderer, at der er behov for en mere 
radikal fremgangsmåde, for at forenklingen 
kan tage et kvantespring mod forenklede 
procedurer, som bevidner EU's tillid til 
forskerne og opfordrer dem til at tage de 
nødvendige risici med henblik på 
tilskyndede fremskridt inden for 
videnskab og teknologi.

Or. en

Ændringsforslag 66
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) En effektiv resultatorienteret 
forvaltning, herunder evaluering og 

(35) En effektiv resultatorienteret 
forvaltning, herunder evaluering og 
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overvågning, forudsætter, at der udvikles 
særlige resultatindikatorer, der kan måles 
over et længere tidsrum, som er både 
realistiske og afspejler logikken i 
interventionen, og som er relevante for det 
pågældende hierarki af mål og aktiviteter. 
Der bør iværksættes passende ordninger for 
koordinering af gennemførelsen og 
overvågningen af Horisont 2020 og 
overvågningen af fremskridt og resultater 
vedrørende det europæiske forskningsrum.

overvågning, forudsætter, at der udvikles 
særlige fælles europæiske
resultatindikatorer, der kan måles over et 
længere tidsrum, som er både realistiske og 
afspejler logikken i interventionen, og som 
er relevante for det pågældende hierarki af 
mål og aktiviteter. Der bør iværksættes 
passende ordninger for koordinering af 
gennemførelsen og overvågningen af 
Horisont 2020 og overvågningen af 
fremskridt og resultater vedrørende det 
europæiske forskningsrum.

Or. fr

Ændringsforslag 67
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "forskningsinfrastruktur": faciliteter, 
ressourcer, organisatoriske systemer og 
tjenester, som anvendes af 
forskningsmiljøerne i forbindelse med 
forskning og innovation på deres 
områder. Når det er relevant, kan 
forskningsinfrastrukturen anvendes til 
andet end forskning, f.eks. til uddannelse 
eller offentlige tjenester. Dette omfatter: 
større videnskabeligt udstyr (eller 
instrumenter). Videnbaserede ressourcer 
såsom samlinger, arkiver eller 
videnskabelige data. E-infrastrukturer, 
såsom data, it- og softwaresystemer, 
kommunikationsnetværk og systemer til 
fremme af åbenhed og digital tillid. Alle 
andre typer infrastruktur med en unik 
karakter, som er afgørende for at opnå 
topkvalitet i forskning og innovation."

Or. en

Begrundelse

For at dele en fælles definition, hvad angår konceptet infrastruktur, er der brug for, at det 
koncept, der allerede finder anvendelse, indføres i en lovgivningstekst, således at den 
traditionelle fortolkning udvides i forbindelse med bygninger og fysisk investering.

Ændringsforslag 69
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "transeuropæisk 
teknologioverførsel": overførsel af 
videnskabelige resultater og teknologi 
mellem offentlige og private organer i 
forskellige EU-medlemsstater.
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Or. en

Ændringsforslag 70
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) "intelligent specialisering": det 
begreb, der dækker udvikling af EU's 
politik for forskning og udvikling samt 
innovation; formålet med intelligent 
specialisering er at fremme en effektiv og 
rationel anvendelse af offentlige 
investeringer ved at udnytte synergierne 
mellem lande og regioner og styrke deres 
innovationskapacitet; den intelligente 
specialiseringsstrategi er en del af et 
flerårigt strategiprogram, hvis mål er at 
udvikle et funktionelt nationalt eller 
regionalt system for forskning og 
innovation.

Or. en

Begrundelse

Den intelligente specialisering er den øvelse, der skal gennemføres i regionerne for at 
identificere deres egne kapaciteter og udformningen af deres fremtidige regionale strategiske 
program. Dette er et "bottom up"-krav, som muliggør overførslen af midler fra 
strukturfondene til Horisont 2020-programmet for innovation.

Ændringsforslag 71
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 skal spille en central rolle i 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 

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

vækst ved at udgøre en fælles strategisk 
ramme for Unionens støtte til forskning og 
innovation og således være et middel til at 
mobilisere private investeringer, skabe nye 
jobmuligheder og opnå langsigtet
bæredygtighed, økonomisk udvikling og
modstandsdygtighed, social inklusion og 
industriel konkurrenceevne i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 72
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 73
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 skal spille en central rolle i 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 

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

vækst ved at udgøre en fælles strategisk 
ramme for Unionens støtte til forskning og 
innovation og således være et middel til at 
mobilisere private investeringer, overføre 
forskningsresultater til alle 
uddannelsesniveauer, skabe nye 
jobmuligheder og opnå langsigtet 
bæredygtig vækst og konkurrenceevne i 
Europa.

Or. en

Begrundelse

Uddannelse er en Europa 2020-prioritet, der har afgørende betydning. Der er tale om et 
vigtigt redskab for europæisk styrke. Der skal inddrages overførsler fra videnskab til 
uddannelsesprogrammer.

Ændringsforslag 74
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 75
Yves Cochet, Jill Evans
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 76
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Horisont 2020 skal bidrage til at 
opbygge en økonomi baseret på viden og 
innovation i hele Unionen ved at 
mobilisere tilstrækkelige yderligere midler 
til forskning, udvikling og innovation. 
Derved skal programmet støtte 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
og andre EU-politikker samt 
gennemførelsen af et velfungerende 
europæisk forskningsrum, og 
instrumenterne for forbindelsen mellem 
forskning, innovation og strukturfondene 
bør gennemføres ved hjælp af 
programmerne "Videnbaserede regioner" 
og "Intelligente specialiseringer". Begge 
instrumenter skal findes inden for EFR 
for at skabe objektive indikatorer for 
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topkvalitet.

Or. en

Begrundelse

"Videnbaserede regioner" og "Intelligente specialiseringer" kan være vigtige instrumenter for 
synergierne mellem strukturfondene og Horisont 2020.

Ændringsforslag 77
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Denne forordning skal ikke støtte 
Kommissionens administrationsudgifter 
til gennemførelse af dette program eller 
oprettelsen eller driften af store 
europæiske infrastrukturprogrammer 
såsom Galileo, GMES eller ITER.

Or. en

Ændringsforslag 78
Jill Evans, Yves Cochet

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Denne forordning skal ikke støtte 
udvikling af genetisk modificerede 
organismer til udsætning i miljøet, 
fødevarer eller foder og beslægtede 
forskningsaktiviteter og infrastruktur.

Or. en
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Ændringsforslag 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 - litra c – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Viden, videnskab og teknologi. 
Biovidenskab, sundhed, jord, miljø, 
naturressourcer og fødevaresikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Forskel mellem teknologier, ingeniørvidenskab, forskning inden for menneskelige og sociale 
behov.

Ændringsforslag 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 - litra c – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) Samfund, økonomi og humaniora. 
Demografiske udfordringer, uddannelse, 
territoriale spørgsmål, forvaltning, kultur, 
digitalt indhold, humaniora, kulturarv og 
immaterielle vidensområder.

Or. en

Begrundelse

Immaterielle vidensområder skal have en betydning som tilpasning til globale forandringer.

Ændringsforslag 81
Oreste Rossi

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af Horisont 2020 er 87740 
mio. EUR, hvoraf maksimalt 86 198 mio. 
EUR afsættes til aktiviteter i henhold til 
afsnit XIX i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF).

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af Horisont 2020 er 87740 
mio. EUR, hvoraf maksimalt 86 698 mio. 
EUR afsættes til aktiviteter i henhold til 
afsnit XIX i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF).

Or. it

(Se ændringsforslag til bilag II)

Ændringsforslag 82
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af Horisont 2020 er 87740
mio. EUR, hvoraf maksimalt 86 198 mio. 
EUR afsættes til aktiviteter i henhold til 
afsnit XIX i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF).

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af Horisont 2020 er XXX
mio., hvoraf maksimalt 98,2 % afsættes til 
aktiviteter i henhold til afsnit XIX i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF).

Or. en

Ændringsforslag 83
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Videnskabelig topkvalitet: 27 818 mio. 
EUR

a) Videnskabelig topkvalitet: 23 818 mio. 
EUR

Or. it
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(Se ændringsforslag til bilag II)

Ændringsforslag 84
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Videnskabelig topkvalitet: 27 818 mio. 
EUR

a) Videnskabelig topkvalitet: 29,3 %

Or. en

Ændringsforslag 85
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Industrielt lederskab: 20 280 mio. EUR b) Industrielt lederskab: 25 280 mio. EUR

Or. it

(Se ændringsforslag til bilag II)

Ændringsforslag 86
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Industrielt lederskab: 20 280 mio. EUR b) Industrielt og postindustrielt lederskab:
25 280 mio. EUR

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at tage højde for, at postindustrialiseringen allerede er en realitet i nogle 
medlemsstater, som har bevæget sig mod et postindustrielt samfund med en dynamisk service-
og højteknologisektor. På den anden side skal Europa, som ikke kan følge med sine 
nøglekonkurrenter, investere mere i de vigtigste industrielle sektorer som det centrale i 
konkurrenceevnen, og derfor er det sund fornuft at have en mere afbalanceret spredning af 
budgetgennemførelsen mellem to af de tre prioriteter: industrielt lederskab og 
samfundsmæssige udfordringer.

Ændringsforslag 87
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Industrielt lederskab: 20 280 mio. EUR b) Industrielt lederskab: 25,2 %

Or. en

Ændringsforslag 88
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Samfundsmæssige udfordringer: 35 888
mio. EUR.

c) Samfundsmæssige udfordringer: 34 388
mio. EUR.

Or. it

(Se ændringsforslag til bilag II)

Ændringsforslag 89
Frédérique Ries

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Samfundsmæssige udfordringer: 35 888
mio. EUR.

c) Samfundsmæssige udfordringer: 30 888
mio. EUR.

Or. en

Begrundelse

I henhold til ændringsforslaget til artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b, for at sikre en mere 
afbalanceret spredning af budgetgennemførelsen. Det er af afgørende betydning at udvikle en 
stærk industriel og postindustriel politik på EU-plan, hvis vi vil opfylde de omfattende 
samfundsmæssige udfordringer, som de europæiske samfund står over for i dag og de 
kommende årtier (skabe gode og anstændige job og prøve at forbedre livskvaliteten hos de 
europæiske borgere).

Ændringsforslag 90
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Samfundsmæssige udfordringer: 35 888 
mio. EUR.

c) Samfundsmæssige udfordringer: 40,4 %.

Or. en

Ændringsforslag 91
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det samlede maksimumsbeløb for 
Unionens finansieringsbidrag fra Horisont 
2020 til Det Fælles Forskningscenters ikke-
nukleare aktiviteter er på 2,1 % af det 
samlede budget.
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Or. en

Ændringsforslag 92
Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi finansieres via et 
maksimumsbeløb fra Horisont 2020 på
3194 mio. EUR, som fastlagt i bilag II. Der 
vil i først omgang blive tildelt 1542 mio. 
EUR til Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi til aktiviteter i 
henhold til afsnit XVII i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. Alt 
afhængigt af resultatet af den evaluering, 
der skal foretages i henhold til artikel 26, 
stk. 1, vil der blive tildelt yderligere 1652
mio. EUR. Dette yderligere beløb vil blive 
tildelt pro rata, som anført i bilag II, fra 
budgettet for det specifikke mål
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" under indsatsområdet
"Industrielt lederskab", jf. stk. 2, litra b), og 
fra budgettet for indsatsområdet
"Samfundsmæssige udfordringer", jf. stk. 
2, litra c).

Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi finansieres via et 
maksimumsbeløb fra Horisont 2020 på
2524 mio. EUR, som fastlagt i bilag II. Der 
vil i først omgang blive tildelt 1042 mio. 
EUR til Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi til aktiviteter i 
henhold til afsnit XVII i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. Alt 
afhængigt af resultatet af den evaluering, 
der skal foretages i henhold til artikel 26, 
stk. 1, vil der blive tildelt yderligere 1482
mio. EUR. Dette yderligere beløb vil blive 
tildelt pro rata, som anført i bilag II, fra 
budgettet for det specifikke mål
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" under indsatsområdet
"Industrielt lederskab", jf. stk. 2, litra b), og 
fra budgettet for indsatsområdet
"Samfundsmæssige udfordringer", jf. stk. 
2, litra c).

Or. it

(Se ændringsforslag til bilag II)

Ændringsforslag 93
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Europæiske Institut for Innovation og Det Europæiske Institut for Innovation og 
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Teknologi finansieres via et 
maksimumsbeløb fra Horisont 2020 på
3194 mio. EUR, som fastlagt i bilag II. 
Der vil i først omgang blive tildelt 1542 
mio. EUR til Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi til aktiviteter i 
henhold til afsnit XVII i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. Alt 
afhængigt af resultatet af den evaluering, 
der skal foretages i henhold til artikel 26, 
stk. 1, vil der blive tildelt yderligere 1652 
mio. EUR. Dette yderligere beløb vil blive 
tildelt pro rata, som anført i bilag II, fra 
budgettet for det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" under indsatsområdet 
"Industrielt lederskab", jf. stk. 2, litra b), 
og fra budgettet for indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer", jf. stk. 
2, litra c).

Teknologi finansieres via et 
maksimumsbeløb fra Horisont 2020 på 3 % 
af det samlede budget som anført i bilag 
II:

Or. en

Ændringsforslag 94
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne finansiering via to flerårige 
tildelinger dækker:

udgår

a) de igangværende aktiviteter i de 
nuværende videns- og 
innovationsfællesskaber og startkapital til 
iværksættelse af tre nye videns- og 
innovationsfællesskaber, som led i den 
første tildeling 
b) de igangværende aktiviteter i de videns-
og innovationsfællesskaber, der allerede
er iværksat, og startkapital til 
iværksættelse af den tredje serie af tre nye 
videns- og innovationsfællesskaber, som 
led i den anden tildeling.
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Or. en

Ændringsforslag 95
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anden tildeling sker efter den 
evaluering, der er beskrevet i artikel 26, 
stk. 1, idet navnlig følgende faktorer tages 
i betragtning:

udgår

a) den aftalte tidsplan for oprettelsen af 
den tredje serie af videns- og 
innovationsfællesskaber
b) de eksisterende videns- og 
innovationsfællesskabers programlagte 
finansielle behov alt efter deres særlige 
udvikling.
c) bidrag fra Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologis viden- og 
innovationsfællesskaber til målene for 
Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 96
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

beløb, der er afsat til indsatsområderne 
ifølge stk. 2, og den vejledende fordeling af 
beløbene mellem de specifikke mål under 
disse indsatsområder, der er anført i bilag 
II, op til fornyet overvejelse og overføre 
bevillinger mellem indsatsområderne og de 
specifikke mål på op til 5 % af det samlede 
indledende budget for hvert indsatsområde 
og op til 5 % af det indledende vejledende 
budget for hvert specifikt mål. Denne 
bestemmelse vedrører ikke det beløb, der 
er fastsat til Det Fælles Forskningscenters 
direkte aktioner, jf. stk. 2, og heller ikke 
bidraget til Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi, jf. stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 97
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) har en tæt økonomisk og geografisk 
tilknytning til Unionen

iii) har en tæt politisk, økonomisk og 
geografisk tilknytning til Unionen

Or. fr

Ændringsforslag 98
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iiia) har et retssystem baseret på
demokratiske principper og en effektiv 
offentlig sektor
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Ændringsforslag 99
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I gennemførelsen af Horisont 2020 tages 
der hensyn til råd og bidrag fra: rådgivende 
grupper af uafhængige eksperter på højt 
niveau, der nedsættes af Kommissionen; 
dialogfora, der oprettes i medfør af 
international aftaler om videnskab og 
teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
målrettede offentlige høringer samt 
transparente og interaktive processer, der 
sikrer, at der ydes støtte til ansvarlig 
forskning og innovation.

1. I gennemførelsen af Horisont 2020 tages 
der hensyn til råd og bidrag fra: rådgivende 
grupper af uafhængige eksperter på højt 
niveau, der nedsættes af Kommissionen; 
dialogfora, der oprettes i medfør af 
international aftaler om videnskab og 
teknologi; repræsentanter fra industrien 
(navnlig i tilfælde af EII'er);
fremadskuende aktiviteter, målrettede 
offentlige høringer samt transparente og 
interaktive processer, der sikrer, at der ydes 
støtte til ansvarlig forskning og innovation.

Or. it

Ændringsforslag 100
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I gennemførelsen af Horisont 2020 tages 
der hensyn til råd og bidrag fra: rådgivende 
grupper af uafhængige eksperter på højt 
niveau, der nedsættes af Kommissionen; 
dialogfora, der oprettes i medfør af 
international aftaler om videnskab og 
teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
målrettede offentlige høringer samt 
transparente og interaktive processer, der 
sikrer, at der ydes støtte til ansvarlig 
forskning og innovation.

1. I gennemførelsen af Horisont 2020 tages 
der hensyn til råd og bidrag fra: rådgivende 
grupper af uafhængige eksperter på højt 
niveau, der nedsættes af Kommissionen; 
dialogfora, der oprettes i medfør af 
international aftaler om videnskab og 
teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
målrettede offentlige høringer, aktiv 
høring af handicaporganisationer samt 
transparente og interaktive processer, der 
sikrer, at der ydes støtte til ansvarlig 
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forskning og innovation.

Or. en

Begrundelse

For at kunne udføre forskning, som er nyttig og betydningsfuld for samfundet, er det 
afgørende, at handicappede og deres organisationer er fuldt ud omfattet af Horisont 2020-
beslutningsprocessen. Dette er af afgørende betydning, hvis vi vil sikre, at den europæiske 
forskning leverer resultater, som er i overensstemmelse med samfundets og borgernes behov, 
navnlig handicappede. Handicappede og deres organisationer er p.t. ikke anført i Horisont 
2020-forskningen, og forslaget skal ændres som foreslået.

Ændringsforslag 101
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I gennemførelsen af Horisont 2020 tages 
der hensyn til råd og bidrag fra: rådgivende 
grupper af uafhængige eksperter på højt 
niveau, der nedsættes af Kommissionen; 
dialogfora, der oprettes i medfør af 
international aftaler om videnskab og 
teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
målrettede offentlige høringer samt 
transparente og interaktive processer, der 
sikrer, at der ydes støtte til ansvarlig 
forskning og innovation.

1. I gennemførelsen af Horisont 2020 tages 
der hensyn til råd og bidrag fra: rådgivende 
grupper af uafhængige eksperter på højt 
niveau, der nedsættes af Kommissionen; 
dialogfora, der oprettes i medfør af 
international aftaler om videnskab og 
teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
målrettede offentlige høringer (f.eks. af 
patientorganisationer, hvor 
sundhedsforskning er relevant) samt 
transparente og interaktive processer, der 
sikrer, at der ydes støtte til ansvarlig 
forskning og innovation.

Or. en

Ændringsforslag 102
Corinne Lepage

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I gennemførelsen af Horisont 2020 tages 
der hensyn til råd og bidrag fra: rådgivende 
grupper af uafhængige eksperter på højt 
niveau, der nedsættes af Kommissionen; 
dialogfora, der oprettes i medfør af 
international aftaler om videnskab og 
teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
målrettede offentlige høringer samt 
transparente og interaktive processer, der 
sikrer, at der ydes støtte til ansvarlig 
forskning og innovation.

1. I gennemførelsen af Horisont 2020 tages 
der hensyn til råd og bidrag fra: rådgivende 
grupper af uafhængige eksperter på højt 
niveau, der nedsættes af Kommissionen;
nonprofitplatforme i civilsamfundet;
dialogfora, der oprettes i medfør af 
international aftaler om videnskab og 
teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
målrettede offentlige høringer samt 
transparente og interaktive processer, der 
sikrer, at der ydes støtte til ansvarlig 
forskning og innovation.

Or. en

Ændringsforslag 103
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I gennemførelsen af Horisont 2020 tages 
der hensyn til råd og bidrag fra: rådgivende 
grupper af uafhængige eksperter på højt 
niveau, der nedsættes af Kommissionen; 
dialogfora, der oprettes i medfør af 
international aftaler om videnskab og 
teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
målrettede offentlige høringer samt 
transparente og interaktive processer, der 
sikrer, at der ydes støtte til ansvarlig 
forskning og innovation.

1. I gennemførelsen af Horisont 2020 tages 
der hensyn til råd og bidrag fra: rådgivende 
grupper af uafhængige eksperter på højt 
niveau, der nedsættes af Kommissionen; 
dialogfora, der oprettes i medfør af 
international aftaler om videnskab og 
teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
målrettede offentlige høringer, aktiv 
høring af handicaporganisationer samt 
transparente og interaktive processer, der 
sikrer, at der ydes støtte til ansvarlig 
forskning og innovation.

Or. en

Ændringsforslag 104
Corinne Lepage
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Horisont 2020 skal i tilknytning til det 
arbejde, der blev indledt i forbindelse med 
videnskabs- og samfundsområdet under 
det syvende rammeprogram, sikre civile 
samfundsorganisationers deltagelse i både 
definitionen af forskningsprioriteter og i 
udformningen af visse 
arbejdsprogrammer og i givet fald i 
forskningsaktiviteter gennem specifikke 
projektforslag.

Or. en

Ændringsforslag 105
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. For at sikre en samfundsmæssig 
relevans af forskningsbehov og -
prioriteter ud fra samfundets 
udfordringer skal Kommissionen oprette 
platforme til dialog mellem civile 
samfundsrepræsentanter og forskere.

Or. en

Ændringsforslag 106
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Forslag til forordning
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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 en 
systemisk tilgang til rumlige, urbane og 
territoriale problemer, 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.

Or. en

Begrundelse

Den territoriale og rumlige dimension (arealudnyttelse, region og byer) mangler fuldstændig 
i programmet. Disse udgør et afgørende og centralt element i de samfundsmæssige 
udfordringer og skal inddrages i alle foranstaltninger.

Ændringsforslag 107
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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 

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 
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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.

tværfaglig forskning og innovation, på 
samfundsvidenskaber og humaniora, på at 
fremme gennemførelsen af et 
velfungerende europæisk forskningsrum,
på udviklingen af forskning i europæiske 
retssystemer, på samarbejde med 
tredjelande, på etisk ansvarlig forskning og 
innovation, herunder respekten af lige 
muligheder for mænd og kvinder inden 
for forskning, og på at gøre 
forskererhvervet mere attraktivt for begge 
køn og lette forskermobilitet på tværs af 
landegrænser og sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 108
Corinne Lepage

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
klimaforandringer, sunde have og 
farvande og bæredygtig udvikling, 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.

Or. en
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Ændringsforslag 109
Corinne Lepage

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, på 
mere inklusiv forvaltning af forskning, 
participatorisk forskning og på at gøre 
forskererhvervet mere attraktivt og lette 
forskermobilitet på tværs af landegrænser 
og sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 110
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen skal ikke blot 
gennemføre en økonomisk, men også 
samfundsmæssig, etisk og 
bæredygtighedsvurdering og -evaluering 
af de specifikke forskningsprogrammer 
som led i den regelmæssige kontrol og 
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evaluering af Horisont 2020 for at sikre, 
at de tværgående bekymringer tages 
behørigt i betragtning i forbindelse med 
gennemførelsen af Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 111
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Hvis Europa ønsker konkurrencedygtige uddannelser og undervisningstiltag, skal vi overføre 
forskningsresultaterne til programmerne.

Ændringsforslag 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
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Ansvarlig forskning og innovation
For at sikre en afbalanceret og effektiv 
forbindelse mellem videnskab og samfund 
skal Horisont 2020 aktivt fremme 
ansvarlig forskning og innovation. Det 
omfatter at fremme en 
forvaltningsramme, som opfordrer 
samfundsaktørerne til at samarbejde i 
løbet af hele forsknings- og 
innovationsprocessen for bedre at kunne 
tilpasse den samt resultaterne og 
effekterne i forhold til samfundets 
forventninger, behov og værdier. Denne 
forvaltningsramme omfatter navnlig:
a) at sikre et effektivt offentligt 
engagement til styrkelse af forskning og 
innovation, herunder participatorisk 
forskning, hvor samfundsaktørerne er 
med til at skabe viden med henblik på at 
opfylde samfundets behov
b) hensyntagen til kønsaspektet som 
omtalt i artikel 15
c) tilrådighedsstillelse af gratis 
onlineadgang og genanvendelse af 
videnskabelige data som omtalt i artikel 
15, litra b
d) tilrådighedsstillelse af uddannelse til 
fremtidige forskere og andre 
samfundsaktører, således at de får den 
nødvendige viden og redskaber til fuldt ud 
at kunne deltage og tage ansvar i 
forbindelse med forsknings- og 
innovationsprocessen
e) sikre overholdelse af de etiske 
principper, der er omhandlet i artikel 16, 
stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 113
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Forslag til forordning
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Artikel 15 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ligestilling mellem kønnene Lige muligheder for kvinder og mænd 
inden for forskning

Or. en

Ændringsforslag 114
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Horisont 2020 skal overholde den 
videnskabelige topkvalitet og 
professionelle kvalifikation hos forskerne, 
når de fremmer lige muligheder for 
kvinder og mænd i indholdet af 
forsknings- og innovationsaktiviteterne.

Or. en

Ændringsforslag 115
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 tager passende skridt til at 
forhindre enhver forskelsbehandling på 
grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder i 
forbindelse med indholdet af forsknings-
og innovationsaktiviteterne, herunder 
foranstaltninger til fjernelse af barrierer 
for handicappedes adgang.

Or. en
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Ændringsforslag 116
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 a
Forskeres ligestilling

Horisont 2020 bidrager til at gøre 
forskerkarrierer mere attraktive i hele 
Europa. Følgelig skal programmet 
gennemføres på en sådan måde, at 
oprettelsen af et indre marked for forskere 
fremmes, navnlig ved at give mulighed for 
hensigtsmæssige mekanismer til 
mindskelse af forskellene i forskernes 
lønninger.

Or. en

Ændringsforslag 117
Petru Constantin Luhan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der iværksættes under Horisont 2020, 
gennemføres under overholdelse af etiske 
principper og den relevante nationale 
lovgivning, EU-lovgivning samt 
international lovgivning, herunder Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention, inklusive 
tillægsprotokoller.

Alle forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der iværksættes under Horisont 2020, 
gennemføres under overholdelse af etiske 
principper og den relevante nationale 
lovgivning, EU-lovgivning samt 
international lovgivning, herunder Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention, inklusive 
tillægsprotokoller samt FN's konvention 
om handicappedes rettigheder.
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Or. en

Begrundelse

FN-konventionen om handicappedes rettigheder blev den 23. december 2010 vedtaget af EU, 
og den trådte i kraft den 22. januar 2011. Dette er den første menneskerettighedstraktat 
vedtaget af EU, og alle EU-lovgivninger og -politikker skal være i overensstemmelse med 
denne internationale konvention.

Ændringsforslag 118
Chris Davies

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der iværksættes under Horisont 2020, 
gennemføres under overholdelse af etiske 
principper og den relevante nationale 
lovgivning, EU-lovgivning samt 
international lovgivning, herunder Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention, inklusive 
tillægsprotokoller.

Alle forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der iværksættes under Horisont 2020, 
gennemføres under overholdelse af etiske 
principper og den relevante nationale 
lovgivning, EU-lovgivning samt 
international lovgivning, herunder Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention, inklusive 
tillægsprotokoller. Forskningsaktiviteterne 
skal 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, herunder gennem 
strategisk udvikling, integration og 
anvendelse af innovative redskaber og 
teknologier, der ikke involverer dyr.

Or. en

Ændringsforslag 119
Rolandas Paksas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der iværksættes under Horisont 2020, 
gennemføres under overholdelse af etiske 
principper og den relevante nationale 
lovgivning, EU-lovgivning samt 
international lovgivning, herunder Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention, inklusive 
tillægsprotokoller.

Alle forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der iværksættes under Horisont 2020, 
gennemføres under overholdelse af etiske 
principper og den relevante nationale 
lovgivning, EU-lovgivning samt 
international lovgivning, herunder Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention, inklusive 
tillægsprotokoller samt FN's konvention 
om handicappedes rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 120
Petru Constantin Luhan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 121
Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forskning i reproduktiv kloning af 
mennesker

a) forskning i reproduktiv kloning af 
mennesker og dyr

Or. it

Ændringsforslag 122
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forskning i reproduktiv kloning af 
mennesker

a) forskning i reproduktiv, terapeutisk 
ellert videnskabelig kloning af mennesker

Or. en

Ændringsforslag 123
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 124
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Forslag til forordning
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Artikel 16 – stk. 3 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) forskning, der involverer destruktion 
af menneskelige embryoner

Or. en

Ændringsforslag 125
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) forskning, der er klassificeret som 
forårsagende store lidelser for hvirveldyr

Or. en

Begrundelse

EU skal ikke støtte forskning som forårsager store lidelser for hvirveldyr.

Ændringsforslag 126
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) forskning med brug af embryonale 
menneskelige stamceller

Or. en

Ændringsforslag 127
Carl Schlyter
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) der involverer ikkemenneskelige F1-
primater eller primater, der er indfanget i 
naturen

Or. en

Begrundelse

EU skal ikke støtte forskning, der involverer ikkemenneskelige F1-primater eller primater, der 
er indfanget i naturen.

Ændringsforslag 128
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra c c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) forskning inden for pattedyr eller 
fugle, der involverer forsætlig fjernelse 
fra moderen

Or. en

Begrundelse

EU skal ikke støtte forskning inden for pattedyr eller fugle, der involverer forsætlig fjernelse 
fra moderen.

Ændringsforslag 129
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der kan eventuelt ydes finansiering til 
forskning i menneskelige stamceller, både 

4. Forskning i stamceller er en lovende 
måde til behandling eller helbredelse af 
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voksne og embryonale, afhængig af både 
de videnskabelige forslags indhold og 
retsgrundlaget i de berørte medlemsstater. 
Der ydes ikke støtte til 
forskningsaktiviteter, der er forbudt i 
samtlige medlemsstater. Der ydes ikke 
støtte til forskning, der foregår i en 
medlemsstat, hvor denne forskning er 
forbud

mange neurodegenerative og kroniske 
sygdomme. Der kan eventuelt ydes 
finansiering til forskning i menneskelige 
stamceller, både voksne og embryonale, 
afhængig af både de videnskabelige 
forslags indhold og retsgrundlaget i de 
berørte medlemsstater. Der ydes ikke støtte 
til forskningsaktiviteter, der er forbudt i 
samtlige medlemsstater. Der ydes ikke 
støtte til forskning, der foregår i en 
medlemsstat, hvor denne forskning er 
forbud

Or. en

Ændringsforslag 130
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der kan eventuelt ydes finansiering til 
forskning i menneskelige stamceller, både 
voksne og embryonale, afhængig af både 
de videnskabelige forslags indhold og 
retsgrundlaget i de berørte medlemsstater.
Der ydes ikke støtte til 
forskningsaktiviteter, der er forbudt i 
samtlige medlemsstater. Der ydes ikke 
støtte til forskning, der foregår i en 
medlemsstat, hvor denne forskning er 
forbud

4. Der kan eventuelt ydes finansiering til 
forskning i menneskelige stamceller, både 
voksne og embryonale, afhængig af både 
de videnskabelige forslags indhold og 
retsgrundlaget i de berørte medlemsstater.
Forsknings- og støtteprioriteterne skal 
fastsættes i henhold til de beviser, der
foreligger fra den indhentede 
videnskabelige viden.

Or. pt

Begrundelse

Prioriteterne i forbindelse med forskning og støtten hertil skal gå hånd i hånd med den 
indhentede videnskabelige viden og skal ikke fastsættes og afskæres herfra fra starten i en 
længere periode.
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Ændringsforslag 131
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der kan eventuelt ydes finansiering til 
forskning i menneskelige stamceller, både
voksne og embryonale, afhængig af både 
de videnskabelige forslags indhold og 
retsgrundlaget i de berørte medlemsstater. 
Der ydes ikke støtte til 
forskningsaktiviteter, der er forbudt i 
samtlige medlemsstater. Der ydes ikke 
støtte til forskning, der foregår i en 
medlemsstat, hvor denne forskning er 
forbud

4. Forskningsaktiviteter, der sigter mod at 
forbedre og udvikle behandlinger baseret 
på voksne menneskelige stamceller, vil 
blive støttet. Støtten til forskning inden for
voksne menneskelige stamceller kan ydes, 
afhængig af både de videnskabelige 
forslags indhold og retsgrundlaget i de 
berørte medlemsstater. Der vil især blive 
ydet støtte til forskning i stamceller fra 
navlestrengsblod og inducerede 
pluripotente stamceller. Der ydes ikke 
støtte til forskningsaktiviteter, der er 
forbudt i samtlige medlemsstater. Der ydes 
ikke støtte til forskning, der foregår i en 
medlemsstat, hvor denne forskning er 
forbud

Or. it

Ændringsforslag 132
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der kan eventuelt ydes finansiering til 
forskning i menneskelige stamceller, både 
voksne og embryonale, afhængig af både 
de videnskabelige forslags indhold og 
retsgrundlaget i de berørte medlemsstater.
Der ydes ikke støtte til 
forskningsaktiviteter, der er forbudt i 
samtlige medlemsstater. Der ydes ikke 
støtte til forskning, der foregår i en 
medlemsstat, hvor denne forskning er 
forbud

4. Der kan eventuelt ydes finansiering til 
forskning i menneskelige stamceller, både 
voksne og embryonale samt fra 
navlestrengsblod, afhængig af både de 
videnskabelige forslags indhold og 
retsgrundlaget i de berørte medlemsstater.
Forskning inden for embryonale 
stamceller må udelukkende udføres under 
anvendelse af overtallige embryoner fra in 
vito-fertilisering, og som ikke skal bruges 
til reproduktionsformål.
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Der ydes ikke støtte til 
forskningsaktiviteter, der er forbudt i 
samtlige medlemsstater. Der ydes ikke 
støtte til forskning, der foregår i en 
medlemsstat, hvor denne forskning er 
forbud Der skal dog ydes støtte til 
medicinsk forskning inden for alle 
stamcelletyper i medlemsstaterne, hvis 
disse aktiviteter er godkendt.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at anvende en objektiv, tolerant tilgang i forhold til det følsomme område 
omkring overtallige embryoner: Nogle lande har forbudt forskning inden for embryonale og 
føtale stamceller, mens andre har en mere nuanceret holdning, idet de tillader anvendelse af 
overtallige embryoner. Helt tredje tillader forskning inden for stamceller fra overtallige 
embryoner, som er under 14 dage gamle.

Ændringsforslag 133
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der kan eventuelt ydes finansiering til 
forskning i menneskelige stamceller, både
voksne og embryonale, afhængig af både 
de videnskabelige forslags indhold og 
retsgrundlaget i de berørte medlemsstater. 
Der ydes ikke støtte til 
forskningsaktiviteter, der er forbudt i 
samtlige medlemsstater. Der ydes ikke 
støtte til forskning, der foregår i en 
medlemsstat, hvor denne forskning er 
forbud

4. Forskningsaktiviteter, der sigter mod at 
forbedre og udvikle behandlinger baseret 
på menneskelige stamceller, vil blive 
støttet. Der vil især blive ydet støtte til 
forskning i stamceller fra navlestrengsblod 
og inducerede pluripotente stamceller 
samt voksne stamceller som potentielle 
fremtidige alternativer til embryonale
stamceller.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget tager udgangspunkt i forfatterens ændringsforslag 1 og 6 – men tager 
højde for, at det er blevet besluttet at begrænse udtalelsen til udelukkende at vedrøre ENVI-
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Udvalgets kompetence, nemlig miljø, sundhed og fødevaresikkerhed. Retsudvalget har ansvar 
for de juridiske og etiske aspekter. Ændringsforslaget har således til formål at undgå at 
berøre etiske spørgsmål.

Ændringsforslag 134
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der kan eventuelt ydes finansiering til 
forskning i menneskelige stamceller, både 
voksne og embryonale, afhængig af både 
de videnskabelige forslags indhold og 
retsgrundlaget i de berørte medlemsstater. 
Der ydes ikke støtte til 
forskningsaktiviteter, der er forbudt i 
samtlige medlemsstater. Der ydes ikke 
støtte til forskning, der foregår i en 
medlemsstat, hvor denne forskning er 
forbud

4. Forskningsaktiviteter, der sigter mod at 
forbedre og udvikle behandlinger baseret 
på menneskelige stamceller, vil blive 
støttet. Der kan eventuelt ydes finansiering 
til forskning i menneskelige embryonale
stamceller, afhængig af både de 
videnskabelige forslags indhold og 
retsgrundlaget i de berørte medlemsstater. 
Der ydes ikke støtte til 
forskningsaktiviteter, der er forbudt i 
samtlige medlemsstater. Der ydes ikke 
støtte til forskning, der foregår i en 
medlemsstat, hvor denne forskning er 
forbud

Or. en

Ændringsforslag 135
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der kan eventuelt ydes finansiering til 
forskning i menneskelige stamceller, både 
voksne og embryonale, afhængig af både 
de videnskabelige forslags indhold og 
retsgrundlaget i de berørte medlemsstater. 
Der ydes ikke støtte til 
forskningsaktiviteter, der er forbudt i 

4. Der kan eventuelt ydes finansiering til 
forskning i andre typer menneskelige 
stamceller afhængig af både de 
videnskabelige forslags indhold og 
retsgrundlaget i de berørte medlemsstater. 
Der ydes ikke støtte til 
forskningsaktiviteter, der er forbudt i 
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samtlige medlemsstater. Der ydes ikke 
støtte til forskning, der foregår i en 
medlemsstat, hvor denne forskning er 
forbud

samtlige medlemsstater. Der ydes ikke 
støtte til forskning, der foregår i en 
medlemsstat, hvor denne forskning er 
forbud

Or. en

Ændringsforslag 136
Carl Schlyter

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Forskning inden for dyreforsøg, som 
henhører under direktiv 2010/63/EU om 
beskyttelse af dyr anvendt til 
videnskabelige formål, skal være genstand 
for en streng og gennemsigtig etisk og 
videnskabelig kvalitetsevaluering, 
herunder fuld dokumentation for 
anprisninger inden for relevansen af 
dyremodeller for menneskelige 
situationer.

Or. en

Begrundelse

I henhold til direktiv 2010/63/EU om beskyttelse af dyr anvendt til videnskabelige formål er 
der brug for en omfattende projektevaluering, som tager højde for de etiske overvejelser i 
forbindelse med anvendelsen af dyr. EU skal kun støtte forskning med dyreforsøg, som har 
været genstand for en streng og gennemsigtig etisk og videnskabelig kvalitetsevaluering.

Ændringsforslag 137
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 gennemføres i Horisont 2020 gennemføres i 
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komplementaritet med andre EU-
støtteprogrammer, herunder 
strukturfondene.

komplementaritet med andre EU-
støtteprogrammer, herunder 
strukturfondene og programmet for 
virksomheders konkurrenceevne og små 
og mellemstore virksomheder (COSME).

Or. en

Begrundelse

Supplerer ændringsforslag 9 i udkastet til udtalelse.

Ændringsforslag 138
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 a
Strategisk koordination

Kommissionen skal sikre en strategisk 
koordination af forsknings- og 
innovationsaktiviteterne under Horisont 
2020, om nødvendigt ved at oprette 
sektorspecifikke styringskomitéer 
bestående af førende forskere, som 
rådgiver i forbindelse med 
prioriteringsprocessen.

Or. en

Begrundelse

Der er brug for at sikre en strategisk koordination, navnlig på områder som sundhedspleje, 
hvor innovationscyklussen er meget lang, endda længere end det nuværende programs 
løbetid. Kommissionen kan samarbejde med førende forskere for at fastsætte prioriteterne for 
støtten under Horisont 2020.

Ændringsforslag 139
Oreste Rossi

Forslag til forordning
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Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Den integrerede fremgangsmåde, der er 
beskrevet i stk. 1 og 2, forventes at føre til, 
at omkring 30 % af det samlede 
kombinerede budget for det specifikke mål
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" og indsatsområdet
"Samfundsmæssige udfordringer" går til 
SMV'er.

Or. it

Begrundelse

Strategisk set er det af afgørende betydning, at deltagelsen af SMV'er inden for 
rammeprogrammet stimuleres i højere grad end planlagt fra Kommissionens side.

Ændringsforslag 140
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der opnås merværdi ved at samarbejde 
på EU-plan

a) der opnås merværdi ved at samarbejde 
på EU-plan, navnlig på transeuropæisk 
plan

Or. en

Ændringsforslag 141
Yves Cochet, Jill Evans

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) det potentielle omfang af virkningerne 
for behandlingen af samfundsmæssige 
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samfundsøkonomiske spørgsmål problemer, bæredygtigheden eller
industriens konkurrenceevne

Or. en

Ændringsforslag 142
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Være med til at oprette og styrke 
forsamlingsnetværk bestående af 
forskere, patienter og interessenter for at 
forbedre forholdet og udvekslingen 
mellem dem, de berørte sektorer, 
institutioner og civilsamfundet.

Or. en

Ændringsforslag 143
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Offentlig-private partnerskaber 
finansieres gennem åbne og 
konkurrerende forslag.

Or. en

Ændringsforslag 144
Oreste Rossi

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der lægges især vægt på fælles 
programlægningsinitiativer mellem
medlemsstaterne.

Der lægges især vægt på fælles 
programlægningsinitiativer mellem
medlemsstaternes regioner, hovedsageligt 
regionerne i euroregionen eller de 
EGTS'er, der er oprettet i henhold til 
forordning (EF) nr. 1082/2006.

Or. it

Ændringsforslag 145
Yves Cochet, Jill Evans

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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. Disse 
foranstaltninger skal navnlig omfatte 
kapacitetsopbyggende foranstaltninger 
inden for forskning i udviklingslande og 
samarbejdsprojekter med fokus på disse 
lande specifikke behov på områder såsom 
sundhed – herunder forskning inden for 
forsømte sygdomme – landbrug, fiskeri og 
miljø og gennemførelsen under
finansielle betingelser, der er tilpasset 
deres kapaciteter.

Or. fr
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Ændringsforslag 146
Yves Cochet, Jill Evans

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.

Or. fr

Ændringsforslag 147
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 148
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) For at forenkle adgangen til 
oplysninger og udvikle et instrument med 
alle de oplysninger, der kræves af 
forskersamfundet, og under henvisning til 
behovet for gennemsigtighed, skal 
CORDIS som et digitalt instrument 
revideres og reformeres på en mere 
tydelig og fleksibel måde. Det nye 
CORDIS skal afsluttes inden juni 2013.

Or. en

Begrundelse

P.t. er CORDIS et af de mest komplekse og vanskeligste programmer. Hvis vi vil lette 
samfundets, forskeres og virksomheders adgang til information, er der brug for en 
gennemgang af programmet og en udvidelse af informationen samt en lettere adgang til alle 
forslag og midler.

Ændringsforslag 149
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) initiativer med det formål at fremme 
dialog og debat om videnskabelige, 
teknologiske og innovationsrelaterede 
spørgsmål med offentligheden og at 
udnytte sociale medier og andre innovative 
teknologier og metoder

e) initiativer med det formål at fremme 
dialog og debat om videnskabelige, 
teknologiske og innovationsrelaterede 
spørgsmål med offentligheden gennem 
inddragelse af det akademiske samfund
og at udnytte sociale medier og andre 
innovative teknologier og metoder, navnlig 
for at kunne være med til at skabe en 
offentlig opmærksomhed omkring 
fordelene ved forskning og innovation i 
forhold til at kunne opfylde samfundets 
behov

Or. ro
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Ændringsforslag 150
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen gennemgår årligt 
gennemførelsen af Horisont 2020, det 
tilhørende særprogram og de aktiviteter, 
der gennemføres af Det Europæiske Institut 
for Innovation og Teknologi. Tilsynet skal 
omfatte oplysninger om tværgående emner 
som bæredygtighed og klimaforandringer, 
herunder oplysninger om omfanget af de 
udgifter, der har at gøre med 
klimaindsatsen.

1. Kommissionen gennemgår årligt 
gennemførelsen af Horisont 2020, det 
tilhørende særprogram og de aktiviteter, 
der gennemføres af Det Europæiske Institut 
for Innovation og Teknologi, med input fra 
relevante eksterne interessenter, f.eks. 
patientorganisationer. Tilsynet skal 
omfatte oplysninger om tværgående emner 
som bæredygtighed og klimaforandringer, 
herunder oplysninger om omfanget af de 
udgifter, der har at gøre med 
klimaindsatsen.

Or. en

Ændringsforslag 151
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen gennemgår årligt 
gennemførelsen af Horisont 2020, det 
tilhørende særprogram og de aktiviteter, 
der gennemføres af Det Europæiske Institut 
for Innovation og Teknologi. Tilsynet skal 
omfatte oplysninger om tværgående emner 
som bæredygtighed og klimaforandringer, 
herunder oplysninger om omfanget af de 
udgifter, der har at gøre med 
klimaindsatsen.

1. Kommissionen gennemgår årligt 
gennemførelsen af Horisont 2020, det 
tilhørende særprogram og de aktiviteter, 
der gennemføres af Det Europæiske Institut 
for Innovation og Teknologi. Tilsynet skal 
omfatte oplysninger om tværgående emner 
som bæredygtighed og klimaforandringer,
hav- og maritim forskning, herunder 
oplysninger om omfanget af de udgifter, 
der har at gøre med klimaindsatsen.

Or. en
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Ændringsforslag 152
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen gennemgår årligt 
gennemførelsen af Horisont 2020, det 
tilhørende særprogram og de aktiviteter, 
der gennemføres af Det Europæiske Institut 
for Innovation og Teknologi. Tilsynet skal 
omfatte oplysninger om tværgående emner 
som bæredygtighed og klimaforandringer, 
herunder oplysninger om omfanget af de 
udgifter, der har at gøre med 
klimaindsatsen.

1. Kommissionen gennemgår årligt 
gennemførelsen af Horisont 2020, det 
tilhørende særprogram og de aktiviteter, 
der gennemføres af Det Europæiske Institut 
for Innovation og Teknologi. Tilsynet skal 
omfatte oplysninger og indikatorer om 
tværgående emner som ansvarlig 
forskning og innovation, herunder
bæredygtighed og klimaforandringer, 
herunder oplysninger om omfanget af de 
udgifter, der har at gøre med 
klimaindsatsen.

Or. en

Ændringsforslag 153
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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i) graden af udnyttelse af den første 
tildeling af midler, jf. artikel 6, stk. 3, idet 
der skelnes mellem det beløb, der 
anvendes til udvikling af den første serie 
af videns- og innovationsfællesskaber, og 
virkningen af startkapitalfinansieringen 
af den anden fase og Det Europæiske 
Institut for Innovations og Teknologis 
evne til at tiltrække midler fra partnerne i 
videns- og innovationsfællesskaberne og 
den private sektor, jf. forordning XX/2012 
[ændret forordning om EIT] 
ii) den aftalte tidsplan for oprettelsen af 
den tredje serie af videns- og 
innovationsfællesskaber og de 
eksisterende videns- og 
innovationsfællesskabers programlagte 
finansielle behov alt efter deres særlige 
udvikling og
iii) bidraget fra Det Europæiske Institut 
for Innovation og Teknologis og videns-
og innovationsfællesskaberne til 
indsatsområdet "Samfundsmæssige 
udfordringer" og det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" under Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 154
Anna Záborská

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Senest ved udgangen af 2017 
gennemfører Kommissionen, idet den tager 
hensyn til ex-post-evalueringen af det 
syvende rammeprogram, der skal foreligge 
ved udgangen af 2015, og evalueringen af 
Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi, og med bistand fra uafhængige 
eksperter en foreløbig evaluering af 

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

Horisont 2020, det tilhørende særprogram, 
herunder Det Europæiske Forskningsråd og 
de aktiviteter, der gennemføres af Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi; evalueringen skal omfatte 
følgende aspekter: hvordan det skrider 
frem med at nå målene for Horisont 2020
(både med hensyn til selve resultaterne og 
virkningerne heraf), om alle 
foranstaltninger fortsat er relevante, om 
ressourcerne udnyttes effektivt, om der er 
mulighed for yderligere forenkling, og 
merværdi på EU-plan. Evalueringen skal 
også dække aspekter som adgang til 
finansieringskilder for deltagerne i 
samtlige regioner, for SMV'er og med 
henblik på at fremme lige muligheder for 
kvinder og mænd. Den skal desuden 
omfatte foranstaltningernes bidrag til
Unionens indsatsområder om intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst samt de 
tidligere foranstaltningers langsigtede 
virkninger.

Or. en


