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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Industri, Forskning 
og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

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 
både kvindelige og mandlige forskere samt 
videnskabelig og teknologisk viden med 
udgangspunkt i ligebehandling både for 
loven og i deres egenskab af akademikere, 
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 den 
uddannelse og mobilitet, som er afgørende 
for udviklingen af forskerfaget i EU, samt 
træffe foranstaltninger til at fremme 
ligestillingen mellem kønnene og 
kønsdimensionen i forskning og 
innovation.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Unionen er fast besluttet på at (3) Unionen er fast besluttet på at 
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gennemføre Europa 2020-strategien, der 
sigter mod intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, idet den fremhæver 
forskning og innovation som afgørende 
drivkræfter bag social og økonomisk 
velfærd og miljømæssig bæredygtighed og 
sætter som mål at øge udgifterne til 
forskning og innovation til 3 % af BNP i 
2020, idet der udvikles en indikator for 
innovationsintensiteten. På denne baggrund 
skitserer flagskibsinitiativet Innovation i 
EU en strategisk og integreret tilgang til 
forskning og innovation med rammer og 
mål, som Unionens fremtidige forskning 
og innovation bør bidrage til. Forskning og 
innovation er også nøglefaktorer i andre 
flagskibsinitiativer under Europa 2020-
strategien, navnlig initiativerne om et 
ressourceeffektivt Europa, en 
industripolitik for en globaliseret verden, 
og en digital dagsorden for Europa. I 
forbindelse med Europa 2020-målene 
vedrørende forskning og innovation spiller 
desuden samhørighedspolitikken en central 
rolle som middel til opbygge kapacitet og 
opnå topkvalitet.

gennemføre Europa 2020-strategien, der 
sigter mod intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, idet den fremhæver 
forskning og innovation som afgørende 
drivkræfter bag social og økonomisk 
velfærd og miljømæssig bæredygtighed og 
sætter som mål at øge udgifterne til 
forskning og innovation til 3 % af BNP i 
2020, idet der udvikles en indikator for 
innovationsintensiteten. På denne baggrund 
skitserer flagskibsinitiativet Innovation i 
EU en strategisk og integreret tilgang til 
forskning og innovation med rammer og 
mål, som Unionens fremtidige forskning 
og innovation bør bidrage til. Forskning og 
innovation er også nøglefaktorer i andre 
flagskibsinitiativer under Europa 2020-
strategien, navnlig initiativerne om et 
ressourceeffektivt Europa, en 
industripolitik for en globaliseret verden, 
og en digital dagsorden for Europa. I 
forbindelse med Europa 2020-målene 
vedrørende forskning og innovation spiller 
samhørighedspolitikken desuden en central 
rolle som middel til at opbygge kapacitet 
og opnå topkvalitet for såvel mandlige 
som kvindelige forskere og til at 
gennemføre banebrydende forskning og 
innovation af højeste kvalitet. Horisont 
2020 bør fremme regionale 
videreuddannelseskurser med henblik på 
at fremme kvinders adgang til højt 
specialiserede stillinger i forsknings- og 
innovationssektoren.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Unionen vedtog den 21. september 
2010 strategien for ligestilling mellem 
kvinder og mænd 2010-2015, hvori det 
anføres, at for "at nå Europa 2020-
målene, dvs. intelligent, bæredygtig og 
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inklusiv vækst, må potentialet og 
talentmassen blandt kvinderne udnyttes i 
større udstrækning og mere effektivt". I 
denne forbindelse bør kønsdimensionen 
blive en central prioritet i den 
overordnede udformning af 
støtteberettigede tematiske områder, 
programmer, instrumenter og kriterier for 
projekter i hvert af deres stadier: fra 
forslagsstadiet til evaluering, 
gennemførelse og overvågning.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) På sit møde den 4. februar 2011 
støttede Det Europæiske Råd idéen om en 
fælles strategisk ramme for EU-forskning 
og innovation, som skal gøre 
finansieringen af forskning og innovation 
på nationalt plan og EU-plan mere effektiv, 
og opfordrede Unionen til hurtigt at fjerne 
de resterende hindringer for at tiltrække 
talenter og investeringer, så det 
europæiske forskningsrum kan blive en 
realitet senest i 2014 og udgøre et reelt 
indre marked for viden, forskning og 
innovation.

(4) På sit møde den 4. februar 2011 
støttede Det Europæiske Råd idéen om en 
fælles strategisk ramme for EU-forskning 
og innovation, som skal gøre 
finansieringen af forskning og innovation 
på nationalt plan og EU-plan mere effektiv, 
og opfordrede Unionen til hurtigt at fjerne 
de resterende hindringer for at tiltrække 
talentfulde kvinder og mænd og 
investeringer, så det europæiske 
forskningsrum kan blive en realitet senest i 
2014 og udgøre et reelt indre marked for 
viden, forskning og innovation.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

forskningscentre, industrien og navnlig 
SMV'er og være åben for det fulde 
potentiale og videnskabelige topkvalitet 
hos nye talentfulde deltagere – både 
mænd og kvinder fra hele Europa – med 
henblik på at øge andelen af kvinder, der 
deltager i EU-finansierede forsknings- og 
innovationsprogrammer, da det samler 
samtlige instrumenter til støtte for 
forskning og innovation under én fælles 
strategisk ramme, der omfatter et 
strømlinet sæt støtteordninger, og anvender 
regler for deltagelse med principper, der 
gælder for alle foranstaltninger under 
programmet. Forenklede 
finansieringsregler forventes at nedbringe 
de administrative omkostninger, der er 
forbundet med deltagelse, og vil betyde 
færre finansielle fejl.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Kønsspørgsmålet bør inddrages i de 
tre Horisont 2020-prioriteter: 
videnskabelig topkvalitet, industrielt 
lederskab og samfundsmæssige 
udfordringer, samt i alle påviste 
samfundsmæssige udfordringer som en 
integreret akse i grund- og 
aktionsforskning samt i menneskelige 
ressourcer. Kønsspørgsmålet bør også 
afspejles i fordelingen af finansiering ved 
anvendelse af kønsindikatorer for at sikre 
en mere afbalanceret deltagelse af kvinder 
i EU-finansieret forskning.

Ændringsforslag 7

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

(20a) Der bør organiseres bevidstgørelses-
og oplysningsprogrammer i skolerne med 
sigte på at tilskynde piger til at interessere 
sig for de videnskabelige erhverv, som 
stadig alt for ofte er domineret af drenge.

Ændringsforslag 8

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 behov, der løbende opstår for borgere, 
samfund, politik, videnskab og teknologi 
og erhvervsliv. Dagsordenerne bør 
fastlægges i tæt samarbejde med alle 
relevante parter fra alle berørte sektorer, 
herunder repræsentanter for 
forskersamfundet, både mandlige og 
kvindelige forskere, den offentlige sektor, 
civilsamfundsorganisationer, der arbejder 
inden for ligestilling og kvinders 
rettigheder, samt SMV’er. Der bør være 
tilstrækkelig fleksibilitet til, at der kan 
reageres på nye tendenser. Der bør løbende 
indhentes velafbalanceret rådgivning 
udefra under gennemførelsen af 
programmet, idet der også gøres brug af 
relevante redskaber som europæiske 
teknologiplatforme, fælles 
programlægningsinitiativer og europæiske 
innovationspartnerskaber, idet det dog 
sikres, at interessekonflikter undgås. 
Forpligtelsen til mainstreaming af 
kønsaspektet i alle Unionens politikker 
bør behørigt respekteres i både politik, 
planlægning og evaluering af projekter.

Ændringsforslag 9
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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 i Unionen. 
Der bør tages passende hensyn til det 
europæiske charter for forskere og 
adfærdskodeksen for ansættelse af såvel 
mandlige som kvindelige forskere samt 
andre relevante referencerammer, der er 
fastlagt i forbindelse med det europæiske 
forskningsrum, samtidig med at deres 
frivillige karakter respekteres.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Der er stadig et glasloft for kvinder, 
der ønsker at gøre karriere inden for 
videnskab og forskning – kvinder er 
stærkt underrepræsenterede i visse 
discipliner, såsom ingeniørvirksomhed og 
teknologi, og der ses ingen nedadgående 
tendens i den kønsbaserede lønforskel. 
Horisont 2020 bør derfor rette op på 
ubalancerne i kvindelige forskeres 
deltagelse på alle stadier af deres 
forskningskarrierer og inden for 
forskellige forskningsområder.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) De aktiviteter, der udvikles under 
Horisont 2020, bør sigte mod at fremme 

(23) De aktiviteter, der udvikles under 
Horisont 2020, bør sigte mod at fremme 
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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 
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.

lighed mellem mænd og kvinder inden for 
forskning og innovation, navnlig ved at 
indkredse og fjerne de væsentligste 
bagvedliggende årsager til en manglende 
balance mellem kønnene, ved at udnytte 
både kvindelige og mandlige forskeres 
fulde potentiale, hvad angår faglighed og 
kompetencer, og ved at integrere 
kønsaspektet i projekternes indhold, i 
gennemførelsen og evalueringen, 
rekrutteringen og sammensætningen af 
forskningsgrupper samt i finansieringen
for at forbedre forskningens kvalitet og 
stimulere innovation og derved bidrage til 
at gøre de europæiske økonomier mere 
konkurrencedygtige og dynamiske. 
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.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Horisont 2020-aktiviteterne bør 
fjerne alle hindringer hidrørende fra 
"glasloft"-fænomenet, som medfører en 
underrepræsentation af kvindelige 
forskere i lederstillinger inden for 
forsknings- og innovationsområdet.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23b) Horisont 2020 bør tilstræbe en 
rimelig finansieringsbalance mellem 
videnskabelige projekter, der udføres af 
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kvindelige og mandlige forskere.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 23 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23c) Horisont 2020 bør fremme kvinders 
deltagelse inden for al europæisk 
forskning og i alle europæiske projekter 
og videnskabelige discipliner - ikke kun 
for rådgivende grupper og blandt 
evaluatorer, men for alle strukturer 
forbundet med Horisont 2020 (EIT, EFR, 
JRC, styringsgrupper, grupper på højt 
plan, ekspertgrupper osv.) samt på 
universiteter og i forskningsinstitutioner.

Ændringsforslag 15

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 og 
grundlæggende menneskerettigheder. Der 
bør tages hensyn til udtalelser fra Den 
Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden 
for Naturvidenskab og Ny Teknologi samt 
fra Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder og Det 
Europæiske Ligestillingsinstitut. 
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 
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overensstemmelse med artikel 168 i TEUF.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Det er vigtigt at sikre en forsvarlig 
økonomisk forvaltning af Horisont 2020 og 
dets gennemførelse på en måde, der er så 
effektiv og brugervenlig som muligt, 
samtidig med at retssikkerheden garanteres 
og adgangen til programmet lettes for alle 
deltagere. Det er nødvendigt at sikre 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
XXXX/2012 [ny finansforordning] og med 
kravene om forenkling og bedre regulering.

(34) Det er vigtigt at sikre en forsvarlig 
økonomisk forvaltning af Horisont 2020 og 
dets gennemførelse på en måde, der er så 
effektiv og brugervenlig som muligt, 
samtidig med at retssikkerheden garanteres 
og adgangen til programmet lettes for alle 
deltagere. Medlemsstaterne og 
Kommissionen skal sikre, at 
kønsperspektivet og ligestilling mellem
kønnene integreres i aktiviteterne og i alle 
faser af forberedelse, programmering, 
gennemførelse, overvågning og 
evaluering ved hjælp af metoder til 
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vurdering af kønsbudgetteringen. Det er 
nødvendigt at sikre overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. XXXX/2012 [ny 
finansforordning] og med kravene om 
forenkling og bedre regulering.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der bør fuldt ud integreres et 
kønsperspektiv i reglerne for deltagelse i 
og udbredelse af "Horisont 2020 –
rammeprogram for forskning og 
innovation (2014-2020)".

Ændringsforslag 19

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 ligestilling 
mellem kønnene, viden og innovation i 
hele Unionen ved at mobilisere 
tilstrækkelige yderligere midler til 
forskning, udvikling og innovation og ved 
at udnytte alle europæiske forskeres, 
herunder kvindelige forskeres, potentiale 
og videnskabelige ekspertise fuldt ud. 
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.

Ændringsforslag 20
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 har som et af sine 
prioriterede mål at øge andelen af kvinder 
i forsknings- og innovationssektoren via 
gennemførelse af oplysningskampagner 
udformet med henblik på at tilskynde 
kvinder til at uddanne sig til 
videnskabsfolk og på at give et billede af 
de karrieremuligheder, der findes i F&U-
sektoren.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 skal fremme ligestilling 
mellem kønnene ved at understøtte 
ændringer af forskningsinstitutionernes 
organisation og forskningsaktiviteternes 
indhold og udformning. 
Opmærksomheden rettes i særlig grad 
mod køn som et tværgående tema med 
henblik på at rette op på uligheder mellem 
mænd og kvinder og integrere 
kønsdimensionen i forsknings- og 
innovationsprogramlægning og -indhold. 
Økonomiske og sociale forskelle mellem 
kvinder og mænd bør i tilstrækkelig grad 
afspejles i forskningsprogrammernes 
udformning, indhold og gennemførelse. 
Der bør sættes passende fokus på at sikre 
bedre deltagelse af kvindelige forskere i 
forskningen og i den forskningspolitiske 
proces.
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Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Horisont 2020 skal understrege 
vigtigheden af at fremme 
forskningsområder, hvor begge køn er 
repræsenteret. Horisont 2020 skal 
gennem universiteterne, EU-
institutionerne og medlemsstaterne 
bidrage til at fremme både forskning som 
et interesseområde for begge køn fra de 
tidlige uddannelsestrin og billedet af 
kvindelige forskere som rollemodeller. 
Der skal gennem oplysningskampagner 
gives information om, hvad der kræves for 
at blive forsker og mulighederne inden for 
forskningsområdet.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) respekterer principperne om 
ikkeforskelsbehandling, ligestilling 
mellem kønnene og lige muligheder

Ændringsforslag 24

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 
internationale aftaler om videnskab og 

1. I gennemførelsen af Horisont 2020 tages 
der hensyn til råd og bidrag fra: rådgivende 
grupper af uafhængige eksperter på højt 
niveau fra en bred vifte af sektorer og 
baggrunde (herunder repræsentanter for 
civilsamfundet), der nedsættes af 
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teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
målrettede offentlige høringer samt 
transparente og interaktive processer, der 
sikrer, at der ydes støtte til ansvarlig 
forskning og innovation.

Kommissionen; dialogfora, der oprettes i 
medfør af internationale aftaler om 
videnskab og teknologi; fremadskuende 
aktiviteter, målrettede offentlige høringer 
samt transparente og interaktive processer, 
der sikrer, at der udføres ansvarlig 
forskning og innovation. Navnlig medtages 
aktiviteter med henblik på at fremme en 
afbalanceret repræsentation af mænd og 
kvinder på forskerhold og en passende 
integrering af køn og kønsanalyse i 
forskningens indhold. Det tilstræbes, at 
sammensætningen af de rådgivende 
grupper er kønsmæssigt afbalanceret.

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det er vigtigt at behandle 
kønsdimensionen i forskning og 
innovation som en integreret del af 
forslagene for at sikre den højst mulige 
videnskabelige kvalitet. Horisont 2020 
skal sikre, at kønsdimensionen tages 
behørigt i betragtning i forskningens og 
innovationens indhold på alle stadier i 
processen, fra fastlæggelsen af prioriteter 
over udarbejdelsen af indkaldelser og 
forslag samt evalueringen og 
overvågningen af programmer og 
projekter til forhandlinger og aftaler.

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Der skal omhyggeligt sørges for, at der 
sikres en velafbalanceret repræsentation 
af kvinder og mænd i de grupper af 
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uafhængige eksperter og rådgivende 
grupper på højt niveau, der nedsættes af 
Kommissionen.

Ændringsforslag 27

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 et 
bredt samarbejde mellem forskningen, de 
offentlige myndigheder, civilsamfundet og 
erhvervslivet, 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 opnå kønsbalance, gøre 
forskererhvervet mere attraktivt, særlig 
blandt unge kvinder, og lette 
forskermobilitet på tværs af landegrænser 
og sektorer med særligt fokus på 
kvindelige forskere. Hvert 
arbejdsprogram skal indeholde et særligt 
afsnit, der beskriver de foranstaltninger, 
der planlægges for at imødegå 
kønsmæssige ubalancer og for at 
integrere en kønsdimension. Dette skal 
ligeledes afspejles på projektniveau i 
tilskudsaftalernes bestemmelser.
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Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I betragtning af den lave deltagelse af 
kvindelige forskere i RP7 og RP6 skal 
Horisont 2020 løse dette problem ved at 
skabe lige muligheder for 
karriereudvikling for både mandlige og 
kvindelige forskere, idet der fokuseres på 
deres mobilitet og på forening af familie-
og arbejdslivet.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Horisont 2020 skal sikre ligestilling 
mellem kønnene og effektivt fremme 
ligestillingsaspektet i indholdet af 
forsknings- og innovationsaktiviteterne 
samt i alle faser af det enkelte projekts 
livscyklus: koncept, forslag, evaluering, 
projektstyring, overvågning samt 
kønsbalance i alle programmer, 
evalueringsudvalg, ekspertgrupper og 
rådgivende grupper og besluttende 
organer, der findes eller oprettes med 
henblik på programmets gennemførelse, 
ved at lette kvinders adgang til 
videnskabelige uddannelser og erhverv og 
dermed skabe bedre karrieremuligheder 
for dem inden for alle områder af 
forskning og innovation. Der vil med dette 
for øje blive fastsat mål, og der vil blive 
udviklet og gennemført effektive planer 
med henblik på at nå disse mål.

Ændringsforslag 30
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne opnå dette bør følgende 
foranstaltninger være obligatoriske:
1. Kønsbalancen bør fastsættes som et 
kriterium for vurdering af projekter, og 
den bør i tilstrækkelig grad tages i 
betragtning ved udformning af projektet. 
Med dette for øje bør der indføres en 
minimumstærskel i strukturen, hvad 
angår sammensætning af forskerhold, 
koordinatorer og gruppeledere.
2. Undervisningen af evaluatorer og 
eksperter bør fremmes og overvåges: Hvis 
kønsbalance er et obligatorisk kriterium, 
er undervisning i dette konkrete emne 
særligt vigtigt for dem, der skal vurdere 
projekter, og bør være obligatorisk.
3. Kvindeligt lederskab inden for 
videnskab og forskning bør fremmes 
gennem:
a) overvågning af, at der er kvinder i 
centrale beslutningstagende stillinger i 
forskningsinstitutioner og -centre
b) oprettelse af en database og systematisk 
udbredelse af information om højt 
profilerede kvindelige forskere med 
henblik på at øge deres synlighed og 
skabe rollemodeller for yngre 
generationer
c) sikring af, at kriterierne for 
forfremmelse inden for videnskabelige 
institutioner og forskningsinstitutioner er 
gennemsigtige og retfærdige og i 
overensstemmelse med kravene om 
mainstreaming af kønsaspektet
d) fremme af politikker for kvindelige 
videnskabsfolks forening af arbejde og 
familieliv og understøttende 
mobilitetsordninger for kvindelige 
forskere. Spørgsmål vedrørende vilkårene 
for barsels- og fædreorlov bør analyseres, 
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således at der bliver mulighed for en god 
balance mellem arbejde og familieliv, der 
kan fastholde fordelen ved denne type job 
for kvindelige videnskabsfolk
e) overvågning af karriereudvikling og 
lønninger med henblik på at undgå 
kønsbaserede lønforskelle.

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvor det er relevant, skal der sikres en 
kønsdimension i forsknings- og 
innovationsprojekter, navnlig hvad angår 
serviceydelser og produkter til 
slutbrugere, i indholdet på alle stadier i 
processen, herunder i fastlæggelsen af 
prioriteter, udarbejdelsen af indkaldelser 
og forslag, evalueringen og 
overvågningen af programmer og 
projekter, forhandlinger og aftaler.

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med Horisont 2020 skal der 
sættes særligt fokus på overholdelse af 
principperne om faglig ligestilling, lige 
løn og lige karrieremuligheder. Med dette 
mål for øje høres 
arbejdstagerrepræsentanter i 
foretagender, der modtager 
EU-finansiering, hvert år om situationen 
med hensyn til ligestilling mellem 
kønnene og mulige løsninger i tilfælde, 
hvor der er opstået ubalancer. Derudover 
kan den ovenfor nævnte finansielle støtte 
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trækkes tilbage, såfremt der bliver ved at 
være tilfælde af ulighed, og foretagendet 
er blevet mindet om sine forpligtelser.

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 skal effektivt fremme 
kønsbalance i alle programmer, i 
evalueringsudvalg, i ekspertgrupper og 
rådgivende grupper og i ethvert 
besluttende organ, som findes eller 
oprettes med henblik på programmets 
gennemførelse.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Horisont 2020 kan gennemføres ved 
hjælp af offentlig-private partnerskaber, 
hvor alle berørte partnere forpligter sig til 
at støtte udvikling og gennemførelse af 
forsknings- og innovationsaktiviteter af 
strategisk betydning for Unionens 
konkurrenceevne og industrielle lederskab 
eller til at tage bestemte samfundsmæssige 
udfordringer op.

1. Horisont 2020 kan gennemføres ved 
hjælp af offentlig-private partnerskaber, 
hvor alle berørte partnere forpligter sig til 
at støtte udvikling og gennemførelse af 
forsknings- og innovationsaktiviteter af 
strategisk betydning for Unionens 
konkurrenceevne og industrielle lederskab 
eller til effektivt at tackle globale
samfundsmæssige udfordringer, med
særligt fokus på eksisterende uligheder 
mellem mænd og kvinder.

Ændringsforslag 35

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



AD\913256DA.doc 21/45 PE489.559v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Horisont 2020 skal bidrage til at styrke 
offentlig-offentlige partnerskaber, hvor 
foranstaltninger på regionalt, nationalt eller 
internationalt plan gennemføres i 
fællesskab inden for Unionen.

1. Horisont 2020 skal bidrage til at styrke 
offentlig-offentlige partnerskaber, 
herunder civilsamfundet, hvor 
foranstaltninger på regionalt, nationalt eller 
internationalt plan gennemføres i 
fællesskab inden for Unionen.

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) at støtte Unionens udenrigs- og 
udviklingspolitiske mål i komplementaritet 
med udenrigspolitiske programmer og 
udviklingsprogrammer og internationale 
forpligtelser såsom opnåelsen af 
årtusindudviklingsmålene og den 
overordnede prioritet om lighed mellem 
mænd og kvinder.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Aktiviteter med henblik på 
kommunikation og formidling af 
information skal indgå som en integreret 
opgave under alle foranstaltninger, der 
støttes under Horisont 2020.

2. Aktiviteter med henblik på 
kommunikation og formidling af 
information skal indgå som en integreret 
opgave under alle foranstaltninger, der 
støttes under Horisont 2020, og bør 
omfatte en tilstrækkelig kønsdimension, 
der understreger kvindelige 
videnskabsfolks positive rolle i og bidrag 
til forskning og innovation. Al 
information, der formidles, og alle 
kommunikationsaktiviteter skal indeholde 
en kønsdimension og indledes med en 
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kønsanalyse.

Ændringsforslag 38

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. Der 
bør sættes fokus på betydningen af 
kvinders øgede deltagelse på det 
videnskabelige område, og målsætningen 
om kønsbalance indenfor videnskab og 
forskning bør betragtes som et forsvar for 
princippet om social lighed og et 
afgørende middel til fuld udnyttelse af det 
videnskabelige potentiale, der findes i 
samfundet

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) kommunikations- og 
bevidstgørelsesforanstaltninger, som 
sigter mod at sikre synlighed for kvinder, 
der er aktive inden for videnskabelig og 
teknologisk forskning (f.eks. annoncer, 
aviser, radio og internet), og skabe et 
positivt billede af kvindelige 
videnskabsfolk i samfundet

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – litra a b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) kampagner med henblik på generelt at 
nedbryde kønsstereotyper på 
forskningsområdet og navnlig i 
forbindelse med innovations- og 
forskningsaktiviteter

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kontrolsystemet skal sikre en passende 
balance mellem tillid og kontrol, idet 
administrationsomkostningerne og andre 
omkostninger ved kontrolforanstaltninger 
på alle niveauer tages i betragtning, så 
målene for Horisont 2020 kan nås, og så 
programmet tiltrækker de mest 
fremragende forskere og de mest 
innovative virksomheder.

2. Kontrolsystemet skal sikre en passende 
balance mellem tillid og kontrol, idet 
administrationsomkostningerne og andre 
omkostninger ved kontrolforanstaltninger 
på alle niveauer tages i betragtning, så 
målene for Horisont 2020 kan nås, og så 
programmet tiltrækker de mest 
fremragende forskere, uanset deres køn,
og de mest innovative virksomheder.

Ændringsforslag 42

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 og indikatorer for
tværgående emner som køn, 
bæredygtighed og klimaforandringer, 
herunder oplysninger om omfanget af de 
udgifter, der har at gøre med 
klimaindsatsen.
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Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

iii) bidraget fra Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologis og videns- og 
innovationsfællesskaberne til 
kønsrelaterede mål og til indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer" og det 
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" under Horisont 2020.

Ændringsforslag 44

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 
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 

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 
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: 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 og integrere kønsdimensionen i 
indholdet af forskning og innovation. 
Endvidere bør evalueringen tage højde for 
kønsbalancen i besluttende organer, 
udvalg og rådgivende grupper samt 
kønsdimensionen i processer, deltagelse 
og tildeling af ressourcer. Evalueringen 
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kønnene. Den skal desuden omfatte 
foranstaltningernes bidrag til Unionens 
indsatsområder om intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst samt de tidligere 
foranstaltningers langsigtede virkninger.

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.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Resultatindikatorerne for det 
overordnede mål og for Det Europæiske 
Institut for Innovation og Teknologi, jf. 
indledningen i bilag I til denne forordning, 
og for de specifikke mål, jf. 
særprogrammet, herunder relevante 
referencescenarier, udgør 
minimumsgrundlaget for vurderingen af, 
om målene for Horisont 2020 er opfyldt.

2. Resultatindikatorerne for det 
overordnede mål og for Det Europæiske 
Institut for Innovation og Teknologi, jf. 
indledningen i bilag I til denne forordning, 
og for de specifikke mål, jf. 
særprogrammet, herunder relevante 
referencescenarier, udgør 
minimumsgrundlaget for vurderingen af, 
om målene for Horisont 2020 er opfyldt.
Der tilføjes kønsindikatorer som 
resultatindikatorer, og der anvendes 
eksisterende statistikredskaber og 
-metodologier, som f.eks. "She figures: 
Statistics and Indicators on Gender 
equality in Science", der udgives af 
GD Forskning hvert tredje år. Disse "She 
figures" har udviklet sig til en relevant og 
anerkendt kilde til indikatorer og burde 
udgives hvert andet år.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 7 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Det Europæiske Forskningsråd (EFR) 
skal tilbyde tiltrækkende og fleksible 

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

finansieringsmuligheder for at sætte 
talentfulde og kreative forskere og 
forskerhold, uanset deres køn, der 
udvælges i EU-dækkende konkurrence, i 
stand til at udforske de mest lovende 
områder i forskningens grænseland.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 7 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Marie Curie-aktiviteter skal bidrage til 
fremragende og innovativ uddannelse af 
forskere samt attraktive karrieremuligheder 
og muligheder for videnudveksling ved at 
fremme forskermobilitet på tværs af 
landegrænser og sektorer, så forskerne 
bliver bedst muligt rustet til at tage 
nuværende og fremtidige 
samfundsmæssige udfordringer op.

c) Marie Curie-aktiviteter skal bidrage til 
fremragende og innovativ uddannelse af 
forskere samt attraktive karrieremuligheder 
og muligheder for videnudveksling ved at 
fremme forskermobilitet på tværs af 
landegrænser og sektorer, så forskerne 
bliver bedst muligt rustet til at tage 
nuværende og fremtidige 
samfundsmæssige udfordringer op.
Mobilitetsprogrammer sikrer effektive lige 
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muligheder for kvinder og mænd og 
omfatter konkrete foranstaltninger til at 
fjerne hindringer for kvindelige forskeres 
mobilitet.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne er i sagens natur 
fremadrettede, idet de går ud på at udvikle 
kvalifikationer på lang sigt, sætte fokus på 
den næste generation af videnskab, 
teknologi, forskere og nyskabelser samt 
yde støtte til fremspirende talent fra hele 
Unionen og de associerede lande samt den 
øvrige verden. I betragtning af 
aktiviteternes videnskabsstyrede karakter 
og finansieringsordninger, der 
hovedsagelig bygger på bottom-up-
princippet og forskerdrevet, vil de 
europæiske forskerkredse få stærk 
indflydelse på, hvilken retning forskningen 
under programmet skal tage.

Aktiviteterne er i sagens natur 
fremadrettede, idet de går ud på at udvikle 
kvalifikationer på lang sigt, sætte fokus på 
den næste generation af videnskab, 
teknologi, forskere og nyskabelser samt 
yde støtte til fremspirende talent fra hele 
Unionen og de associerede lande samt den 
øvrige verden med henblik på at øge 
kvindelige forskertalenters deltagelse og 
udnytte kvindelige videnskabsfolks fulde 
potentiale og videnskabelige ekspertise til 
gavn for den europæiske økonomi og det 
europæiske samfund. I betragtning af 
aktiviteternes videnskabsstyrede karakter 
og finansieringsordninger, der 
hovedsagelig bygger på bottom-up-
princippet og forskerdrevet, vil de 
europæiske forskerkredse få stærk 
indflydelse på, hvilken retning forskningen 
under programmet skal tage.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 10 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi skal yde målrettet støtte 
til forskning, udvikling og demonstration 
inden for ikt, nanoteknologi, avancerede 
materialer, bioteknologi, avanceret 
produktions- og forarbejdningsteknologi 

a) Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi skal yde målrettet støtte 
til forskning, udvikling og demonstration 
inden for ikt, nanoteknologi, avancerede 
materialer, bioteknologi, avanceret 
produktions- og forarbejdningsteknologi 
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samt rumteknologi. Der vil blive lagt 
særlig vægt på samspil og 
sammensmeltning mellem de forskellige 
teknologier.

samt rumteknologi. Der tages inden for 
alle disse områder behørigt hensyn til 
brugernes behov og til kønsdimensionen.
Der vil blive lagt særlig vægt på samspil og 
sammensmeltning mellem de forskellige 
teknologier.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 14 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) klimaindsats, ressourceeffektivitet og 
råstofforsyning

e) klimaindsats, herunder kønsrelaterede 
aspekter af klimaændringer, miljø,
ressourceeffektivitet og -bevarelse samt 
bæredygtig udnyttelse af råstoffer

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 14 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som et integreret led i aktiviteterne 
for at takle samtlige udfordringer. Desuden 
støttes den grundliggende udvikling af 
disse fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Rummelige, innovative og 
sikre samfund". Støtten vil også blive rettet 
mod at skabe et stærkt videnskabeligt 
grundlag for de politiske beslutninger på 

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som et integreret led i aktiviteterne 
for at takle samtlige udfordringer. Desuden 
støttes den grundliggende udvikling af 
disse fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Lige, rummelige, innovative 
og sikre samfund". I alle udfordringer vil 
der ligeledes blive fokuseret på 
kønsaspektet og ligestilling mellem 
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EU-plan samt på internationalt, nationalt 
og regionalt niveau. I betragtning af mange 
af udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Rummelige, innovative 
og sikre samfund".

kønnene. Støtten vil også blive rettet mod 
at skabe et stærkt videnskabeligt grundlag 
for de politiske beslutninger på EU-plan 
samt på internationalt, nationalt og 
regionalt niveau. I betragtning af mange af 
udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Lige, rummelige, 
innovative og sikre samfund".

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det specifikke mål "Lige, rummelige, 
innovative og sikre samfund" omfatter 
også aktiviteter, der sigter mod at fremme 
kønsbalancen inden for forskning samt 
integration af kønsdimensionen i 
indholdet af forskning og innovation og 
mod at lukke kløften mellem forskning og 
innovation ved hjælp af specifikke tiltag 
for at frigøre potentialet for topkvalitet i 
Unionens mindre udviklede regioner.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1 – punkt 1.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endnu et vigtigt aspekt af problemet er, at 
den offentlige sektor i mange europæiske 
lande stadig ikke tilbyder tilstrækkeligt 
attraktive vilkår for de bedste forskere. Det 
kan tage mange år, før talentfulde unge 
forskere er i stand til at blive uafhængige 
videnskabsfolk. Dette medfører et 
dramatisk spild af Europas 

Endnu et vigtigt aspekt af problemet er, at 
den offentlige sektor i mange europæiske 
lande stadig ikke tilbyder tilstrækkeligt 
attraktive vilkår for de bedste forskere. Det 
kan tage mange år, før talentfulde unge 
forskere er i stand til at blive uafhængige 
videnskabsfolk. Dette medfører et 
dramatisk spild af Europas 
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forskningspotentiale, fordi det forsinker 
fremvæksten af den næste generation af 
forskere, der bringer nye ideer og ny energi 
med sig, og ansporer fremragende forskere 
i starten af deres karriere til at søge andre 
græsgange.

forskningspotentiale, fordi det forsinker 
fremvæksten af den næste generation af 
forskere, der bringer nye ideer og ny energi 
med sig, og ansporer fremragende forskere 
i starten af deres karriere til at søge andre 
græsgange. Der bør sættes særligt fokus 
på kvindelige videnskabsfolk, som kun 
udgør 18 % af "grade A"-forskerne 
(forskere med titlen dr. scient. eller 
forskere, der er professorer) 
sammenlignet med 27 % i USA, mens 
60 % af kandidater fra universiteterne er 
kvinder. Der bør sættes fokus på at 
overvinde fordomme baseret på køn i 
forbindelse med rekruttering til job inden 
for videnskab og på at støtte kvindelige 
forskeres karrierer.

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 57

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Europæiske Forskningsråd (EFR) blev 
oprettet for at give Europas bedste 
forskere, både kvinder og mænd, adgang til 
de ressourcer, de har brug for at kunne 

Det Europæiske Forskningsråd (EFR) blev 
oprettet for at give Europas bedste 
forskere, både kvinder og mænd, adgang til 
de ressourcer, de har brug for at kunne 



AD\913256DA.doc 31/45 PE489.559v02-00

DA

konkurrere bedre på verdensplan, ved at 
finansiere individuelle forskerhold på 
grundlag af europadækkende konkurrence. 
EFR fungerer autonomt: et uafhængigt 
videnskabeligt råd bestående af 
videnskabsfolk, ingeniører og forskere med 
det højeste omdømme og den største 
ekspertise fastlægger den overordnede 
videnskabelige strategi og afgør i fuld 
uafhængighed, hvilken type forskning der 
skal støttes. Disse grundlæggende træk 
garanterer EFR's videnskabelige programs 
effektivitet, kvaliteten af dets aktiviteter og 
fagfællebedømmelsesproces samt dets 
troværdighed i forskersamfundet.

konkurrere bedre på verdensplan, ved at 
finansiere individuelle forskerhold på 
grundlag af europadækkende konkurrence. 
EFR fungerer autonomt: et uafhængigt 
videnskabeligt råd bestående af 
videnskabsfolk, ingeniører og forskere med 
det højeste omdømme og den største 
ekspertise fastlægger den overordnede 
videnskabelige strategi og afgør i fuld 
uafhængighed, hvilken type forskning der 
skal støttes. Disse grundlæggende træk 
garanterer EFR's videnskabelige programs 
effektivitet, kvaliteten af dets aktiviteter og 
fagfællebedømmelsesproces samt dets 
troværdighed i forskersamfundet. EFR vil 
sørge for, at fordomme baseret på køn 
imødegås effektivt i forbindelse med 
evalueringsprocedurer.

Ændringsforslag 58

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 1 – punkt 1.3 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFR's videnskabelige råd skal løbende EFR's videnskabelige råd skal løbende 
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overvåge EFR's aktiviteter og overveje, 
hvordan dets mål bedst nås ved hjælp af 
støtteordninger, der er klare, stabile og 
enkle, både for ansøgerne og i 
gennemførelsen og forvaltningen, samt 
hvordan der skal reageres på nye behov, 
der dukker op. Det skal stræbe mod at 
opretholde og yderligere finjustere EFR's 
fagfællebedømmelsessystem i 
verdensklasse, der bygger på transparent, 
retfærdig og upartisk behandling af forslag, 
så det kan udpege banebrydende 
videnskabelig topkvalitet og talent uanset 
forskerens køn, nationalitet og alder. 
Endelig skal EFR fortsætte med at 
gennemføre sine egne strategiske 
undersøgelser for at forberede og støtte 
rådets aktiviteter, og det holde sig i tæt 
kontakt med forskersamfundet og andre 
interesseparter og sørge for, at dets 
aktiviteter komplementerer den forskning, 
der udføres på andre niveauer.

overvåge EFR's aktiviteter og overveje, 
hvordan dets mål bedst nås ved hjælp af 
støtteordninger, der er klare, stabile og 
enkle, både for ansøgerne og i 
gennemførelsen og forvaltningen, samt 
hvordan der skal reageres på nye behov, 
der dukker op. Det skal stræbe mod at 
opretholde og yderligere finjustere EFR's 
fagfællebedømmelsessystem i 
verdensklasse, der bygger på transparent, 
retfærdig og upartisk behandling af forslag, 
så det kan udpege banebrydende 
videnskabelig topkvalitet og talent uanset 
forskerens køn, nationalitet og alder. 
Endelig skal EFR fortsætte med at 
gennemføre sine egne strategiske 
undersøgelser for at forberede og støtte 
rådets aktiviteter, og det holde sig i tæt 
kontakt med forskersamfundet og andre 
interesseparter og sørge for, at dets 
aktiviteter komplementerer den forskning, 
der udføres på andre niveauer. Det 
videnskabelige råd skal tilstræbe 
kønsbalance i sin sammensætning.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 1 – punkt 3.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Europa skal leve op til sine 
konkurrenter inden for forskning og 
innovation, må vi lokke flere unge kvinder 
og mænd til at gå i gang med en 
forskerkarriere og tilbyde dem særlig 
attraktive muligheder og rammer for 
forskning og innovation. De mest 
talentfulde personer, både fra Europa og 
andre steder i verden, bør betragte Europa 
som et fremragende sted at arbejde. 
Ligestilling mellem kønnene, 
arbejdspladser og arbejdsvilkår, der er 
pålidelige og af høj kvalitet, samt 
anerkendelse er afgørende aspekter, der 

Hvis Europa skal leve op til sine 
konkurrenter inden for forskning og 
innovation, må vi lokke flere unge kvinder 
og mænd til at gå i gang med en 
forskerkarriere og tilbyde dem særlig 
attraktive muligheder og rammer for 
forskning og innovation. De mest 
talentfulde personer, både fra Europa og 
andre steder i verden, bør betragte Europa 
som et fremragende sted at arbejde. 
Ligestilling mellem kønnene, 
arbejdspladser og arbejdsvilkår, der er 
pålidelige og af høj kvalitet, samt 
anerkendelse er afgørende aspekter, der 
skal sikres konsekvent overalt i Europa.
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skal sikres konsekvent overalt i Europa. Mobilitetsprogrammer omfatter særlige 
foranstaltninger med sigte på at fjerne 
hindringer for kvinders mobilitet og sikre 
reelt lige muligheder for mænd og 
kvinder.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 1 – punkt 3.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De vigtigste aktiviteter går ud på at tilbyde 
fremragende og innovativ 
videreuddannelse for forskere i en tidlig 
fase efter kandidatuddannelsen gennem 
tværfaglige projekter og ph.d.-programmer 
med deltagelse af universiteter, 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV'er og andre samfundsøkonomiske 
grupper fra forskellige lande. Dette vil 
forbedre unge forskeres karriereudsigter i 
både den offentlige og den private sektor.

De vigtigste aktiviteter går ud på at tilbyde 
fremragende og innovativ 
videreuddannelse for forskere i en tidlig 
fase efter kandidatuddannelsen gennem 
tværfaglige projekter og ph.d.-programmer 
med deltagelse af universiteter, 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV'er og andre samfundsøkonomiske 
grupper fra forskellige lande. Dette vil 
forbedre unge forskeres karriereudsigter i 
både den offentlige og den private sektor.
Der bør lægges særlig vægt på 
kønsbalance i deltagelsen.

Ændringsforslag 62

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at mobilisere yderligere midler og 
derved øge Marie Curie-aktiviteternes 
kvantitative og strukturelle virkninger og 
fremme topkvalitet på nationalt niveau 
inden for forskernes videreuddannelse, 
mobilitet og karriereudvikling.

Målet er at mobilisere yderligere midler og 
derved øge Marie Curie-aktiviteternes 
kvantitative og strukturelle virkninger og 
fremme topkvalitet på nationalt niveau 
inden for forskernes videreuddannelse, 
mobilitet og karriereudvikling. Der bør 
sættes særligt fokus på ligestilling mellem 
kønnene og strukturelle ændringer.

Ændringsforslag 63
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Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 1 – punkt 3.3 – litra d – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De vigtigste aktiviteter går ud på ved hjælp 
af en samfinansieringsordning at tilskynde 
regionale, nationale og internationale 
organisationer til at oprette nye 
programmer og skabe mulighed for 
international og tværsektoriel 
videreuddannelse, mobilitet og 
karriereudvikling under de eksisterende 
programmer. Dette vil øge kvaliteten i 
forskeruddannelserne i Europa på alle 
karriereniveauer, herunder ph.d.-niveau, og 
det vil styrke den frie bevægelighed for 
forskere og videnskabelig viden i Europa. 
Endvidere vil det gøre forskerkarrieren 
mere attraktiv ved at tilbyde åben 
rekruttering og attraktive arbejdsvilkår, og 
det vil støtte samarbejdet om forskning og 
innovation mellem universiteter og 
virksomheder samt samarbejdet med 
tredjelande og internationale 
organisationer.

De vigtigste aktiviteter går ud på ved hjælp 
af en samfinansieringsordning at tilskynde 
regionale, nationale og internationale 
organisationer til at oprette nye 
programmer og skabe mulighed for 
international og tværsektoriel 
videreuddannelse, mobilitet og 
karriereudvikling under de eksisterende 
programmer. Dette vil øge kvaliteten i 
forskeruddannelserne i Europa på alle 
karriereniveauer, herunder ph.d.-niveau, og 
det vil styrke den frie bevægelighed for 
forskere og videnskabelig viden i Europa. 
Endvidere vil det gøre forskerkarrieren 
mere attraktiv ved at tilbyde åben 
rekruttering og attraktive arbejdsvilkår, og 
det vil støtte samarbejdet om forskning og 
innovation mellem universiteter og 
virksomheder samt samarbejdet med 
tredjelande og internationale 
organisationer. Der bør lægges særlig 
vægt på kønsbalance i deltagelsen.

Ændringsforslag 64

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målene er at overvåge fremskridtene, 
påpege huller i Marie Curie-aktiviteterne 
og øge aktiviteternes virkning. I den 
forbindelse skal der udvikles indikatorer og 
analyseres data vedrørende forskernes 
mobilitet, kvalifikationer og karrierer, idet 
der tilstræbes synergivirkninger og nøje 
koordinering med de politikstøttetiltag 
vedrørende forskere, deres arbejdsgivere 
og finansieringskilder, der gennemføres 
under det specifikke mål "Rummelige, 
innovative og sikre samfund". 

Målene er at overvåge fremskridtene, 
påpege huller i Marie Curie-aktiviteterne 
og øge aktiviteternes virkning. I den 
forbindelse skal der udvikles indikatorer 
opdelt på køn og analyseres data 
vedrørende forskernes mobilitet, 
kvalifikationer og karrierer samt 
ligestilling mellem kønnene, idet der 
tilstræbes synergivirkninger og nøje 
koordinering med de politikstøttetiltag 
vedrørende forskere, deres arbejdsgivere 
og finansieringskilder, der gennemføres 
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Aktiviteterne skal desuden sigte mod at 
øge bevidstheden om, hvor vigtig og 
attraktiv en forskerkarriere er, og mod at 
formidle forsknings- og 
innovationsresultaterne af det arbejde, der 
støttes af Marie Curie-aktiviteter.

under det specifikke mål "Rummelige, 
innovative og sikre samfund". 
Aktiviteterne skal desuden sigte mod at 
øge bevidstheden om, hvor vigtig og 
attraktiv en forskerkarriere er, og mod at 
formidle forsknings- og 
innovationsresultaterne af det arbejde, der 
støttes af Marie Curie-aktiviteter.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Metoden vil både omfatte aktiviteter, der 
indgår i dagsordenen, og mere åbne tiltag 
for at fremme innovative projekter og 
banebrydende løsninger. Hovedvægten vil 
ligge på F&U, storstilede pilotprojekter og 
demonstrationsaktiviteter, prøvebænke, og 
levende laboratorier, prototyper og 
produktvalidering i pilotlinjer. 
Aktiviteterne skal styrke industriens 
konkurrenceevne ved at tilskynde 
industrien, særlig SMV'er, til at investere 
mere i forskning og innovation.

Metoden integrerer køn og kønsanalyse i 
innovation inden for ingeniørvidenskab. 
Grundige overvejelser om køn og 
kønsanalyse kan føre til udvikling af nye 
produkter, processer, infrastrukturer eller 
serviceydelser. Det vil føre til design, der 
fremmer menneskers trivsel, herunder 
ligestilling mellem kønnene, og til 
indkredsning af nye markeder og 
forretningsmuligheder ved at udvikle 
teknologier, der opfylder komplekse og 
forskelligartede brugergruppers behov. Er 
man blind for de mulige kønsrelaterede 
forskelligheder, kan det føre til mistede 
forretningsmuligheder, og visse grupper 
af mennesker overses eller får kun i ringe 
grad deres behov opfyldt. Når kvinder og 
mænd behandles som en homogen 
gruppe, ignorerer man forskellene mellem 
kvinder og mænd. Lægges der for stor 
vægt på forskellene mellem kvinder og 
mænd, kan det derimod få ingeniørerne til 
at overse væsentlige fælles træk mellem 
kvinder og mænd. Stereotyper i 
forbindelse med design kan føre til 
upopulære produkter.

Ændringsforslag 66
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Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.1 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikt ligger til grund for innovation og 
konkurrenceevne inden for en lang række 
private og offentlige markeder og sektorer 
og muliggør videnskabelige fremskridt 
inden for alle fagområder. I løbet af det 
næste årti vil de omvæltninger, som digital 
teknologi, ikt-komponenter, infrastruktur 
og tjenester medfører, blive mere og mere 
synlige overalt i hverdagen. Ubegrænsede 
databehandlings-, kommunikations- og 
datalagerressourcer vil være til rådighed 
for alle i verden. Sensorer, maskiner og 
informationsstøttede produkter vil 
frembringe enorme mængder information 
og data og gøre det almindeligt at udføre 
handlinger på afstand, muliggøre 
verdensomspændende udbredelse af 
virksomhedsprocesser og bæredygtige 
produktionsanlæg og føre en lang række 
tjenester og applikationer med sig. Mange 
kritiske kommercielle og offentlige 
tjenester og alle centrale processer i 
videnproduktionen inden for videnskab, 
uddannelse, erhvervslivet og den offentlige 
sektor vil blive tilvejebragt ved hjælp af 
ikt. Ikt vil levere den kritiske infrastruktur 
til produktions- og virksomhedsprocesser, 
kommunikation og transaktioner. Ikt 
kommer også til at yde et uundværligt 
bidrag til indsatsen for at takle centrale 
samfundsmæssige udfordringer, samt til 
samfundsprocesser som 
fællesskabsdannelse, forbrugeradfærd og 
offentlig forvaltning, for eksempel ved 
hjælp af sociale medier.

Ikt ligger til grund for innovation og 
konkurrenceevne inden for en lang række 
private og offentlige markeder og sektorer 
og muliggør videnskabelige fremskridt 
inden for alle fagområder. I løbet af det 
næste årti vil de omvæltninger, som digital 
teknologi, ikt-komponenter, infrastruktur 
og tjenester medfører, blive mere og mere 
synlige overalt i hverdagen. Ubegrænsede 
databehandlings-, kommunikations- og 
datalagerressourcer vil være til rådighed 
for alle i verden. Sensorer, maskiner og 
informationsstøttede produkter vil 
frembringe enorme mængder information 
og data og gøre det almindeligt at udføre 
handlinger på afstand, muliggøre 
verdensomspændende udbredelse af 
virksomhedsprocesser og bæredygtige 
produktionsanlæg og føre en lang række 
tjenester og applikationer med sig. Mange 
kritiske kommercielle og offentlige 
tjenester og alle centrale processer i 
videnproduktionen inden for videnskab, 
uddannelse, erhvervslivet og den offentlige 
sektor vil blive tilvejebragt ved hjælp af 
ikt. Ikt vil levere den kritiske infrastruktur 
til produktions- og virksomhedsprocesser, 
kommunikation og transaktioner. Ikt 
kommer også til at yde et uundværligt 
bidrag til indsatsen for at takle centrale 
samfundsmæssige udfordringer, samt til 
samfundsprocesser som 
fællesskabsdannelse, forbrugeradfærd,
offentlig forvaltning og ligestilling mellem 
kønnene, for eksempel ved hjælp af sociale 
medier.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.3 – litra da (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Der er behov for at få flere kvinder 
ind i forskningssektoren, men hvis denne 
forskning udføres på institutioner (såsom 
universiteter), skal den være åben for 
kommercialisering af viden snarere end 
for tilvejebringelse af ny viden i sig selv. 
Med andre ord er tanken projekter, der er 
drevet af markedsmuligheder og 
markedsorientering, og som har praktisk 
mulighed for at blive kommercialiseret. 
Dette bør tilskyndes aktivt, når som helst 
det er muligt, da det vil bidrage til et hårdt 
tiltrængt løft af Europas økonomiske 
konkurrenceevne.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1 – punkt 1.1 – afsnit 7a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der eksisterer kønsbaserede forskelle 
inden for sundhed og trivsel, som det er 
nødvendigt at tackle ordentligt. 
Demografiske processer har betydelige 
kønsdimensioner, navnlig aldring, idet 
kvinder udgør størstedelen af den ældre 
befolkning og størstedelen af 
omsorgspersonerne. Andre vigtige 
aspekter af de demografiske forandringer, 
såsom ændrede levemønstre, nye 
familiestrukturer og lave fødselsrater, gør 
en grundig overvejelse af kønsanalyse 
påkrævet.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1 – punkt 1.3 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle disse aktiviteter skal foregå på en 
sådan made, at der ydes støtte gennem hele 
forsknings- og innovationscyklussen, 
hvilket kan styrke konkurrenceevnen for 
europæisk baserede virksomheder og 
udviklingen af nye markedsmuligheder.

Alle disse aktiviteter skal foregå på en 
sådan made, at der ydes støtte gennem hele 
forsknings- og innovationscyklussen, 
hvilket kan styrke konkurrenceevnen for 
europæisk baserede virksomheder og 
udviklingen af nye markedsmuligheder.
Der bør lægges særlig vægt på et bredt 
samarbejde mellem offentlige 
myndigheder, forskning, civilsamfund og 
erhvervsliv.

Ændringsforslag 70

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

bevisbaseret beslutningstagning og 
udbredelse af bedste praksis og innovative 
teknologier og fremgangsmåder. Der bør 
integreres en kønsdimension i de ovenfor 
beskrevne aktiviteter, og der skal 
foretages en kønsanalyse først.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne skal være fokuseret på at 
reducere færdselstæthed, forbedre 
adgangen og matche brugernes behov ved 
at fremme integreret dør-til-dør transport 
og logistik; at fremme intermodalitet og 
anvendelse af intelligente planlægnings- og
styringsløsninger; og i væsentlig grad at 
reducere antallet af ulykker og følgerne af 
sikkerhedstrusler.

Aktiviteterne skal være fokuseret på at 
reducere færdselstæthed, forbedre 
adgangen og matche brugernes behov ved 
at fremme integreret dør-til-dør transport 
og logistik; at fremme intermodalitet og 
anvendelse af intelligente planlægnings- og 
styringsløsninger; og i væsentlig grad at 
reducere antallet af ulykker og følgerne af 
sikkerhedstrusler. Forskningen bør tage 
højde for de socioøkonomiske og 
kønsbaserede forskelle i 
transportmønstrene. Der bør integreres en 
kønsdimension i de ovenfor beskrevne 
aktiviteter, og der skal foretages en 
kønsanalyse først.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5 – punkt 5.1 – afsnit 6a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klimaændringer og virkningerne heraf er 
på ingen måde kønsneutrale. Som følge af 
kønsrollerne er kvindernes påvirkning af 
miljøet ikke den samme som mænds, og 
deres adgang til ressourcer og måder at 
klare sig og tilpasse sig på er i høj grad 
påvirket af forskelsbehandling med 
hensyn til indkomst, adgang til 
ressourcer, politisk magt, uddannelse og 
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husholdningsansvar. Kvinders og mænds 
livsstil, adfærd og forbrugsmønstre er ofte 
forskellige, og de efterlader forskellige 
miljøfodaftryk. Klimaændringer påvirker 
kvinder og mænd i hele verden. FN's 
klimapanel, IPCC, har konkluderet, at 
virkningerne af klimaændringer vil blive 
ulige fordelt mellem forskellige regioner, 
generationer, aldersgrupper, 
indkomstgrupper, erhvervsgrupper og 
køn.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5 – punkt 5.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at udvikle og vurdere innovative, 
omkostningseffektive og bæredygtige 
foranstaltninger vedrørende tilpasning og 
afbødning, hvor der fokuseres på både CO2 
og andre drivhusgasser og fremhæves både 
teknologiske og ikketeknologiske, grønne 
løsninger gennem frembringelse af 
oplysninger, som skal danne grundlag for 
velinformerede, tidlige og effektive 
beslutninger, og gennem 
netværkssamarbejde blandt de nødvendige 
kompetente aktører. Aktiviteterne skal især 
lægge vægt på følgende: øget indsigt i 
klimaforandringerne og tilvejebringelse af 
pålidelige klimaprognoser, vurdering af 
konsekvenser og sårbare områder samt 
udvikling af innovative og 
omkostningseffektive foranstaltninger 
vedrørende tilpasning og 
risikoforebyggelse samt støtte til 
afbødningspolitikkerne.

Målet er at udvikle og vurdere innovative, 
omkostningseffektive og bæredygtige 
foranstaltninger vedrørende tilpasning og 
afbødning, hvor der fokuseres på både CO2 
og andre drivhusgasser og fremhæves både 
teknologiske og ikketeknologiske, grønne 
løsninger gennem frembringelse af 
oplysninger, som skal danne grundlag for 
velinformerede, tidlige og effektive 
beslutninger, og gennem 
netværkssamarbejde blandt de nødvendige 
kompetente aktører. Aktiviteterne skal især 
lægge vægt på følgende: øget indsigt i 
klimaforandringerne og tilvejebringelse af 
pålidelige klimaprognoser, vurdering af 
konsekvenser og sårbare områder samt 
udvikling af innovative og 
omkostningseffektive foranstaltninger 
vedrørende tilpasning og
risikoforebyggelse samt støtte til 
afbødningspolitikkerne. Forskningen skal 
tage højde for spørgsmål vedrørende køn 
og ligestilling i forbindelse med 
tilpasningspolitikkerne.

Ændringsforslag 74
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Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5 – punkt 5.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at udvikle og vurdere innovative, 
omkostningseffektive og bæredygtige 
foranstaltninger vedrørende tilpasning og 
afbødning, hvor der fokuseres på både CO2 
og andre drivhusgasser og fremhæves både 
teknologiske og ikketeknologiske, grønne 
løsninger gennem frembringelse af 
oplysninger, som skal danne grundlag for 
velinformerede, tidlige og effektive 
beslutninger, og gennem 
netværkssamarbejde blandt de nødvendige 
kompetente aktører. Aktiviteterne skal især 
lægge vægt på følgende: øget indsigt i 
klimaforandringerne og tilvejebringelse af 
pålidelige klimaprognoser, vurdering af 
konsekvenser og sårbare områder samt 
udvikling af innovative og 
omkostningseffektive foranstaltninger 
vedrørende tilpasning og 
risikoforebyggelse samt støtte til 
afbødningspolitikkerne.

Målet er at udvikle og vurdere innovative, 
omkostningseffektive og bæredygtige 
foranstaltninger vedrørende tilpasning og 
afbødning, hvor der fokuseres på både CO2 
og andre drivhusgasser og fremhæves både 
teknologiske og ikketeknologiske, grønne 
løsninger gennem frembringelse af 
oplysninger, som skal danne grundlag for 
velinformerede, tidlige og effektive 
beslutninger, og gennem 
netværkssamarbejde blandt de nødvendige 
kompetente aktører. Aktiviteterne skal især 
lægge vægt på følgende: øget indsigt i 
klimaforandringerne og tilvejebringelse af 
pålidelige klimaprognoser, vurdering af 
konsekvenser og sårbare områder samt 
udvikling af innovative og 
omkostningseffektive foranstaltninger 
vedrørende tilpasning og 
risikoforebyggelse samt støtte til 
afbødningspolitikkerne. Der bør integreres 
en kønsdimension i de ovenfor beskrevne 
aktiviteter, og der skal foretages en 
kønsanalyse først.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Bilag – del III – punkt 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. RUMMELIGE, INNOVATIVE OG 
SIKRE SAMFUND

6. LIGE, RUMMELIGE, INNOVATIVE 
OG SIKRE SAMFUND

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – afsnit 2 – litra da (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at fremme ligestilling mellem kønnene 
i hele Europa.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Bilag – del III – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Bilag – del III – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at sikre et samfundsmæssigt
engagement i forskning og innovation

c) at sikre samfundets engagement og 
deltagelse i forskning og innovation

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – afsnit 2 – litra da (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at fremme ligestilling mellem kønnene 
i hele Europa og i alle forsknings- og 
innovationsaktiviteter, der finansieres 
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under rammeprogrammet Horisont 2020.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's strategi og aktiviteter skal 
gennemføres med fokus på de 
samfundsmæssige udfordringer, som er af 
største relevans for fremtiden, f.eks. 
klimaændringer eller bæredygtig energi. 
Ved at tage fat om vigtige 
samfundsmæssige udfordringer på en 
omfattende måde vil EIT fremme mellem-
og tværfaglige tilgange og bidrage til at 
fokusere VIF-partnernes forskningsindsats.

EIT's strategi og aktiviteter skal 
gennemføres med fokus på de 
samfundsmæssige udfordringer, som er af 
største relevans for fremtiden, f.eks. 
klimaændringer, under hensyntagen til 
kønsdimensionen heraf, eller bæredygtig 
energi. Ved at tage fat om vigtige 
samfundsmæssige udfordringer på en 
omfattende måde vil EIT fremme mellem-
og tværfaglige tilgange og bidrage til at 
fokusere VIF-partnernes forskningsindsats.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Bilag I – del V - punkt 3 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Udvikling af talentfulde, kvalificerede 
og iværksættende mennesker gennem 
uddannelse

c) Udvikling af talentfulde, kvalificerede 
og iværksættende mennesker, både kvinder 
og mænd, gennem uddannelse

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 3 – punkt 3.1 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT skal fuldt ud integrere uddannelse i 
alle karrierefaser og udvikle nye og 
innovative læseplaner, der afspejler det 
behov for nye profiler, som de komplekse 
samfundsmæssige og økonomiske 
udfordringer skaber. Med henblik herpå vil 

EIT skal fuldt ud integrere uddannelse i 
alle karrierefaser og udvikle nye og 
innovative læseplaner, der afspejler det 
behov for nye profiler, som de komplekse 
samfundsmæssige og økonomiske 
udfordringer skaber. Der skal integreres 
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EIT spille en central rolle i tiltagene for at 
fremme anerkendelsen af nye uddannelser 
og eksamensbeviser i medlemsstaterne.

en kønsdimension i analysen af behovet 
for nye profiler. Derfor skal EIT, i højere 
grad end noget andet instrument under 
Horisont 2020, have et stort ansvar for 
systematisk at gå efter unge, kvindelige 
talenter, således at der sættes en stopper 
for spildet af disse talenter i det 
europæiske forskningsrum. På samme 
måde skal det betragte uddannelse ud fra 
en kønssensitiv synsvinkel, eftersom en 
fornyelse af morgendagens videnskabelige 
og ingeniørmæssige landskab begynder 
på uddannelsesstadiet og gennem 
undervisning. Endelig skal det integrere 
kønsdimensionen i nye læseplaner som en 
måde at sikre uddannelsens effektivitet og 
kvalitet såvel som dens innovative 
dimension. Med henblik herpå vil EIT 
spille en central rolle i tiltagene for at 
fremme anerkendelsen af nye uddannelser 
og eksamensbeviser i medlemsstaterne.
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