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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 
såvel kvindelige og mandlige 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.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Unionen er fast besluttet på at 
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 

(3) Unionen er fast besluttet på at 
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 
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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.

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 for såvel mandlige som 
kvindelige forskere og til at gennemføre 
banebrydende forskning og innovation af 
højeste kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Forenkling er et centralt mål for 
Horisont 2020, der bør afspejles fuldt ud i 
programmets udformning, regler, 
finansielle forvaltning og gennemførelse. 
Horisont 2020 bør tilstræbe en bred 
deltagelse fra universiteter, 
forskningscentre, industrien og navnlig 
SMV'er og være åben for nye deltagere, da 
det samler samtlige instrumenter til støtte 
for forskning og innovation under én fælles 
strategisk ramme, der omfatter et 
strømlinet sæt støtteordninger, og anvender 

(15) Forenkling er et centralt mål for 
Horisont 2020, der bør afspejles fuldt ud i 
programmets udformning, regler, 
finansielle forvaltning og gennemførelse. 
Horisont 2020 bør tilstræbe en bred 
deltagelse fra universiteter, 
forskningscentre, industrien og navnlig 
SMV'er og være åben for nye talentfulde
deltageres fulde potentiale og 
videnskabelige ekspertise blandt både 
mænd og kvinder fra hele Europa, da det 
samler samtlige instrumenter til støtte for 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 4

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 
ændringer samt i alle påviste 
samfundsmæssige udfordringer som en 
integreret akse for grundlæggende 
forskning og aktionsforskning samt 
menneskelige ressourcer. 
Kønsspørgsmålet bør også afspejles i 
fordelingen af finansiering gennem 
anvendelse af kønsindikatorer for at sikre 
en mere afbalanceret deltagelse af kvinder 
i EU-finansieret forskning.

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(23) De aktiviteter, der udvikles under 
Horisont 2020, bør sigte mod at fremme 
lighed mellem mænd og kvinder inden for 
forskning og innovation, navnlig ved at 
takle de bagvedliggende årsager til en 
manglende balance mellem kønnene, ved 
at udnytte både kvindelige og mandlige 
forskeres fulde potentiale og ved at 
integrere kønsaspektet i projekternes 
indhold, i rekrutteringen og 
sammensætningen af forskningsgrupper 
og finansieringen 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.

Or. en

Ændringsforslag 6

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.

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23b) 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.

Or. en

Ændringsforslag 8

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 universiteter, 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 kravene for at blive 
forsker og mulighederne inden for 
forskningsområdet.

Or. en
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Ændringsforslag 9

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 arbejdsliv.

Or. en


