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Ændringsforslag 53
Rolandas Paksas

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Horisont 2020 fastlægger de generelle 
mål for rammeprogrammet, prioriteterne 
og hovedlinjerne i specifikke mål og 
aktioner, der skal gennemføres, medens 
særprogrammet bør fastlægge de 
specifikke mål og hovedlinjerne i de 
aktiviteter, der vedrører de enkelte dele. 
Gennemførelsesbestemmelserne i Horisont 
2020 gælder fuldt ud for dette særprogram, 
herunder også bestemmelserne om etiske 
principper.

(3) Horisont 2020 fastlægger de generelle 
mål for rammeprogrammet, prioriteterne 
og hovedlinjerne i specifikke mål og 
aktioner, der skal gennemføres, medens 
særprogrammet bør fastlægge de 
specifikke mål og hovedlinjerne i de 
aktiviteter, der vedrører de enkelte dele. 
Gennemførelsesbestemmelserne i Horisont 
2020 gælder fuldt ud for dette særprogram, 
herunder også bestemmelserne om etiske 
principper. 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

Ændringsforslag 54
Julie Girling

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Med henblik på at bevare og øge 
Unionens industrielle lederskab er det 
tvingende nødvendigt at stimulere den 
private sektors investeringer i forskning og 
udvikling og innovation, fremme forskning 
og innovation med en erhvervsinitieret 

(8) Med henblik på at bevare og øge 
Unionens industrielle lederskab er det 
tvingende nødvendigt at stimulere den 
private sektors investeringer i forskning og 
udvikling og innovation, fremme forskning 
og innovation med en erhvervsinitieret 
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dagsorden og fremskynde udviklingen af 
nye teknologier, der skal danne grundlaget 
morgendagens virksomheder og 
økonomiske vækst. Del II "industriel 
lederskab" bør støtte investeringer i
topkvalitetsforskning og innovation inden 
for støtteteknologier og andre industrielle 
teknologier, lette adgangen til risikovillig 
kapital til innovative virksomheder og 
projekter og støtte innovation i små og 
mellemstore virksomheder i hele Unionen.

dagsorden og fremskynde udviklingen af 
nye teknologier, der skal danne grundlaget 
morgendagens virksomheder og 
økonomiske vækst. Del II "industriel 
lederskab" bør støtte investeringer i
højkvalitetsforskning og innovation inden 
for støtteteknologier og andre industrielle 
teknologier, lette adgangen til risikovillig 
kapital til innovative virksomheder og 
projekter og støtte innovation i små og 
mellemstore virksomheder i hele Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 55
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Med henblik på at bevare og øge 
Unionens industrielle lederskab er det 
tvingende nødvendigt at stimulere den 
private sektors investeringer i forskning og 
udvikling og innovation, fremme forskning 
og innovation med en erhvervsinitieret 
dagsorden og fremskynde udviklingen af 
nye teknologier, der skal danne grundlaget 
morgendagens virksomheder og 
økonomiske vækst. Del II "industriel 
lederskab" bør støtte investeringer i 
topkvalitetsforskning og innovation inden 
for støtteteknologier og andre industrielle 
teknologier, lette adgangen til risikovillig 
kapital til innovative virksomheder og 
projekter og støtte innovation i små og 
mellemstore virksomheder i hele Unionen.

(8) Med henblik på at bevare og øge 
Unionens industrielle lederskab, specielt 
med hensyn til miljøvenlig teknologi, er 
det tvingende nødvendigt at stimulere den 
private sektors investeringer i forskning og 
udvikling og innovation, fremme forskning 
og innovation med en erhvervsinitieret 
dagsorden og fremskynde udviklingen af 
nye teknologier, der skal danne grundlaget 
morgendagens virksomheder og 
økonomiske vækst. Del II "industriel 
lederskab" bør støtte investeringer i 
topkvalitetsforskning og innovation inden 
for støtteteknologier og andre industrielle 
teknologier, i særdeleshed miljøvenlige 
teknologier, lette adgangen til risikovillig 
kapital til innovative virksomheder og 
projekter og støtte innovation i små og 
mellemstore virksomheder i hele Unionen.

Or. lt
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Ændringsforslag 56
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. lt

Ændringsforslag 57
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til afgørelse
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Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Særprogrammet bør supplere 
foranstaltninger, som gennemføres i 
medlemsstaterne, og andre EU-
foranstaltninger, som indgår i den 
overordnede strategi for gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien, herunder navnlig 
aktioner inden for områderne samhørighed, 
landbrug, udvikling af landdistrikter, 
uddannelse og erhvervsuddannelse, 
industri, folkesundhed, 
forbrugerbeskyttelse, beskæftigelses- og 
socialpolitik, energi, transport, miljø, 
klima, sikkerhed, hav- og fiskeripolitik, 
udviklingssamarbejde og udvidelse samt 
naboskabspolitik. Ved fremme af 
innovation og forskning bør man fremme 
synergier mellem disse politikområder, da 
erfaringen viser, at samfundsmæssige 
problemer i nogle tilfælde kun kan løses 
med komplekse og integrerede løsninger.

Or. lt

Ændringsforslag 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – litra c – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 59
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – 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 videnområder.

Or. en

Ændringsforslag 60
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) styrkelse af videnoverførsel fra 
forskning og innovation til alle 
uddannelsesniveauer.

Or. en

Ændringsforslag 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del III "Samfundsmæssige udfordringer" 
skal bidrage til det prioriterede område
"Samfundsmæssige udfordringer" i artikel 
5, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 
XX/2012 [Horisont 2020-forordningen] 
gennem aktioner inden for forskning, 
teknologisk udvikling, demonstration og 
innovation, som bidrager til følgende 
specifikke mål:

Del III "Samfundsmæssige udfordringer" 
skal bidrage til det prioriterede område
"Samfundsmæssige udfordringer" i artikel 
5, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 
XX/2012 [Horisont 2020-forordningen] 
gennem aktioner inden for forskning, 
teknologisk udvikling, demonstration og 
innovation, og tilhørende 
socioøkonomiske spørgsmål, som bidrager 
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til følgende specifikke mål:

Or. en

Ændringsforslag 62
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbedring af alles sundhed og trivsel 
gennem hele livet

a) forbedring af alles sundhed og trivsel 
gennem hele livet og forbedring af 
løsninger, der bevarer ældres 
uafhængighed;

Or. en

Ændringsforslag 63
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udvikling af en ressourceeffektiv og 
klimarobust økonomi med en bæredygtig 
råstofforsyning for at opfylde en voksende 
verdensbefolknings behov inden for 
bæredygtige rammer for planetens 
naturressourcer

e) udvikling af en ressourceeffektiv og 
klimarobust økonomi, virkningerne af 
klimaændringer i omlægningen af 
økosystemets struktur med en bæredygtig 
råstofforsyning for at opfylde en voksende 
verdensbefolknings behov inden for 
bæredygtige rammer for planetens 
naturressourcer

Or. en

Ændringsforslag 64
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
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Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) tilpasning til de negative konsekvenser 
af klimaændringer vedrørende den 
hydrologiske cyklus, reduktionen af 
biodiversitet og forvaltningen af 
naturressourcer

Or. en

Ændringsforslag 65
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) fremme af den indbyrdes 
sammenhæng mellem by- og landområder 
med henblik på at forbedre den 
miljømæssige bæredygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 66
Corinne Lepage

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) identifikation af forskningsbehov og 
socialt relevante prioriteter gennem 
oprettelse af platforme for en dialog 
mellem civilsamfundet og forskere samt 
sikring af civilsamfundets deltagelse i 
definitionen, gennemførelsen og 
evalueringen af forskningsprogrammer 
under samfundsmæssige udfordringer.
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Or. en

Ændringsforslag 67
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) fremme af samfundets og 
institutionernes tilpasning til 
videnskabelige resultater og innovation, 
demografiske forandringer og 
klimaforandringer samt andre vigtige 
samfundsmæssige spørgsmål.

Or. en

Ændringsforslag 68
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) udnyttelse af videndiversitet i 
samfundet og bidrag til social innovation 
gennem deltagende forskningsmodeller.

Or. en

Ændringsforslag 69
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, 1. Budgettet for gennemførelsen af 
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i forordning (EU) nr. XX/2012 [Horisont 
2020-forordningen] udgør budgettet for 
gennemførelsen af særprogrammet 
86,198 mia. EUR.

særprogrammet skal være i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i 
forordning (EU) nr. XX/2012 [Horisont 
2020-forordningen].

Or. it

Ændringsforslag 70
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Højst 6 % af de beløb, der er anført i 
artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
XX/2012 [Horisont 2020-forordningen] for 
særprogrammets del I, II og III, må 
anvendes til Kommissionens administrative 
udgifter.

3. Højst 3 % af de beløb, der er anført i 
artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
XX/2012 [Horisont 2020-forordningen] for 
særprogrammets del I, II og III, må 
anvendes til Kommissionens administrative 
udgifter.

Or. it

Begrundelse

Udgifterne til administration og forvaltning skal holdes nede, så der kan kanaliseres flere 
ressourcer ind i bestræbelserne på at nå de mål, der er fastsat i rammeprogrammet.

Ændringsforslag 71
Chris Davies

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdsprogrammerne for gennemførelsen 
af del I, II og III, der er omhandlet i artikel 
2, stk. 2, litra a), b) og c), skal beskrive de 
tilstræbte mål, de forventede resultater, 
gennemførelsesmetoderne og det samlede 
udgiftsbeløb, herunder indikative 
oplysninger om de klimarelaterede 

Arbejdsprogrammerne for gennemførelsen 
af del I, II og III, der er omhandlet i artikel 
2, stk. 2, litra a), b) og c), skal beskrive de 
tilstræbte mål, de forventede resultater, 
gennemførelsesmetoderne og det samlede 
udgiftsbeløb, herunder indikative 
oplysninger om de klimarelaterede 
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udgifter, hvor det er relevant. De skal også 
omfatte en beskrivelse af de aktioner, der 
skal finansieres, en angivelse af det beløb, 
der er allokeret til hver aktion, en foreløbig 
tidsplan for gennemførelsen og en flerårig 
tilgang og strategiske retningslinjer for de 
følgende gennemførelsesår. I forbindelse 
med tilskud skal de anføre prioriteterne, de 
væsentlige evalueringskriterier og den 
maksimale samfinansieringssats. De skal 
give mulighed for en bottom-up-tilgang, 
hvor målene nås på innovative måder.

udgifter, hvor det er relevant. De skal også 
omfatte en beskrivelse af de aktioner, der 
skal finansieres, en angivelse af det beløb, 
der er allokeret til hver aktion, en foreløbig 
tidsplan for gennemførelsen og en flerårig 
tilgang og strategiske retningslinjer for de 
følgende gennemførelsesår. I forbindelse 
med tilskud skal de anføre prioriteterne, de 
væsentlige evalueringskriterier og den 
maksimale samfinansieringssats. De skal
efter behov give mulighed for en strategisk 
top-down-tilgang såvel som en bottom-up-
tilgang, hvor målene nås på innovative 
måder.

Or. en

Begrundelse

Mens en løst koordineret bottom-up-tilgang er helt hensigtsmæssig for nogle 
forskningsområder, kræver andre en overordnet strategisk tænkning og en stram top-down-
koordinering. Den større vægt i Horisont 2020 på systembiologi og lignende 
forskningsmodeller kræver, at der fastlægges bestemmelser for top-down-rammer.

Ændringsforslag 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. 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 topkvalitet.

Or. en
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Ændringsforslag 73
Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formanden udnævnes af Kommissionen 
efter en ansættelsesprocedure, som bl.a. 
omfatter et indstillingsudvalg, for en 
periode på fire år, som kan fornys én gang. 
Ansættelsesproceduren og den valgte 
kandidat skal godkendes af Det 
Videnskabelige Råd.

Formanden udnævnes af Kommissionen 
efter en ansættelsesprocedure, som bl.a. 
omfatter et indstillingsudvalg, for en 
periode på fire år, som kan fornys én gang. 
Ansættelsesproceduren og den valgte 
kandidat skal godkendes af Det 
Videnskabelige Råd. Inden denne 
procedure færdiggøres, skal 
Kommissionen sende en rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet, hvori den 
kan udtale sig om den valgte kandidat.

Or. it

Begrundelse

Proceduren for udnævnelse af ERC's formand bør være mere gennemsigtig,

Ændringsforslag 74
Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formanden leder Det Videnskabelige Råd, 
varetager forbindelserne til den specifikke 
gennemførelsesstruktur og repræsenterer 
Det Videnskabelige Råd i videnskabens 
verden.

Formanden leder Det Videnskabelige Råd, 
varetager forbindelserne til den specifikke 
gennemførelsesstruktur, er ansvarlig over 
for Kommissionen for Det Videnskabelige 
Råds handlinger og repræsenterer det i 
videnskabens verden.

Or. it
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Ændringsforslag 75
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Videnskabelige Råd består af forskere, 
ingeniører og akademikere med særlig 
fremragende renommé og med relevant 
sagkundskab; de dækker tilsammen et 
bredt spektrum af forskningsområder og 
handler i deres personlige egenskab 
uafhængigt af eksterne interesser.

Det Videnskabelige Råd består af
maksimalt seks medlemmer udvalgt 
blandt forskere, ingeniører og akademikere 
med særlig fremragende renommé og med 
relevant sagkundskab; de dækker 
tilsammen et bredt spektrum af 
forskningsområder og handler i deres 
personlige egenskab uafhængigt af 
eksterne interesser.

Or. it

Ændringsforslag 76
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemmer af Det Videnskabelige Råd 
udnævnes af Kommissionen efter en 
uafhængig og åben indstillingsprocedure, 
der er aftalt med Det Videnskabelige Råd, 
og som omfatter en høring af 
forskersamfundet og en rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Medlemmer af Det Videnskabelige Råd 
udnævnes af Kommissionen efter en 
uafhængig og åben indstillingsprocedure, 
der er aftalt med det indstillingsudvalg, der 
nævnes i artikel 6, stk. 3, og som omfatter 
en høring af forskersamfundet og en 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. it

Begrundelse

Proceduren for udnævnelse af Det Videnskabelige Råds medlemmer bør være mere 
gennemsigtig,
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Ændringsforslag 77
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Afgørelse 2007134/EF ophæves.

Or. it

Begrundelse

Overensstemmelse med artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 78
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – nr. 1.2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De væsentlige samfundsmæssige 
udfordringer er ikke abstrakte, men har 
en territorial dimension. Desuden er der 
med byproblematikkens betydning i 
forhold til kreativitet, innovation samt 
sociale og økonomiske virkninger behov 
for et specifikt hensyn til den bymæssige 
og territoriale dimension.

Or. en

Ændringsforslag 79
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – nr. 1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 18 i I overensstemmelse med artikel 18 i 
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Horisont 2020-forordningen anvendes 
specifikke foranstaltninger som fastlagt i 
det specifikke mål "Innovation i SMV"
(SMV-specifikt instrument) i det 
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" og del III
"Håndtering af samfundsmæssige 
udfordringer". Denne integrerede tilgang
forventes at medføre, at ca. 15 % af deres 
samlede budgetter går til SMV.

Horisont 2020-forordningen anvendes 
specifikke foranstaltninger som fastlagt i 
det specifikke mål "Innovation i SMV"
(SMV-specifikt instrument) i det 
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" og del III
"Håndtering af samfundsmæssige 
udfordringer". Denne integrerede tilgang
skal medføre, at ca. 30 % af deres samlede 
budgetter går til SMV.

Or. it

Begrundelse

For at sikre opfyldelse af målet om "Lederskab inden for støtte- og industriteknologi" er det 
strategisk vigtigt, at SMV'er tilskyndes til at deltage i rammeprogrammet i langt højere grad 
end foreslået af Kommissionen.

Ændringsforslag 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – nr. 1.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En vigtig merværdi af forskning og 
innovation, som finansieres på EU-plan, er 
muligheden for at formidle og 
kommunikere resultaterne på hele 
kontinentet for at forbedre deres virkning. I 
alle de specifikke mål i Horisont 2020 vil 
der derfor indgå specifik støtte til 
formidling (herunder i form af fri adgang 
til forskningsresultater), kommunikation og 
dialog med stærkt fokus på at 
kommunikere resultaterne til slutbrugere, 
borgere, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet og politikere. I denne 
henseende kan Horisont 2020 udnytte 
etablerede netværk til 
informationsformidling. 
Kommunikationsaktiviteter i forbindelse 
med Horisont 2020 har også til formål at 
øge opmærksomheden omkring 

En vigtig merværdi af forskning og 
innovation, som finansieres på EU-plan, er 
muligheden for at formidle og 
kommunikere resultaterne på hele 
kontinentet for at forbedre deres virkning. I 
alle de specifikke mål i Horisont 2020 vil 
der derfor indgå specifik støtte til 
formidling (herunder i form af fri adgang 
til forskningsresultater), kommunikation og 
dialog med stærkt fokus på at 
kommunikere resultaterne til slutbrugere, 
borgere, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet og politikere. I denne 
henseende kan Horisont 2020 udnytte 
etablerede netværk til 
informationsformidling. 
Kommunikationsaktiviteter i forbindelse 
med Horisont 2020 har også til formål at 
øge opmærksomheden omkring 
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betydningen af forskning og innovation 
ved hjælp af publikationer, hændelser, 
videnbanker, databaser, websteder eller 
målrettet brug af sociale medier.

betydningen af forskning og innovation 
ved hjælp af publikationer, hændelser, 
videnbanker, databaser, websteder eller 
målrettet brug af sociale medier. 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, bør 
CORDIS som et digitalt instrument 
revideres og reformeres på en mere 
tydelig og fleksibel måde.

Or. en

Ændringsforslag 81
Chris Davies

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover gennemføres der en række 
målrettede aktioner med en strategisk
tilgang til internationalt samarbejde med 
udgangspunkt i fælles interesser og 
gensidige fordele samt fremme af 
samordning og synergier med 
medlemsstaternes aktiviteter. Dette 
omfatter en mekanisme, der støtter fælles 
indkaldelser og mulighed for at 
samfinansiere programmer sammen med 
tredjelande eller internationale 
organisationer.

Derudover gennemføres der en række 
målrettede aktioner med en strategisk top-
down-tilgang til internationalt samarbejde 
med udgangspunkt i fælles interesser og 
gensidige fordele samt fremme af 
samordning og synergier med 
medlemsstaternes aktiviteter. Dette 
omfatter en mekanisme, der støtter fælles 
indkaldelser og mulighed for at 
samfinansiere programmer sammen med 
tredjelande eller internationale 
organisationer.

Or. en

Begrundelse

Mens en løst koordineret bottom-up-tilgang er hensigtsmæssig for nogle forskningsområder, 
kræver andre en overordnet strategisk tænkning og en stram top-down-koordinering. Den 
større vægt i Horisont 2020 på systembiologi og lignende forskningsmodeller kræver, at der 
fastlægges bestemmelser for top-down-rammer.
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Ændringsforslag 82
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tværgående aktioner vil ligeledes være 
afgørende for at stimulere samspillet 
mellem de samfundsmæssige udfordringer 
og den støtte- og industriteknologi, der er 
nødvendig for at skabe store teknologiske 
gennembrud. Blandt eksemplerne på, hvor 
et sådant samspil kan udvikles, kan 
nævnes: e-sundhed, intelligente 
forsyningsnet, intelligente 
transportsystemer, mainstreaming af 
klimaforanstaltninger, nanomedicin, 
avancerede materialer til lette køretøjer 
eller udvikling af biobaserede 
industriprocesser og produkter. Der skabes 
således stærke synergier mellem de 
samfundsmæssige udfordringer og 
udviklingen af generisk støtte- og 
industriteknologi. Der tages udtrykkeligt 
højde for dette i udviklingen af flerårige 
strategier og opstillingen af prioriteter for 
hvert af disse specifikke mål. Dette kræver, 
at interessenter, som repræsenterer de 
forskellige perspektiver, fuldt ud 
involveres i gennemførelsen, og i mange 
tilfælde vil det også kræve aktioner, som 
samler finansiering fra den pågældende 
støtte- og industriteknologi og de 
samfundsmæssige udfordringer.

Tværgående aktioner vil ligeledes være 
afgørende for at stimulere samspillet 
mellem de samfundsmæssige udfordringer 
og den støtte- og industriteknologi, der er 
nødvendig for at skabe store teknologiske 
gennembrud. Blandt eksemplerne på, hvor 
et sådant samspil kan udvikles, kan 
nævnes: e-sundhed, intelligente 
forsyningsnet, intelligente 
transportsystemer, mainstreaming af 
klimaforanstaltninger, nanomedicin, mere 
forudsigelige og humanrelevante 
værktøjer til sikkerhedsforsøg, 
risikovurdering og sundhedsforskning,
avancerede materialer til lette køretøjer 
eller udvikling af biobaserede 
industriprocesser og produkter. Der skabes 
således stærke synergier mellem de 
samfundsmæssige udfordringer og 
udviklingen af generisk støtte- og 
industriteknologi. Der tages udtrykkeligt 
højde for dette i udviklingen af flerårige 
strategier og opstillingen af prioriteter for 
hvert af disse specifikke mål. Dette kræver, 
at interessenter, som repræsenterer de 
forskellige perspektiver, fuldt ud 
involveres i gennemførelsen, og i mange 
tilfælde vil det også kræve aktioner, som
samler finansiering fra den pågældende 
støtte- og industriteknologi og de 
samfundsmæssige udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 83
Julie Girling

Forslag til afgørelse
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Bilag I – punkt 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tværgående aktioner vil ligeledes være 
afgørende for at stimulere samspillet 
mellem de samfundsmæssige udfordringer 
og den støtte- og industriteknologi, der er 
nødvendig for at skabe store teknologiske 
gennembrud. Blandt eksemplerne på, hvor 
et sådant samspil kan udvikles, kan 
nævnes: e-sundhed, intelligente 
forsyningsnet, intelligente 
transportsystemer, mainstreaming af 
klimaforanstaltninger, nanomedicin, 
avancerede materialer til lette køretøjer 
eller udvikling af biobaserede 
industriprocesser og produkter. Der skabes 
således stærke synergier mellem de 
samfundsmæssige udfordringer og 
udviklingen af generisk støtte- og 
industriteknologi. Der tages udtrykkeligt 
højde for dette i udviklingen af flerårige 
strategier og opstillingen af prioriteter for 
hvert af disse specifikke mål. Dette kræver, 
at interessenter, som repræsenterer de 
forskellige perspektiver, fuldt ud 
involveres i gennemførelsen, og i mange 
tilfælde vil det også kræve aktioner, som 
samler finansiering fra den pågældende 
støtte- og industriteknologi og de 
samfundsmæssige udfordringer.

Tværgående aktioner vil ligeledes være 
afgørende for at stimulere samspillet 
mellem de samfundsmæssige udfordringer 
og den støtte- og industriteknologi, der er 
nødvendig for at skabe store teknologiske 
gennembrud. Blandt eksemplerne på, hvor 
et sådant samspil kan udvikles, kan 
nævnes: e-sundhed, intelligente 
forsyningsnet, intelligente 
transportsystemer, mainstreaming af 
klimaforanstaltninger, nanomedicin,
plantebaseret genetisk teknologi,
avancerede materialer til lette køretøjer 
eller udvikling af biobaserede 
industriprocesser og produkter. Der skabes 
således stærke synergier mellem de 
samfundsmæssige udfordringer og 
udviklingen af generisk støtte- og 
industriteknologi. Der tages udtrykkeligt 
højde for dette i udviklingen af flerårige 
strategier og opstillingen af prioriteter for 
hvert af disse specifikke mål. Dette kræver, 
at interessenter, som repræsenterer de 
forskellige perspektiver, fuldt ud 
involveres i gennemførelsen, og i mange 
tilfælde vil det også kræve aktioner, som 
samler finansiering fra den pågældende 
støtte- og industriteknologi og de 
samfundsmæssige udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 84
Theodoros Skylakakis

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tværgående aktioner vil ligeledes være 
afgørende for at stimulere samspillet 

Tværgående aktioner vil ligeledes være 
afgørende for at stimulere samspillet 
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mellem de samfundsmæssige udfordringer 
og den støtte- og industriteknologi, der er 
nødvendig for at skabe store teknologiske 
gennembrud. Blandt eksemplerne på, hvor 
et sådant samspil kan udvikles, kan 
nævnes: e-sundhed, intelligente 
forsyningsnet, intelligente 
transportsystemer, mainstreaming af 
klimaforanstaltninger, nanomedicin, 
avancerede materialer til lette køretøjer 
eller udvikling af biobaserede 
industriprocesser og produkter. Der skabes 
således stærke synergier mellem de 
samfundsmæssige udfordringer og 
udviklingen af generisk støtte- og 
industriteknologi. Der tages udtrykkeligt 
højde for dette i udviklingen af flerårige 
strategier og opstillingen af prioriteter for 
hvert af disse specifikke mål. Dette kræver, 
at interessenter, som repræsenterer de 
forskellige perspektiver, fuldt ud 
involveres i gennemførelsen, og i mange 
tilfælde vil det også kræve aktioner, som 
samler finansiering fra den pågældende 
støtte- og industriteknologi og de 
samfundsmæssige udfordringer.

mellem de samfundsmæssige udfordringer 
og den støtte- og industriteknologi, der er 
nødvendig for at skabe store teknologiske 
gennembrud. Blandt eksemplerne på, hvor 
et sådant samspil kan udvikles, kan 
nævnes: e-sundhed, intelligente 
forsyningsnet, energilagring, intelligente 
transportsystemer, mainstreaming af 
klimaforanstaltninger, nanomedicin, 
avancerede materialer til lette køretøjer 
eller udvikling af biobaserede 
industriprocesser og produkter. Der skabes 
således stærke synergier mellem de 
samfundsmæssige udfordringer og 
udviklingen af generisk støtte- og 
industriteknologi. Der tages udtrykkeligt 
højde for dette i udviklingen af flerårige 
strategier og opstillingen af prioriteter for 
hvert af disse specifikke mål. Dette kræver, 
at interessenter, som repræsenterer de 
forskellige perspektiver, fuldt ud 
involveres i gennemførelsen, og i mange 
tilfælde vil det også kræve aktioner, som 
samler finansiering fra den pågældende 
støtte- og industriteknologi og de 
samfundsmæssige udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 85
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tværgående aktioner vil ligeledes være 
afgørende for at stimulere samspillet 
mellem de samfundsmæssige udfordringer 
og den støtte- og industriteknologi, der er 
nødvendig for at skabe store teknologiske 
gennembrud. Blandt eksemplerne på, hvor 
et sådant samspil kan udvikles, kan 
nævnes: e-sundhed, intelligente 
forsyningsnet, intelligente 

Tværgående aktioner vil ligeledes være 
afgørende for at stimulere samspillet 
mellem de samfundsmæssige udfordringer 
og den støtte- og industriteknologi, der er 
nødvendig for at skabe store teknologiske 
gennembrud. Blandt eksemplerne på, hvor 
et sådant samspil kan udvikles, kan 
nævnes: e-sundhed, intelligente 
forsyningsnet, intelligente 
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transportsystemer, mainstreaming af 
klimaforanstaltninger, nanomedicin, 
avancerede materialer til lette køretøjer 
eller udvikling af biobaserede 
industriprocesser og produkter. Der skabes 
således stærke synergier mellem de 
samfundsmæssige udfordringer og 
udviklingen af generisk støtte- og 
industriteknologi. Der tages udtrykkeligt 
højde for dette i udviklingen af flerårige 
strategier og opstillingen af prioriteter for 
hvert af disse specifikke mål. Dette kræver, 
at interessenter, som repræsenterer de 
forskellige perspektiver, fuldt ud
involveres i gennemførelsen, og i mange 
tilfælde vil det også kræve aktioner, som 
samler finansiering fra den pågældende 
støtte- og industriteknologi og de 
samfundsmæssige udfordringer.

transportsystemer, mainstreaming af 
klimaforanstaltninger, nanomedicin, 
avancerede materialer til lette køretøjer 
eller udvikling af biobaserede 
industriprocesser og produkter. Der skabes 
således stærke synergier mellem de 
samfundsmæssige udfordringer og 
udviklingen af generisk støtte- og 
industriteknologi. Der tages udtrykkeligt 
højde for dette i udviklingen af flerårige 
strategier og opstillingen af prioriteter for 
hvert af disse specifikke mål. Dette kræver, 
at interessenter, som repræsenterer de 
forskellige perspektiver, herunder 
civilsamfundsorganisationer, fuldt ud 
involveres i formuleringen af relevante 
forskningsmæssige spørgsmål samt i
gennemførelsen, og i mange tilfælde vil det 
også kræve aktioner, som samler 
finansiering fra den pågældende støtte- og 
industriteknologi og de samfundsmæssige 
udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 86
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Yderligere offentlig-offentlige 
partnerskaber og offentlig-private 
partnerskaber kan lanceres under 
Horisont 2020, hvis de opfylder de 
fastlagte kriterier. Det kan f.eks. omfatte 
partnerskaber vedrørende informations- og 
kommunikationsteknologier inden for 
områderne fotonik og robotteknik, 
vedrørende bæredygtige procesindustrier 
og vedrørende sikkerhedsteknologier til 
overvågning af havgrænserne.

Yderligere offentlig-offentlige 
partnerskaber og offentlig-private 
partnerskaber kan lanceres under 
Horisont 2020, hvis de opfylder de 
fastlagte kriterier. Det kan f.eks. omfatte 
partnerskaber vedrørende informations- og 
kommunikationsteknologier inden for 
områderne fotonik og robotteknik, 
vedrørende bæredygtige procesindustrier, 
vedrørende telemedicin og
hjemmebehandlingsanordninger, og
vedrørende sikkerhedsteknologier til 
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overvågning af havgrænserne.

Or. sl

Ændringsforslag 87
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Videnskabelige Råds medlemmer 
godtgøres for de opgaver, de udfører, i 
form af et honorar og, hvis det er relevant, 
godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter.

Det Videnskabelige Råds medlemmer 
godtgøres for de opgaver, de udfører, i 
form af et honorar og, hvis det er relevant, 
godtgørelse af 50 % af deres behørigt 
dokumenterede rejse- og opholdsudgifter.

Or. it

Begrundelse

Der bør fastsættes et loft for godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter for at undgå misbrug og 
ressourcespild.

Ændringsforslag 88
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ERC's formand bor i Bruxelles i 
embedsperioden og bruger det meste af sin 
tid på ERC-anliggender. Han/hun aflønnes 
på niveau med Kommissionens 
topembedsmænd.

ERC's formand bor i Bruxelles i 
embedsperioden. Han/hun aflønnes på 
niveau med Kommissionens 
topembedsmænd.

Or. it
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Ændringsforslag 89
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Videnskabelige Råd vælger blandt sine 
medlemmer tre viceformænd, som bistår 
formanden med dennes repræsentative og 
organisatoriske opgaver. De har lov til at 
føre titlen viceformand for Det Europæiske 
Forskningsråd.

Det Videnskabelige Råd vælger blandt sine 
medlemmer en viceformand, som bistår 
formanden med dennes repræsentative og 
organisatoriske opgaver. Viceformanden
har lov til at føre titlen viceformand for Det 
Europæiske Forskningsråd.

Or. it

Ændringsforslag 90
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1.1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der stilles støtte til rådighed, som sikrer, 
at de tre viceformænd har tilstrækkelig 
administrativ bistand på deres egne 
institutter.

udgået

Or. it

Begrundelse

For at undgå ressourcespild bør man undgå administrative dobbeltudgifter.

Ændringsforslag 91
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
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Bilag I – del I – punkt 1.1 – afsnit 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formanden for ECR og medlemmerne af 
Det Videnskabelige Råd udøver deres 
funktioner på fuldtidsbasis.

Or. it

Begrundelse

For at sikre ERC's gennemsigtighed og uafhængighed skal der være et veldefineret grundlag 
for varetagelsen af dets professionelle opgaver.

Ændringsforslag 92
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ledelsen af Det Europæiske Forskningsråd 
vil blive varetaget af personale, der
ansættes til formålet, herunder om 
nødvendigt tjenestemænd fra EU-
institutionerne, og dækker kun det faktiske 
administrationsbehov med henblik på at 
sikre den stabilitet og kontinuitet, der er 
nødvendig for en effektiv administration.

Ledelsen af Det Europæiske Forskningsråd 
vil blive varetaget af personale, der
allerede arbejder for EU-institutionerne, 
og dækker kun det faktiske 
administrationsbehov med henblik på at 
sikre den stabilitet og kontinuitet, der er 
nødvendig for en effektiv administration.

Or. it

Begrundelse

For at undgå ressourcespild bør man gennem rationalisering frigøre tjenestemænd, der 
allerede arbejder for EU-institutionerne, til forvaltningen af ERC.

Ændringsforslag 93
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
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Bilag I – del I – punkt 1.3 – afsnit 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- jævnligt underrette programudvalget om 
gennemførelsen af ERC's aktiviteter.

- jævnligt underrette programudvalget, 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
gennemførelsen af ERC's aktiviteter.

Or. it

Begrundelse

At gøre ERC's aktiviteter mere gennemsigtige og sikre, at de overvåges mere nøje.

Ændringsforslag 94
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskningsinitiativer inden for denne søjle 
er videnskabsinitierede, store og 
tværfaglige og opbygget omkring et 
visionært og forenende mål. De håndterer 
store videnskabelige og teknologiske 
udfordringer, som kræver samarbejde 
mellem en række discipliner, samfund og 
programmer. Det videnskabelige 
fremskridt bør sikre et stærkt og bredt 
grundlag for fremtidig teknologisk 
innovation og økonomisk udnyttelse samt 
nye fordele for samfundet. Den 
overordnede art og størrelsen betyder, at de 
kun kan realiseres gennem en forenet og 
vedvarende indsats (omkring 10 års 
varighed).

Forskningsinitiativer inden for denne søjle 
er videnskabsinitierede, store og 
tværfaglige og opbygget omkring et 
visionært og forenende mål. De håndterer 
store videnskabelige og teknologiske 
udfordringer, som kræver samarbejde 
mellem en række discipliner, samfund og 
programmer samt ofte et pradigmeskift i 
forskningstilgange. Det videnskabelige 
fremskridt bør sikre et stærkt og bredt 
grundlag for fremtidig teknologisk 
innovation og økonomisk udnyttelse samt 
nye fordele for samfundet. Den 
overordnede art og størrelsen betyder, at de 
kun kan realiseres gennem en forenet og 
vedvarende indsats (omkring 10 års 
varighed).

Or. en

Ændringsforslag 95
Richard Seeber, Judith A. Merkies
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Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et vigtigt led i "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), herunder mikro-
og nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og
avancerede fremstillingssystemer. Mange 
innovative produkter omfatter flere af disse 
teknologier på samme tid, enten enkeltvis 
eller som integrerede dele. Når hver enkelt 
teknologi frembyder teknologisk 
innovation, kan de samlede fordele ved at 
kombinere en række støtteteknologier også 
føre til teknologiske kvantespring. 
Udnyttelse af tværgående centrale 
støtteteknologier vil øge et produkts 
konkurrenceevne og virkning. De utallige 
interaktioner mellem disse teknologier 
udnyttes derfor med specifik støtte til store 
pilot- og demonstrationsprojekter.

Et vigtigt led i "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), herunder mikro-
og nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer,
avancerede fremstillingssystemer og 
miljøinnovation. Mange innovative 
produkter omfatter flere af disse 
teknologier på samme tid, enten enkeltvis 
eller som integrerede dele. Når hver enkelt 
teknologi frembyder teknologisk 
innovation, kan de samlede fordele ved at 
kombinere en række støtteteknologier også 
føre til teknologiske kvantespring. 
Udnyttelse af tværgående centrale 
støtteteknologier vil øge et produkts 
konkurrenceevne og virkning. De utallige 
interaktioner mellem disse teknologier 
udnyttes derfor med specifik støtte til store 
pilot- og demonstrationsprojekter.

Or. en

Ændringsforslag 96
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – afsnit 9 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- videreudvikling og anvendelse af mere 
forudsigelige og humanrelevante 
værktøjer til sikkerhedsforsøg, 
risikovurdering og sundhedsforskning

Or. en
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Ændringsforslag 97
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1.1 – nr. 1.1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at fastholde og styrke det 
europæiske lederskab inden for teknologier 
vedrørende intelligente indlejrede 
komponenter og systemer. mikro-nano-
biosystemer, organisk elektronik, 
integration af større områder, 
underliggende teknologier til tingenes 
internet (TI), herunder platforme, som 
understøtter levering af avancerede 
tjenester, intelligente integrerede systemer,
"systems of systems"-udvikling og 
udvikling af komplekse systemer.

Målet er at fastholde og styrke det 
europæiske lederskab inden for teknologier 
vedrørende intelligente indlejrede 
komponenter og systemer. mikro-nano-
biosystemer, in vitro værktøjer med høj 
kapacitet, "human-on-a-chip", virtuelle 
organer og andre applikationer af 
systembiologi, organisk elektronik, 
integration af større områder, 
underliggende teknologier til tingenes 
internet (TI), herunder platforme, som 
understøtter levering af avancerede 
tjenester, intelligente integrerede systemer,
"systems of systems"-udvikling og 
udvikling af komplekse systemer.

Or. en

Ændringsforslag 98
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1.4 – nr. 1.4.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at støbe fundamentet for, at 
Europas industri kan forblive i frontlinjen 
inden for innovation, også på mellemlang 
og lang sigt. Det omfatter udvikling af nye 
værktøjer som syntetisk biologi, 
bioinformatik, systembiologi og udnyttelse 
af konvergensen med andre
støtteteknologier som såsom nanoteknologi
(f.eks. bionanoteknologi) og ikt (f.eks. 
bioelektronik). Disse og andre avancerede 
områder fortjener passende foranstaltninger 
med hensyn til forskning og udvikling med 

Målet er at støbe fundamentet for, at 
Europas industri kan forblive i frontlinjen 
inden for innovation, også på mellemlang 
og lang sigt. Det omfatter udvikling af nye 
værktøjer som syntetisk biologi, 
bioinformatik, systembiologi og udnyttelse 
af konvergensen med andre 
støtteteknologier som såsom nanoteknologi
(f.eks. bionanoteknologi) og ikt (f.eks. 
bioelektronik). Disse og andre avancerede 
områder fortjener passende foranstaltninger 
med hensyn til forskning og udvikling med 
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henblik på at fremme en effektiv overførsel 
og gennemførelse til nye applikationer
(systemer til medicinlevering, biosensorer, 
biochips mv.).

henblik på at fremme en effektiv overførsel 
og gennemførelse til nye applikationer
(systemer til medicinlevering, biosensorer, 
biochips mv.) samt værktøjer såsom 
humanbiologisk-baserede forsøgs- og 
beregningsmetoder for at skabe sikrere 
forbrugerprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 99
Julie Girling

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1.4 – nr. 1.4.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at støbe fundamentet for, at 
Europas industri kan forblive i frontlinjen 
inden for innovation, også på mellemlang 
og lang sigt. Det omfatter udvikling af nye 
værktøjer som syntetisk biologi, 
bioinformatik, systembiologi og udnyttelse 
af konvergensen med andre 
støtteteknologier som såsom nanoteknologi
(f.eks. bionanoteknologi) og ikt (f.eks. 
bioelektronik). Disse og andre avancerede 
områder fortjener passende foranstaltninger 
med hensyn til forskning og udvikling med 
henblik på at fremme en effektiv overførsel 
og gennemførelse til nye applikationer
(systemer til medicinlevering, biosensorer, 
biochips mv.).

Målet er at støbe fundamentet for, at 
Europas industri kan forblive i frontlinjen 
inden for innovation, også på mellemlang 
og lang sigt. Det omfatter udvikling af nye 
værktøjer som syntetisk biologi, 
bioinformatik, systembiologi og udnyttelse 
af konvergensen med andre 
støtteteknologier som såsom nanoteknologi
(f.eks. bionanoteknologi), ikt (f.eks. 
bioelektronik) og plante- og 
landbrugsbioteknologi. Disse og andre 
avancerede områder fortjener passende 
foranstaltninger med hensyn til forskning 
og udvikling med henblik på at fremme en 
effektiv overførsel og gennemførelse til 
nye applikationer (systemer til 
medicinlevering, biosensorer, biochips, 
plantebaseret genteknologi mv.).

Or. en

Ændringsforslag 100
Julie Girling

Forslag til afgørelse
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Bilag I – del II – punkt 1.4 – nr. 1.4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er to mål: på den ene side at gøre 
Europas industri (f.eks. vedrørende 
kemikalier, sundhed, minedrift, energi, 
papir og papirmasse, tekstiler, stivelse, 
fødevareforarbejdning) i stand til at udvikle 
nye produkter og processer, som opfylder 
industriens og samfundets behov, samt 
konkurrencedygtige og forbedrede 
bioteknologibaserede alternativer til 
erstatning for etablerede alternativer, og på 
den anden side at udnytte det 
bioteknologiske potentiale til at spore, 
overvåge, forebygge og fjerne forurening. 
Dette omfatter F&I om enzymatiske og 
metaboliske reaktionsveje, konstruktion af 
bioprocesser, avanceret fermentering, up-
og downstream-processer og indsigt i 
mikrobielle samfunds dynamik. Det 
omfatter endvidere udvikling af prototyper 
til vurdering af den tekniske og 
økonomiske gennemførlighed af de 
udviklede produkter og processer.

Der er to mål: på den ene side at gøre 
Europas industri (f.eks. vedrørende 
kemikalier, sundhed, plantebaseret 
genteknologi, minedrift, energi, papir og 
papirmasse, tekstiler, stivelse, 
fødevareforarbejdning) i stand til at udvikle 
nye produkter og processer, som opfylder 
industriens og samfundets behov, samt 
konkurrencedygtige og forbedrede 
bioteknologibaserede alternativer til 
erstatning for etablerede alternativer, og på 
den anden side at udnytte det 
bioteknologiske potentiale til at spore, 
overvåge, forebygge og fjerne forurening. 
Dette omfatter F&I om enzymatiske og 
metaboliske reaktionsveje, konstruktion af 
bioprocesser, avanceret fermentering, up-
og downstream-processer og indsigt i 
mikrobielle samfunds dynamik. Det 
omfatter endvidere udvikling af prototyper 
til vurdering af den tekniske og 
økonomiske gennemførlighed af de 
udviklede produkter og processer.

Or. en

Ændringsforslag 101
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1.4 – nr. 1.4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er to mål: på den ene side at gøre 
Europas industri (f.eks. vedrørende 
kemikalier, sundhed, minedrift, energi, 
papir og papirmasse, tekstiler, stivelse, 
fødevareforarbejdning) i stand til at udvikle 
nye produkter og processer, som opfylder 
industriens og samfundets behov, samt 
konkurrencedygtige og forbedrede 

Der er to mål: at gøre Europas industri
(f.eks. vedrørende kemikalier, sundhed, 
minedrift, energi, papir og papirmasse, 
tekstiler, stivelse, produktion af afgrøder 
og fødevareforarbejdning) i stand til at 
udvikle nye produkter og processer, som 
opfylder landbrugets, fiskeriets,
industriens og samfundets behov, samt 
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bioteknologibaserede alternativer til 
erstatning for etablerede alternativer, og på 
den anden side at udnytte det 
bioteknologiske potentiale til at spore, 
overvåge, forebygge og fjerne forurening. 
Dette omfatter F&I om enzymatiske og 
metaboliske reaktionsveje, konstruktion af 
bioprocesser, avanceret fermentering, up-
og downstream-processer og indsigt i 
mikrobielle samfunds dynamik. Det 
omfatter endvidere udvikling af prototyper 
til vurdering af den tekniske og 
økonomiske gennemførlighed af de 
udviklede produkter og processer.

konkurrencedygtige og forbedrede 
bioteknologibaserede alternativer til 
erstatning for etablerede alternativer; og at 
udnytte det bioteknologiske potentiale til at 
spore, overvåge, forebygge og fjerne 
forurening. Dette omfatter F&I om 
enzymatiske og metaboliske reaktionsveje, 
konstruktion af bioprocesser, avanceret 
fermentering, up- og downstream-
processer og indsigt i mikrobielle samfunds 
dynamik. Det omfatter endvidere udvikling 
af prototyper til vurdering af den tekniske 
og økonomiske gennemførlighed af de 
udviklede produkter og processer.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at tilføje bioteknologi i produktionen af afgrøder samt i landbruget og 
akvakulturen

Ændringsforslag 102
Julie Girling

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1.4 – nr. 1.4.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at udvikle platformsteknologier
(f.eks. inden for genomik, metagenomik, 
proteomik, molekylære værktøjer), der 
giver en førerposition og en 
konkurrencemæssig fordel for en lang 
række økonomiske sektorer. Det omfatter 
aspekter som understøttelse af udviklingen 
af bioressourcer med optimerede 
egenskaber og anvendelsesområder ud over 
traditionelle alternativer, muliggørelse af 
bæredygtig udforskning, forståelse og 
udnyttelse af jord- og havbaseret 
biodiversitet til nye anvendelser og fortsat 
udvikling af bioteknologibaserede 
løsninger til sundhedssektoren (f.eks. inden 
for diagnostik, biologiske produkter, 

Målet er at udvikle platformsteknologier
(f.eks. inden for genomik, metagenomik,
planter, landbrug, proteomik, molekylære 
værktøjer), der giver en førerposition og en 
konkurrencemæssig fordel for en lang 
række økonomiske sektorer. Det omfatter 
aspekter som understøttelse af udviklingen 
af bioressourcer med optimerede 
egenskaber og anvendelsesområder ud over 
traditionelle alternativer, muliggørelse af 
bæredygtig udforskning, forståelse og 
udnyttelse af jord- og havbaseret 
biodiversitet til nye anvendelser og fortsat 
udvikling af bioteknologibaserede 
løsninger til sundhedssektoren (f.eks. inden 
for diagnostik, biologiske produkter, 
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biomedicinske enheder). biomedicinske enheder).

Or. en

Ændringsforslag 103
Peter Liese

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1.4 – nr. 1.4.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at udvikle platformsteknologier
(f.eks. inden for genomik, metagenomik, 
proteomik, molekylære værktøjer), der 
giver en førerposition og en 
konkurrencemæssig fordel for en lang 
række økonomiske sektorer. Det omfatter 
aspekter som understøttelse af udviklingen 
af bioressourcer med optimerede 
egenskaber og anvendelsesområder ud over 
traditionelle alternativer, muliggørelse af 
bæredygtig udforskning, forståelse og 
udnyttelse af jord- og havbaseret 
biodiversitet til nye anvendelser og fortsat 
udvikling af bioteknologibaserede 
løsninger til sundhedssektoren (f.eks. inden 
for diagnostik, biologiske produkter, 
biomedicinske enheder).

Målet er at udvikle platformsteknologier
(f.eks. inden for genomik, metagenomik, 
proteomik, molekylære værktøjer), der 
giver en førerposition og en 
konkurrencemæssig fordel for en lang 
række økonomiske sektorer. Det omfatter 
aspekter som understøttelse af udviklingen 
af bioressourcer med optimerede 
egenskaber og anvendelsesområder ud over 
traditionelle alternativer, muliggørelse af 
bæredygtig udforskning, forståelse og 
udnyttelse af jord- og havbaseret 
biodiversitet til nye anvendelser og fortsat 
udvikling af bioteknologibaserede 
løsninger til sundhedssektoren (f.eks. inden 
for diagnostik, biologiske produkter, 
biomedicinske enheder). Der vil primært 
blive givet støtte til nye diagnostiske 
metoder, hvor der enten allerede findes 
eller sandsynligvis vil blive udviklet en 
form for forebyggelse eller diagnose for 
den pågældende patient.

Or. de

Ændringsforslag 104
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
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Bilag I – del II – punkt 1.4 – nr. 1.4.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at udvikle platformsteknologier
(f.eks. inden for genomik, metagenomik, 
proteomik, molekylære værktøjer), der 
giver en førerposition og en 
konkurrencemæssig fordel for en lang 
række økonomiske sektorer. Det omfatter 
aspekter som understøttelse af udviklingen 
af bioressourcer med optimerede 
egenskaber og anvendelsesområder ud over 
traditionelle alternativer, muliggørelse af 
bæredygtig udforskning, forståelse og 
udnyttelse af jord- og havbaseret 
biodiversitet til nye anvendelser og fortsat 
udvikling af bioteknologibaserede 
løsninger til sundhedssektoren (f.eks. inden 
for diagnostik, biologiske produkter, 
biomedicinske enheder).

Målet er at udvikle platformsteknologier
(f.eks. inden for systembiologi, genomik, 
metagenomik, proteomik, "phenomics",
molekylære værktøjer), der giver en 
førerposition og en konkurrencemæssig 
fordel for en lang række økonomiske 
sektorer. Det omfatter aspekter som 
understøttelse af udviklingen af 
bioressourcer med optimerede egenskaber 
og anvendelsesområder ud over 
traditionelle alternativer, muliggørelse af 
bæredygtig udforskning, forståelse og 
udnyttelse af jord- og havbaseret 
biodiversitet til nye anvendelser og fortsat 
udvikling af bioteknologibaserede 
løsninger til sundhedssektoren (f.eks. inden 
for lægemiddeldiagnostik, biologiske 
produkter, biomedicinske enheder, sundere 
planter og dyr til sund ernæring).

Or. en

Ændringsforslag 105
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1.5 – nr. 1.5.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nedbringelse af energiforbrug og CO2-
emissioner gennem udvikling og 
anvendelse af bæredygtig byggeteknologi, 
gennemførelse og gentagelse af 
foranstaltninger med henblik på øget 
anvendelse af energieffektive systemer og 
materialer i nye, renoverede og 
moderniserede bygninger. Overvejelser om 
livscyklusser og den stadig større 
betydning af koncepter for planlægning, 
opførelse og drift vil være afgørende for at 
imødegå den udfordring, som ligger i 

Effektivitetsforbedringer i energiforbruget
og nedbringelse af CO2-emissioner 
gennem udvikling og anvendelse af 
bæredygtig byggeteknologi, gennemførelse 
og gentagelse af foranstaltninger med 
henblik på øget anvendelse af 
energieffektive systemer og materialer i 
nye, renoverede og moderniserede 
bygninger. Overvejelser om livscyklusser 
og den stadig større betydning af koncepter 
for planlægning, opførelse og drift vil være 
afgørende for at imødegå den udfordring, 
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overgangen til næsten energineutrale 
bygninger i Europa inden 2020 og 
gennemførelsen af energieffektive 
distrikter via en aftale med det brede 
interessentsamfund.

som ligger i overgangen til næsten 
energineutrale bygninger i Europa 
inden 2020 og gennemførelsen af 
energieffektive distrikter via en aftale med 
det brede interessentsamfund.

Or. it

Ændringsforslag 106
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1.5 – nr. 1.5.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Øget konkurrenceevne i procesindustrier 
som kemikalier, papirmasse og papir, glas 
eller ikke-jernholdige metaller og stål 
gennem en drastisk forøgelse af ressource-
og energieffektiviteten og nedbringelse af 
sådanne industrielle aktiviteters 
miljøvirkning. Der vil blive fokuseret på 
udvikling samt validering af 
støtteteknologier til innovative stoffer, 
materialer og teknologiske løsninger til 
lavemissionsprodukter og mindre 
energiintensive processer og tjenester i 
værdikæden samt vedtagelse af 
produktionsprocesser og -teknikker med 
ultralave emissioner med henblik på at 
opnå specifikke reduktioner af 
drivhusgassers emissionsintensitet.

Øget konkurrenceevne i procesindustrier 
som kemikalier, papirmasse og papir, glas 
eller ikke-jernholdige metaller og stål 
gennem en drastisk forøgelse til en 
overkommelig pris af ressource- og 
energieffektiviteten og nedbringelse af 
sådanne industrielle aktiviteters 
miljøvirkning. Der vil blive fokuseret på 
udvikling samt validering af 
støtteteknologier til innovative stoffer, 
materialer og teknologiske løsninger til 
lavemissionsprodukter og mindre 
energiintensive processer og tjenester i 
værdikæden samt vedtagelse af 
produktionsprocesser og -teknikker med 
ultralave emissioner med henblik på at 
opnå specifikke reduktioner af 
drivhusgassers emissionsintensitet.

Or. it

Ændringsforslag 107
Julie Girling

Forslag til afgørelse
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Bilag I – del II – punkt 1.5 – nr. 1.5.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Øget konkurrenceevne i procesindustrier 
som kemikalier, papirmasse og papir, glas 
eller ikke-jernholdige metaller og stål 
gennem en drastisk forøgelse af ressource-
og energieffektiviteten og nedbringelse af 
sådanne industrielle aktiviteters 
miljøvirkning. Der vil blive fokuseret på 
udvikling samt validering af 
støtteteknologier til innovative stoffer, 
materialer og teknologiske løsninger til 
lavemissionsprodukter og mindre 
energiintensive processer og tjenester i 
værdikæden samt vedtagelse af 
produktionsprocesser og -teknikker med 
ultralave emissioner med henblik på at 
opnå specifikke reduktioner af 
drivhusgassers emissionsintensitet.

Øget konkurrenceevne i procesindustrier 
som kemikalier, papirmasse og papir,
konstruktion, glas eller ikke-jernholdige 
metaller og stål gennem en drastisk 
forøgelse af ressource- og 
energieffektiviteten og nedbringelse af 
sådanne industrielle aktiviteters 
miljøvirkning. Der vil blive fokuseret på 
udvikling samt validering af 
støtteteknologier til innovative stoffer, 
materialer og teknologiske løsninger til 
lavemissionsprodukter og mindre 
energiintensive processer og tjenester i 
værdikæden samt vedtagelse af 
produktionsprocesser og -teknikker med 
ultralave emissioner med henblik på at 
opnå specifikke reduktioner af 
drivhusgassers emissionsintensitet.

Or. en

Ændringsforslag 108
Richard Seeber

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1.5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.5 a. Miljøinnovation
1.5.1 Specifikt mål for miljøinnovation

Det specifikke mål for miljøinnovation er 
at fremme en nyskabende europæisk 
industri og et innovationsfællesskab, som 
på målrettet vis frembringer nye 
produkter, processer og tjenester, der 
sikrer grøn vækst og miljøfordele, og som 
anerkendes som førende på verdensplan.
Målet er at øge ressourceeffektiviteten, 
nedbringe miljøpåvirkningerne, forebygge 
(vand)forureningen og/eller opnå en mere 
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effektiv og ansvarlig anvendelse af 
naturressourcerne.
1.5.2 Baggrund og merværdi på EU-plan

Industrielt lederskab inden for 
miljøinnovation vil føre til bedre 
miljøresultater og modstandsdygtighed i 
hele økonomien og samtidig være 
omkostningseffektivt og godt for 
erhvervslivet og samfundet i både by- og 
landområder. Det globale marked (2020) 
for miljøindustrier ekspanderer hastigt, og 
denne erhvervssektor i EU vokser allerede 
hurtigt: EU's miljøindustrier er i mange 
tilfælde førende på verdensplan. Dette 
skal Horisont 2020 bygge på.
Miljøinnovation skal gennemsyre alle 
sektorer i økonomien og samfundet og 
danne grundlaget for en væsentlig 
konkurrencefordel for Europa, så vi kan 
håndtere udfordringerne vedrørende 
bæredygtighed. Derfor er miljøinnovation 
en central støtteteknologi.
Miljøindustrier kendetegnes ved at have 
mange små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er). Disse virksomheder tegner sig 
for ca. halvdelen af den samlede 
beskæftigelse. Derfor skal SMV'er i 
samarbejde med større partnere i 
industrien spille en stadig større rolle med 
hensyn til at frembringe nye teknologier 
og løsninger og gennemføre dem.
Nogle af de vigtigste kilder til innovation 
findes i grænsefladen mellem 
miljøinnovation og andre grundlæggende 
teknologier, særlig ikt (overvågning og 
registrering) og nanoteknologi.
1.5.3 Hovedlinjerne i aktiviteterne

Miljøinnovation er enhver form for 
innovation, der medfører eller sigter mod 
betydelige og påviselige fremskridt mod 
målet om bæredygtig udvikling ved at 
mindske miljøpåvirkningen, øge 
modstandsdygtigheden mod 
miljøbelastninger eller sikre en mere 
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effektiv og ansvarlig udnyttelse af 
naturressourcerne.
Aktiviteterne på området for 
miljøinnovation fokuseres på bæredygtig 
innovation inden for og på tværs af 
følgende felter:

2 a) Grøn energiforsyning

b) Energieffektivitet

c) Effektiv udnyttelse af råstoffer

d) Grøn mobilitet

e) Vand

f) Affald

Or. en

Ændringsforslag 109
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2.2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2. Egenkapitalfaciliteten (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 110
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse



AM\905948DA.doc 37/47 PE492.557v01-00

DA

Bilag I – del II – punkt 2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Faciliteten vil også have mulighed for at 
investere i ekspansions- og vækstfasen i 
sammenhæng med vækstfaciliteten under 
programmet for konkurrenceevne i 
virksomheder og SMV (det omfatter bl.a. 
investeringer i "funds-of-funds" med et 
bredt investorgrundlag og omfatter private 
institutionelle og strategiske investorer 
samt nationale offentlige og halvoffentlige 
finansielle institutioner). I sidstnævnte 
tilfælde må investeringerne fra Horisont 
2020-lånefaciliteten ikke overstige 20 % af 
de samlede EU-investeringer, undtagen 
hvis der er tale om flertrinsfonde (multi-
stage funds), hvor midlerne fra 
vækstfaciliteten og lånefaciliteten til F&I 
udbetales på et pro rata-grundlag, 
afhængigt af fondenes investeringspolitik. 
Ligesom vækstfaciliteten skal 
lånefaciliteten undgå at stille buy-out- eller 
erstatningskapital til rådighed, som er 
beregnet til afvikling af en købt 
virksomhed. Kommissionen kan beslutte at 
ændre tærsklen på 20 % alt efter 
markedsforholdene.

Faciliteten vil også have mulighed for at 
investere i ekspansions- og vækstfasen i 
sammenhæng med vækstfaciliteten under 
programmet for konkurrenceevne i 
virksomheder og SMV (det omfatter bl.a. 
investeringer i "funds-of-funds" med et 
bredt investorgrundlag og omfatter private 
institutionelle og strategiske investorer 
samt nationale offentlige og halvoffentlige 
finansielle institutioner). I sidstnævnte 
tilfælde må investeringerne fra Horisont 
2020-lånefaciliteten ikke overstige 30 % af 
de samlede EU-investeringer, undtagen 
hvis der er tale om flertrinsfonde (multi-
stage funds), hvor midlerne fra 
vækstfaciliteten og lånefaciliteten til F&I 
udbetales på et pro rata-grundlag, 
afhængigt af fondenes investeringspolitik. 
Ligesom vækstfaciliteten skal 
lånefaciliteten undgå at stille buy-out- eller 
erstatningskapital til rådighed, som er 
beregnet til afvikling af en købt 
virksomhed. Kommissionen kan beslutte at 
ændre tærsklen på 30 % alt efter 
markedsforholdene.

Or. it

Ændringsforslag 111
Edite Estrela

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Effektiv sundhedsfremme støttet af et 
robust dokumentationsgrundlag forebygger 
sygdomme, forbedrer trivslen og er 
omkostningseffektiv. Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse afhænger også af en 
forståelse af vigtige sundhedsfaktorer, 

Effektiv sundhedsfremme støttet af et 
robust dokumentationsgrundlag forebygger 
sygdomme, forbedrer trivslen, reducerer 
handicap, afhængighed og social 
udstødelse og er omkostningseffektiv. 
Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 
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effektive forebyggende redskaber som 
vacciner, effektiv sundheds- og 
sygdomsovervågning og -forberedelse samt 
effektive screeningprogrammer.

afhænger også af en forståelse af vigtige 
sundhedsfaktorer, effektive forebyggende 
redskaber som vacciner, effektiv sundheds-
og sygdomsovervågning og -forberedelse 
samt effektive screeningprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 112
Vittorio Prodi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Effektiv sundhedsfremme støttet af et 
robust dokumentationsgrundlag forebygger 
sygdomme, forbedrer trivslen og er 
omkostningseffektiv. Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse afhænger også af en 
forståelse af vigtige sundhedsfaktorer, 
effektive forebyggende redskaber som 
vacciner, effektiv sundheds- og 
sygdomsovervågning og -forberedelse samt 
effektive screeningprogrammer.

Effektiv sundhedsfremme støttet af et 
robust dokumentationsgrundlag forebygger 
sygdomme, forbedrer trivslen og er 
omkostningseffektiv. Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse afhænger også af en 
forståelse af vigtige sundhedsfaktorer på 
molekylært plan, effektive forebyggende 
redskaber som vacciner, effektiv sundheds-
og sygdomsovervågning og -forberedelse 
samt effektive screeningprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 113
Theodoros Skylakakis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Effektiv sundhedsfremme støttet af et 
robust dokumentationsgrundlag forebygger 
sygdomme, forbedrer trivslen og er 
omkostningseffektiv. Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse afhænger også af en 
forståelse af vigtige sundhedsfaktorer, 
effektive forebyggende redskaber som 

Effektiv sundhedsfremme støttet af et 
robust dokumentationsgrundlag forebygger 
sygdomme, forbedrer trivslen og er 
omkostningseffektiv. Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse afhænger også af en 
forståelse af vigtige sundhedsfaktorer,
forskning i primær og sekundær 



AM\905948DA.doc 39/47 PE492.557v01-00

DA

vacciner, effektiv sundheds- og 
sygdomsovervågning og -forberedelse samt 
effektive screeningprogrammer.

forebyggelse, effektive forebyggende 
redskaber som vacciner, effektiv sundheds-
og sygdomsovervågning og -forberedelse 
samt effektive screeningprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 114
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Effektiv sundhedsfremme støttet af et 
robust dokumentationsgrundlag forebygger 
sygdomme, forbedrer trivslen og er 
omkostningseffektiv. Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse afhænger også af en 
forståelse af vigtige sundhedsfaktorer, 
effektive forebyggende redskaber som 
vacciner, effektiv sundheds- og 
sygdomsovervågning og -forberedelse samt 
effektive screeningprogrammer.

Effektiv sundhedsfremme støttet af et 
robust dokumentationsgrundlag forebygger 
sygdomme, forbedrer trivslen og er 
omkostningseffektiv. Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse afhænger også af en 
forståelse af vigtige sundhedsfaktorer
herunder fedme, som er en af de største 
årsager til mange kroniske sygdomme,
effektive forebyggende redskaber som 
vacciner, effektiv sundheds- og 
sygdomsovervågning og -forberedelse samt 
effektive screeningprogrammer.

Or. da

Ændringsforslag 115
Alda Sousa

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vellykkede bestræbelser på at forebygge, 
forvalte, behandle og kurere sygdomme, 
handicap og funktionsnedsættelser 
underbygges af en grundlæggende 
forståelse af deres årsager, processer og 
virkninger samt faktorer, som underbygger 

Vellykkede bestræbelser på at forebygge,
diagnosticere, forvalte, behandle og kurere 
sygdomme, handicap og 
funktionsnedsættelser underbygges af en 
grundlæggende forståelse af deres årsager, 
processer og virkninger samt faktorer, som 
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god sundhed og velvære. Effektiv deling af 
data og sammenkoblingen af disse data 
med omfattende kohorteundersøgelser i 
den virkelige verden er ligeledes vigtig 
ligesom omdannelsen af disse 
forskningsresultater til klinikken, navnlig 
gennem kliniske forsøg.

underbygger god sundhed og velvære. 
Effektiv indsamling og deling af data og 
sammenkoblingen af disse data med 
omfattende kohorteundersøgelser i den 
virkelige verden er ligeledes vigtig ligesom
rettidig omdannelse af disse 
forskningsresultater til klinikken, navnlig 
gennem kliniske forsøg og gennem støtte 
til medicinsk forskning med fokus på den 
postdiagnostiske sygdomsfase og til 
translationel forskning.

Or. pt

Ændringsforslag 116
Vittorio Prodi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vellykkede bestræbelser på at forebygge, 
forvalte, behandle og kurere sygdomme, 
handicap og funktionsnedsættelser 
underbygges af en grundlæggende 
forståelse af deres årsager, processer og 
virkninger samt faktorer, som underbygger 
god sundhed og velvære. Effektiv deling af 
data og sammenkoblingen af disse data 
med omfattende kohorteundersøgelser i 
den virkelige verden er ligeledes vigtig 
ligesom omdannelsen af disse 
forskningsresultater til klinikken, navnlig 
gennem kliniske forsøg.

Vellykkede bestræbelser på at forebygge, 
forvalte, behandle og kurere sygdomme, 
handicap og funktionsnedsættelser 
underbygges af en grundlæggende 
forståelse af deres årsager, processer (f.eks. 
molekylære forløb) og virkninger samt 
faktorer, som underbygger god sundhed og 
velvære. Effektiv deling af data og 
sammenkoblingen af disse data med 
omfattende kohorteundersøgelser i den 
virkelige verden er ligeledes vigtig ligesom 
omdannelsen af disse forskningsresultater 
til klinikken, navnlig gennem kliniske 
forsøg.

Or. bg

Ændringsforslag 117
Christel Schaldemose

Forslag til afgørelse
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Bilag I – del III – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vellykkede bestræbelser på at forebygge, 
forvalte, behandle og kurere sygdomme, 
handicap og funktionsnedsættelser 
underbygges af en grundlæggende 
forståelse af deres årsager, processer og 
virkninger samt faktorer, som underbygger 
god sundhed og velvære. Effektiv deling af 
data og sammenkoblingen af disse data 
med omfattende kohorteundersøgelser i 
den virkelige verden er ligeledes vigtig 
ligesom omdannelsen af disse 
forskningsresultater til klinikken, navnlig 
gennem kliniske forsøg.

Vellykkede bestræbelser på at forebygge, 
forvalte, behandle og kurere sygdomme, 
handicap og funktionsnedsættelser 
underbygges af en grundlæggende 
forståelse af deres årsager, processer og 
virkninger samt faktorer, som underbygger 
god sundhed og velvære. Effektiv deling af 
data, standardiseret databehandling og 
sammenkoblingen af disse data med 
omfattende kohorteundersøgelser i den 
virkelige verden er ligeledes vigtig ligesom 
omdannelsen af disse forskningsresultater 
til klinikken, navnlig gennem kliniske 
forsøg.

Or. da

Ændringsforslag 118
Julie Girling

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mangler inden for forskning på området 
infektiøse, fattigdomsrelaterede, sjældne 
og oversete sygdomme skal afhjælpes 
gennem forskning og innovation.

Or. en

Ændringsforslag 119
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
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Bilag I – del III – punkt 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mangler inden for forskning på området 
infektiøse, fattigdomsrelaterede og 
oversete sygdomme skal afhjælpes 
gennem forsknings- og 
innovationsaktiviteter på grundlag af 
patienternes behov. Ved at støtte 
innovative globale partnerskaber til 
udvikling af redskaber til forebyggelse, 
diagnostik, behandling og telemedicin kan 
man fremme videnskabelig topkvalitet, og 
Unionen kan opfylde sine globale 
forpligtelser.

Or. sl

Ændringsforslag 120
Edite Estrela

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En øget sygdoms- og handicapbyrde i 
forbindelse med en aldrende befolkning 
stiller yderligere krav til sundheds- og 
plejesektoren. Hvis der skal opretholdes 
effektiv sundhed og pleje for alle 
aldersgrupper, skal der gøres en indsats for 
at forbedre beslutningstagningen i 
forbindelse med forebyggelse og 
behandling, for at identificere og støtte 
formidlingen af bedste praksis inden for 
sundhedssektoren og støtte integreret 
behandling og anvendelse af teknologisk, 
organisatorisk og social innovation, som 
gør det muligt for især ældre personer at 
holde sig aktive og uafhængige. Dette 
bidrager til at øge og forlænge varigheden 
af deres fysiske, sociale og psykiske 
velvære.

En øget sygdoms- og handicapbyrde i 
forbindelse med en aldrende befolkning 
stiller yderligere krav til sundheds- og 
plejesektoren. Hvis der skal opretholdes 
effektiv sundhed og pleje for alle 
aldersgrupper, skal der gøres en indsats for 
at forbedre beslutningstagningen i 
forbindelse med forebyggelse og 
behandling, for at identificere og støtte 
formidlingen af bedste praksis inden for 
sundhedssektoren og støtte integreret 
behandling og anvendelse af teknologisk, 
organisatorisk og social innovation, som 
gør det muligt for især ældre personer at 
holde sig aktive og uafhængige. Dette 
bidrager til at øge og forlænge varigheden 
af deres fysiske, sociale, økonomiske og 
psykiske velvære.
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Or. en

Ændringsforslag 121
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En øget sygdoms- og handicapbyrde i 
forbindelse med en aldrende befolkning 
stiller yderligere krav til sundheds- og 
plejesektoren. Hvis der skal opretholdes 
effektiv sundhed og pleje for alle 
aldersgrupper, skal der gøres en indsats for 
at forbedre beslutningstagningen i 
forbindelse med forebyggelse og 
behandling, for at identificere og støtte 
formidlingen af bedste praksis inden for 
sundhedssektoren og støtte integreret 
behandling og anvendelse af teknologisk, 
organisatorisk og social innovation, som 
gør det muligt for især ældre personer at 
holde sig aktive og uafhængige. Dette 
bidrager til at øge og forlænge varigheden 
af deres fysiske, sociale og psykiske 
velvære.

En øget sygdoms- og handicapbyrde i 
forbindelse med en aldrende befolkning 
stiller yderligere krav til sundheds- og 
plejesektoren. Hvis der skal opretholdes 
effektiv sundhed og pleje for alle 
aldersgrupper, skal der gøres en indsats for 
at fremskynde beslutningstagningen og 
oplysningsindsatsen i forbindelse med 
forebyggelse og behandling af sygdomme, 
for at identificere og støtte formidlingen af 
bedste praksis inden for sundhedssektoren 
og støtte integreret behandling og 
anvendelse af teknologisk, organisatorisk 
og social innovation, som gør det muligt 
for især ældre personer at holde sig aktive 
og uafhængige. Dette bidrager til at øge og 
forlænge varigheden af deres fysiske, 
sociale og psykiske velvære.

Or. sl

Ændringsforslag 122
Edite Estrela

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En bedre forståelse af 
sundhedsdeterminanter er et krav for at 
sikre bedre dokumentation af effektiv 
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 
og vil ligeledes gøre det muligt at udvikle 

En bedre forståelse af 
sundhedsdeterminanter er et krav for at 
sikre bedre dokumentation af effektiv 
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 
og vil ligeledes gøre det muligt at udvikle 
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omfattende sundheds- og 
trivselsindikatorer i Unionen. 
Miljømæssige, adfærdsmæssige (herunder 
livsstils-), samfundsøkonomiske og 
genetiske faktorer i deres bredeste forstand 
bliver undersøgt. Tilgangene omfatter den 
langsigtede kohorteundersøgelse og 
forbindelsen til data fra forskning i "omics" 
og andre metoder.

omfattende sundheds- og 
trivselsindikatorer i Unionen. 
Miljømæssige, adfærdsmæssige (herunder 
livsstils-), samfundsøkonomiske (inklusive 
elementer af erhvervsbetingede risici) og 
genetiske faktorer i deres bredeste forstand 
bliver undersøgt. Tilgangene omfatter den 
langsigtede kohorteundersøgelse og 
forbindelsen til data fra forskning i "omics" 
og andre metoder.

Or. en

Ændringsforslag 123
Antonyia Parvanova

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En bedre forståelse af 
sundhedsdeterminanter er et krav for at 
sikre bedre dokumentation af effektiv 
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 
og vil ligeledes gøre det muligt at udvikle 
omfattende sundheds- og 
trivselsindikatorer i Unionen. 
Miljømæssige, adfærdsmæssige (herunder 
livsstils-), samfundsøkonomiske og 
genetiske faktorer i deres bredeste forstand 
bliver undersøgt. Tilgangene omfatter den 
langsigtede kohorteundersøgelse og 
forbindelsen til data fra forskning i "omics" 
og andre metoder.

En bedre forståelse af 
sundhedsdeterminanter er et krav for at 
sikre bedre dokumentation af effektiv 
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 
og vil ligeledes gøre det muligt at udvikle 
omfattende sundheds- og 
trivselsindikatorer i Unionen. 
Miljømæssige, adfærdsmæssige (herunder 
livsstils-), samfundsøkonomiske og 
genetiske faktorer i deres bredeste forstand 
bliver undersøgt, sammen med kort- og 
langsigtede følger af og fordele ved 
beslægtede folkesundhedsinterventioner. 
Tilgangene omfatter den langsigtede 
kohorteundersøgelse og forbindelsen til 
data fra forskning i "omics" og andre 
metoder.

Or. en

Ændringsforslag 124
Vittorio Prodi
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Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 125
Christel Schaldemose

Forslag til afgørelse
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Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. da

Ændringsforslag 126
Edite Estrela

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På denne måde kan eksisterende og 
planlagte politikker og programmer 
vurderes, og der kan ydes politisk støtte. 
Endvidere kan der udvikles bedre 
adfærdsmæssige indgreb samt 

På denne måde kan eksisterende og 
planlagte politikker og programmer 
vurderes, og der kan ydes politisk støtte. 
Endvidere kan der udvikles bedre 
adfærdsmæssige indgreb samt 
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forebyggelses- og uddannelsesprogrammer, 
herunder i forbindelse med 
sundhedskompetencer inden for ernæring, 
vaccination og andre indgreb vedrørende 
primær pleje.

forebyggelses- og uddannelsesprogrammer, 
herunder i forbindelse med 
sundhedskompetencer inden for ernæring, 
vaccination og andre indgreb vedrørende 
primær pleje. Udviklingen i alle 
politiktilgange (f.eks. vedrørende miljøet 
og arbejdspladsen) kan udvikles for at 
minimere risikofaktorer.

Or. en

Ændringsforslag 127
Antonyia Parvanova

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På denne måde kan eksisterende og 
planlagte politikker og programmer 
vurderes, og der kan ydes politisk støtte. 
Endvidere kan der udvikles bedre 
adfærdsmæssige indgreb samt 
forebyggelses- og uddannelsesprogrammer, 
herunder i forbindelse med 
sundhedskompetencer inden for ernæring, 
vaccination og andre indgreb vedrørende 
primær pleje.

På denne måde kan eksisterende og 
planlagte politikker og programmer 
vurderes, og der kan ydes politisk støtte. 
Endvidere kan der udvikles bedre 
adfærdsmæssige indgreb samt 
forebyggelses- og uddannelsesprogrammer, 
herunder i forbindelse med 
sundhedskompetencer inden for navnlig
ernæring, vaccination og andre indgreb 
vedrørende primær pleje.

Or. en


