
AM\906699DA.doc PE492.656v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2011/0401(COD)

29.6.2012

ÆNDRINGSFORSLAG
222 - 502

Udkast til betænkning
Teresa Riera Madurell
(PE489.637v02-00)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Horisont 2020 -
rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)

Forslag til forordning
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))



PE492.656v01-00 2/180 AM\906699DA.doc

DA

AM_Com_LegReport



AM\906699DA.doc 3/180 PE492.656v01-00

DA

Ændringsforslag 222
Jean-Pierre Audy

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Led 7 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

– der henviser til De Forenede Nationers 
konvention om handicappedes 
rettigheder, der blev ratificeret den 23. 
december 2010,

Or. en

Ændringsforslag 223
Gunnar Hökmark for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) Unionen har som mål at styrke sit 
videnskabelige og teknologiske grundlag 
ved gennemførelse af et europæisk 
forskningsrum med fri bevægelighed for 
forskere samt videnskabelig og teknologisk 
viden, at fremme udviklingen af sin 
konkurrenceevne, og tilskynde Unionen til 
at blive en af verdens førende 
konkurrencedygtige vidensøkonomier, 
også inden for industrien. Især 
ekspertisecentre og “frontlinjeforskning” 
er afgørende for at tiltrække flere private 
investeringer i forskning og fremme 
økonomisk vækst, idet de gør Unionen 
mere konkurrencedygtig og fremskynder 
Unionens omdannelse til et 
vidensamfund. For at forfølge disse mål 
bør Unionen iværksætte aktiviteter med 
henblik på at gennemføre forskning, 
teknologisk udvikling og demonstration, 
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fremme internationalt samarbejde, formidle 
og udnytte resultaterne og stimulere 
uddannelse og mobilitet.

Or. en

Ændringsforslag 224
Patrizia Toia

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 som mandlige forskere (i 
overensstemmelse med princippet om 
ligestilling mellem kønnene i juridisk og 
professionel henseende) og 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 i lyset af behovet 
for at skabe en europæisk forskerprofil.

Or. it

Ændringsforslag 225
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) Unionen har som mål at styrke sit 
videnskabelige og teknologiske grundlag 
ved gennemførelse af et europæisk 
forskningsrum med fri bevægelighed for 
forskere samt videnskabelig og teknologisk 
viden, at fremme udviklingen af sin 
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. Unionens mål er 
at gøre bedst mulig brug af 
medlemsstaternes intellektuelle potentiale 
ved at sikre, at de finansielle midler 
fordeles på passende vis.

Or. pl

Begrundelse

Intellektuelt potentiale er lige udbredt overalt i EU; der er forskningspotentialet dog ikke på 
nuværende tidspunkt.

Ændringsforslag 226
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen

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 

(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, bæredygtighed og 
fleksibilitet, også inden for industrien. For 
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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.

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 227
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 228
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Unionen har også som mål at sørge for, 
at de nødvendige betingelser for 
udviklingen af EU-industriens 
konkurrenceevne er til stede. Til dette 
formål bør der tages skridt til at fremme en 
bedre udnyttelse af det potentiale, som 
politikkerne for innovation, forskning og 
teknologisk udvikling rummer for 
industrien.

(2) Unionen har også som mål at sørge for, 
at de nødvendige betingelser for 
udviklingen af EU-industriens 
konkurrenceevne er til stede. Til dette 
formål bør der tages skridt til at fremme en 
bedre udnyttelse a det eksisterende 
industripotentiale og til at understøtte en 
politik med at fremme innovation, 
forskning og teknologisk udvikling med 
henblik på at tilvejebringe 
reindustrialisering af Unionen og starte 
en ”tredje industriel revolution”.

Or. pl

Begrundelse

Efter en periode, hvor fremstillingsindustri er blevet flyttet fra Europa til – for størstepartens 
vedkommende – Det Fjerne Østen, står Unionen foran en ny industriel revolution.

Ændringsforslag 229
Christian Ehler for Verts/ALE-Gruppen

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 
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 

(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 
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. EU’s budget bør 
afspejle dette ambitiøse mål ved at 
foretage en radikal omlægning med 
afsætning af midler til 
fremtidsorienterede investeringer, såsom 
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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.

F&U og innovation, og dette bør være 
klart synligt i form af en betragtelig 
forhøjelse af midlerne til forskning, 
udvikling og innovation i EU i forhold til 
finansieringsniveauet for 2013. 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.

Or. en

Begrundelse

For at nå de ambitiøse mål i forbindelse med EU 2020, klare de store udfordringer og finde 
en vej ud af den nuværende økonomiske krise, er det foreslåede budget på 80 milliarder euro 
til Horisont 2020 ikke tilstrækkeligt og følger ikke Europa-Parlamentets anbefaling om at 
afsætte 100 milliarder euro til programmet. Det foreslåede budget udgør kun en beskeden 
forhøjelse (omkring 6 %) i sammenligning med de midler, der var afsat til EU's syvende 
rammeprogram for forskning og udvikling (2007-2013).

Ændringsforslag 230
Christian Ehler for Verts/ALE-Gruppen

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 

(3) Unionen er fast besluttet på at 
gennemføre Europa 2020-strategien, der 
sigter mod intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, idet den fremhæver 
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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.

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 at opbygge kapacitet 
og opnå topkvalitet samt fremme 
investeringer i erhvervsforskning og 
innovation og støtte teknologisk og 
anvendt forskning, pilotlinjer, hurtige 
produktvalideringsforanstaltninger, første 
produktion og centrale støtteteknologier.

Or. en

Ændringsforslag 231
Patrizia Toia

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 
velfærd og miljømæssig bæredygtighed og 

(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 
velfærd og miljømæssig bæredygtighed og 
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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.

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 til gavn for såvel 
mandlige som kvindelige videnskabsfolk 
og forskere, der giver dem mulighed for at 
gennemføre avanceret forskning og 
garanterer innovation på et højeste plan 
og af høj kvalitet.

Or. it

Ændringsforslag 232
Gaston Franco

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 
velfærd og miljømæssig bæredygtighed og 
sætter som mål at øge udgifterne til 

(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 
velfærd og miljømæssig bæredygtighed og 
sætter som mål at øge udgifterne til 
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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.

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. Innovationspolitik og 
samhørighedspolitik bør være tættere 
forbundet gennem optagelsen af ”fremme 
af industriens konkurrenceevne” under 
budgetposten for intelligent specialisering 
med støtte til at opfylde de dermed 
forbundne behov for investeringskapital.
Dette vil give en modvægt til initiativer i 
visse regioner af verden, der er blevet 
langt mere attraktive for industrielle 
investorer end Europa.

Or. fr

Ændringsforslag 233
Francisco Sosa Wagner

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. Det ville være 
ønskeligt, om denne reguleringsramme 
også virkede som et incitament for 
medlemsstaterne til at forhøje de 
budgetter, som de øremærker til 
forskning, udvikling og innovation, idet 
de tager skridt til at fastlægge en 
minimumsprocentdel af deres BNP som 
grundlag. En metode til at tilskynde til 
denne forhøjelse ville være at knytte 
minimumsbetingelserne for deltagelse i 
Horisont 2020-arbejdsprogrammer og –
planer til en bestemmelse om, at den 
medlemsstat, hvor de juridiske enheder, 
der ansøger, har deres hjemsted, opfylder 
dette krav, hvilket ville skabe fremragende 
kvalitet og i sidste ende ligestilling mellem 
landene. 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.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at fastlægge det mellemsigtede mål med at indføje et 
krav vedrørende medlemsstaternes investering i forskning, udvikling og innovation som en af 
de minimumsbetingelser, der kræves opfyldt for at kunne deltage i Horisont 2020 med henblik 
på at skabe en balance mellem fremragende niveauer de enkelte medlemsstater imellem.
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Ændringsforslag 234
Gunnar Hökmark for Verts/ALE-Gruppen

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 
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.

(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 
velfærd og miljømæssig bæredygtighed og 
sætter som mål at øge de offentlige 
udgifter til forskning og innovation for at 
tiltrække private investeringer og derved 
nå op på en samlet andel på 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.

Or. en

Ændringsforslag 235
Ioan Enciu for Verts/ALE-Gruppen
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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 
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.

(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 
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 
bidrage til vækst og konvergens i de 
europæiske regioner og opnå topkvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 236
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen

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 og politiske 
målsætninger under Europa 2020-
strategien, navnlig initiativerne om et 
ressourceeffektivt Europa, en 
industripolitik for en globaliseret verden, 
klima- og energipolitiske mål 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.

Or. en

Ændringsforslag 237
Ioannis A. Tsoukalas

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 
velfærd og miljømæssig bæredygtighed og 

(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 
velfærd og miljømæssig bæredygtighed og 
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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.

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 
infrastrukturer og opnå topkvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 238
Amelia Andersdotter, Christian Engström

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Europa-Parlamentet har efterlyst en 
grundlæggende forenkling af Unionens 
finansiering af forskning og innovation i 
sin beslutning af 11. november 2010 og 
fremhævet den vigtige rolle, som 
flagskibsinitiativet om innovation i EU 
spiller som redskab til at hjælpe Europa ud 
af krisen, i sin beslutning af 12. maj 2011.
Endvidere har Parlamentet henledt 
opmærksomheden på vigtige konklusioner 
af den foreløbige evaluering af det syvende 
rammeprogram i sin beslutning af 8. juni 
2011 og udtrykt støtte til ideen om en 
fælles strategisk ramme for finansiering af 
forskning og innovation i sin beslutning af 

(5) Europa-Parlamentet har efterlyst en 
grundlæggende forenkling af Unionens 
finansiering af forskning og innovation i 
sin beslutning af 11. november 2010 og 
fremhævet den vigtige rolle, som 
flagskibsinitiativet om innovation i EU 
spiller som redskab til at hjælpe Europa ud 
af krisen, i sin beslutning af 12. maj 2011.
Endvidere har Parlamentet henledt 
opmærksomheden på vigtige konklusioner 
af den foreløbige evaluering af det syvende 
rammeprogram i sin beslutning af 8. juni 
2011 og udtrykt støtte til ideen om en 
fælles strategisk ramme for finansiering af 
forskning og innovation i sin beslutning af 
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27. september 2011. 27. september 2011. Horisont 2020-
programmet bør derfor indrømmes en 
væsentlig forhøjelse af budgettet 
sammenlignet med det syvende 
rammeprogram, herunder overførsel af 
mindst 5 % af budgettet til den fælles 
landbrugspolitik 2014-2020.

Or. en

Ændringsforslag 239
Christian Ehler for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Europa-Parlamentet har efterlyst en 
grundlæggende forenkling af Unionens 
finansiering af forskning og innovation i 
sin beslutning af 11. november 2010 og 
fremhævet den vigtige rolle, som 
flagskibsinitiativet om innovation i EU 
spiller som redskab til at hjælpe Europa ud 
af krisen, i sin beslutning af 12. maj 2011.
Endvidere har Parlamentet henledt 
opmærksomheden på vigtige konklusioner 
af den foreløbige evaluering af det syvende 
rammeprogram i sin beslutning af 8. juni 
2011 og udtrykt støtte til ideen om en 
fælles strategisk ramme for finansiering af 
forskning og innovation i sin beslutning af 
27. september 2011.

(5) Europa-Parlamentet har efterlyst en 
grundlæggende forenkling af Unionens 
finansiering af forskning og innovation i 
sin beslutning af 11. november 2010 og 
fremhævet den vigtige rolle, som 
flagskibsinitiativet om innovation i EU 
spiller som redskab til at hjælpe Europa ud 
af krisen, i sin beslutning af 12. maj 2011.
Endvidere har Parlamentet henledt 
opmærksomheden på vigtige konklusioner 
af den foreløbige evaluering af det syvende 
rammeprogram i sin beslutning af 8. juni 
2011 og udtrykt støtte til ideen om en 
fælles strategisk ramme for finansiering af 
forskning og innovation og samtidig 
opfordret til en fordobling af budgettet i 
forhold til det syvende rammeprogram i 
sin beslutning af 27. september 2011.

Or. en

Ændringsforslag 240
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I sin beslutning af 11. november 
2010 tog Europa-Parlamentet også stærkt 
forbehold, hvad angår afskaffelsen af det 
retlige krav om, at udvalg sammensat af 
repræsentanter fra medlemsstaterne skal 
afgive udtalelse om udvælgelse af 
projekter, der berører etiske spørgsmål og 
sikkerheds- og forsvarsspørgsmål.

Or. en

Begrundelse

Dette retlige krav, der gælder med hensyn til det syvende rammeprogram, og som Europa-
Parlamentet støttede i sin beslutning af 11. november 2010, er også knyttet til EU's princip 
om respekt for medlemsstaternes kulturelle mangfoldighed og etiske valg, der skal tages med i 
betragtning i forbindelse med fordelingen af de relevante midler, og letter 
informationsstrømmen til Europa-Parlamentet og offentligheden generelt på den bedst mulige 
måde, hvorved gennemsigtigheden sikres.

Ændringsforslag 241
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Europa-Parlamentets beslutning af 
12. maj 2011 om innovation i EU 
understregede det væsentlige i at 
fremskynde innovation for at skabe 
løsninger på de fælles store 
samfundsmæssige udfordringer, som det 
europæiske samfund står over for, 
nemlig:
- de nuværende demografiske ændringer:
et aldrende samfund, en stigning i verdens 
befolkning (ernæring, sundhed, 
sygdomsforebyggelse), urbanisering, 
social samhørighed og migration
- omstillingen til bæredygtig forvaltning 
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af ressourcerne (biologiske og ikke-
biologiske): klimaændringer, vedvarende 
energi og energieffektivitet, 
ressourceeffektivitet, vandknaphed, 
oversvømmelser og bestræbelser på at 
sikre og erstatte kritiske råvarer
- et stærkt, stabilt, retfærdigt og 
konkurrencedygtigt økonomisk grundlag:
økonomisk genopretning, udnyttelse af et 
videnbaseret samfund og styrkelse af EU's 
konkurrenceevne og beskæftigelse,
Disse tre samfundsmæssige udfordringer 
er indbyrdes forbundne og omfatter alle 
ændringer, som er nævnt under Horisont 
2020’s søjle to.

Or. en

Ændringsforslag 242
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) En af de alvorlige udfordringer, som 
bestemmelserne i Horisont 2020 er rettet 
imod, er klimaændringer; det følger 
heraf, at klimatologisk videnskabelig 
forskning i årsagerne til klimaændringer 
samt med henblik på forebyggelse af 
virkningerne af klimaændring ved at 
finde frem til mulighederne for optimal 
tilpasning bør spille en central rolle.

Or. pl

Begrundelse

Målet er at opnå en bedre forståelse af klimaændringer med henblik på at forebygge, at 
virkningerne kommer til at blive følt, og at der bliver foretaget bekostelige men nødvendige 
investeringer i tilpasningsøjemed.
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Ændringsforslag 243
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I meddelelsen "Et budget for Europa 
2020" foreslog Kommissionen, at de 
områder, der i perioden 2007-2013 er 
dækket af det syvende rammeprogram for 
forskning og innovation og 
forskningsdelen af rammeprogrammet for 
konkurrenceevne og innovation såvel som 
Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi (EIT), samles inden for en 
fælles strategisk ramme for forskning og 
innovation med henblik på at nå Europa 
2020-strategiens mål om at øge udgifterne 
til forskning og udvikling til 3 % af BNP i 
2020. I samme meddelelse forpligtede 
Kommissionen sig også til at integrere 
klimaændringsproblematikken i Unionens 
udgiftsprogrammer og at bruge mindst 
20 % af Unionens budget på 
klimarelaterede mål. Klimaindsats og 
ressourceeffektivitet er gensidigt 
forstærkende mål, der bidrager til at sikre 
en bæredygtig udvikling. De specifikke 
mål i den forbindelse bør suppleres af de 
øvrige specifikke mål for Horisont 2020.
Derfor forventes det, at mindst 60 % af det 
samlede budget for Horisont 2020 
kommer til at vedrøre bæredygtig 
udvikling. Det forventes også, at 
udgifterne i forbindelse med 
klimaindsatsen vil overstige 35 % af 
budgettet, inklusive indbyrdes forenelige 
foranstaltninger til forbedring af 
ressourceeffektiviteten. Kommissionen 
bør forelægge oplysninger om omfanget 
og resultaterne af støtten til 
gennemførelsen af målene på 
klimaområdet. Udgifterne vedrørende 
klimaindsatsen under Horisont 2020 bør 
kunne spores efter den metode, der er 
omhandlet i ovennævnte meddelelse.

(10) I meddelelsen "Et budget for Europa 
2020" foreslog Kommissionen, at de 
områder, der i perioden 2007-2013 er 
dækket af det syvende rammeprogram for 
forskning og innovation og 
forskningsdelen af rammeprogrammet for 
konkurrenceevne og innovation såvel som 
Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi (EIT), samles inden for en 
fælles strategisk ramme for forskning og 
innovation med henblik på at nå Europa 
2020-strategiens mål om at øge udgifterne 
til forskning og udvikling til 3 % af BNP i 
2020. I samme meddelelse forpligtede 
Kommissionen sig også til at integrere 
klimaændringsproblematikken i Unionens 
udgiftsprogrammer og at bruge mindst 
20 % af Unionens budget på 
klimarelaterede mål. Klimaindsats og 
ressourceeffektivitet er gensidigt 
forstærkende mål, der bidrager til at sikre 
en bæredygtig udvikling. De specifikke 
mål i den forbindelse bør suppleres af de 
øvrige specifikke mål for Horisont 2020.
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Or. de

Ændringsforslag 244
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I meddelelsen "Et budget for Europa 
2020"13 foreslog Kommissionen, at de 
områder, der i perioden 2007-2013 er 
dækket af det syvende rammeprogram for 
forskning og innovation og 
forskningsdelen af rammeprogrammet for 
konkurrenceevne og innovation såvel som 
Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi (EIT), samles inden for en 
fælles strategisk ramme for forskning og 
innovation med henblik på at nå Europa 
2020-strategiens mål om at øge udgifterne 
til forskning og udvikling til 3 % af BNP i 
2020. I samme meddelelse forpligtede 
Kommissionen sig også til at integrere 
klimaændringsproblematikken i Unionens 
udgiftsprogrammer og at bruge mindst 20 
% af Unionens budget på klimarelaterede
mål. Klimaindsats og ressourceeffektivitet 
er gensidigt forstærkende mål, der bidrager 
til at sikre en bæredygtig udvikling. De 
specifikke mål i den forbindelse bør 
suppleres af de øvrige specifikke mål for 
Horisont 2020. Derfor forventes det, at 
mindst 60 % af det samlede budget for 
Horisont 2020 kommer til at vedrøre 
bæredygtig udvikling. Det forventes også, 
at udgifterne i forbindelse med 
klimaindsatsen vil overstige 35 % af 
budgettet, inklusive indbyrdes forenelige 
foranstaltninger til forbedring af 
ressourceeffektiviteten. Kommissionen bør 
forelægge oplysninger om omfanget og 
resultaterne af støtten til gennemførelsen af 
målene på klimaområdet. Udgifterne 
vedrørende klimaindsatsen under Horisont 

(10) I meddelelsen "Et budget for Europa 
2020" foreslog Kommissionen, at de 
områder, der i perioden 2007-2013 er 
dækket af det syvende rammeprogram for 
forskning og innovation og 
forskningsdelen af rammeprogrammet for 
konkurrenceevne og innovation såvel som 
Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi (EIT), samles inden for en 
fælles strategisk ramme for forskning og 
innovation med henblik på at nå Europa 
2020-strategiens mål om at øge udgifterne 
til forskning og udvikling til 3 % af BNP i 
2020. I samme meddelelse forpligtede 
Kommissionen sig også til at integrere 
klimaændringsproblematikken i Unionens 
udgiftsprogrammer og at bruge mindst 20 
% af Unionens budget på mål i tilknytning 
til klima- og energipakken.
Foranstaltninger på dette område og 
ressourceeffektivitet er gensidigt 
forstærkende mål, der bidrager til at sikre 
en bæredygtig udvikling, dvs. en 
udvikling, der tager hensyn til social 
samhørighed, økologi og økonomisk 
konkurrenceevne. De specifikke mål i den 
forbindelse bør suppleres af de øvrige 
specifikke mål for Horisont 2020. Derfor 
forventes det, at mindst 60 % af det 
samlede budget for Horisont 2020 kommer 
til at vedrøre bæredygtig udvikling. Det 
forventes også, at udgifterne i forbindelse 
med virkningerne af klimaændringer vil 
overstige 35 % af budgettet, inklusive 
indbyrdes forenelige foranstaltninger til 
forbedring af ressourceeffektiviteten.
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2020 bør kunne spores efter den metode, 
der er omhandlet i ovennævnte meddelelse.

Kommissionen bør forelægge oplysninger 
om omfanget og resultaterne af støtten til 
gennemførelsen af målene på 
klimaområdet. Udgifterne vedrørende 
klimaindsatsen under Horisont 2020 bør 
kunne spores efter den metode, der er 
omhandlet i ovennævnte meddelelse.

Or. pl

Begrundelse

Ændringsforslaget giver en nærmere omtale af de mål, som der på EU-budgettet vil blive 
afsat væsentlige beløb til med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 245
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Horisont 2020 – rammeprogrammet 
for forskning og innovation i Den 
Europæiske Union (idet følgende benævnt 
"Horisont 2020") sætter fokus på tre 
overordnede mål, nemlig at frembringe 
videnskabelig topkvalitet for at styrke 
Unionens fremragende position på 
verdensplan, fremme industrielt lederskab 
for at støtte erhvervslivet, herunder små og 
mellemstore virksomheder (SMV) og 
innovation og håndtere samfundsmæssige 
udfordringer. Hensigten er at reagere 
direkte på de udfordringer, der peges på i 
Europa 2020-strategien, ved at støtte 
aktiviteter, der dækker hele spektret fra 
forskning til markedsføring. Horisont 2020 
bør støtte alle led i innovationskæden, især 
aktiviteter tættere på markedet, herunder 
innovative finansielle instrumenter, såvel 
som ikke-teknologisk og social innovation, 
og sigter mod at opfylde 
forskningsbehovet i en bred vifte af EU-
politikker ved at lægge vægt på den 

(11) Horisont 2020 – rammeprogrammet 
for forskning og innovation i Den 
Europæiske Union (idet følgende benævnt 
"Horisont 2020") sætter fokus på tre 
overordnede mål, nemlig at frembringe 
videnskabelig topkvalitet for at styrke 
Unionens fremragende position på 
verdensplan, fremme industrielt lederskab 
for at støtte erhvervslivet, herunder små og 
mellemstore virksomheder (SMV) og 
innovation og håndtere samfundsmæssige 
udfordringer. Hensigten er at reagere 
direkte på de udfordringer, der peges på i 
Europa 2020-strategien, ved at støtte 
aktiviteter, der dækker hele spektret fra 
forskning til markedsføring. Mens 
merværdien for Unionen hovedsagelig 
ligger i finansiering af transnationalt 
forskningssamarbejde i fasen før 
konkurrence, som bør være det centrale 
element i Horisont 2020, er det også
nødvendigt at lægge vægt på i videst 
muligt omfang at bruge og formidle den 
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bredest mulige udnyttelse og formidling af 
den viden, der tilvejebringes af de støttede 
aktiviteter, frem til den kommercielle 
udnyttelse. De overordnede mål for 
Horisont 2020 bør også støttes gennem et 
program for forskning og uddannelse på 
det nukleare område i henhold til Euratom-
traktaten.

viden, der tilvejebringes ved 
støtteaktiviteter frem til den kommercielle 
udnyttelse. Horisont 2020 bør derfor støtte 
alle trin i forsknings- og 
innovationskæden, herunder 
grundforskning, anvendt forskning, 
overførsel af viden, innovative finansielle 
instrumenter, samt ikketeknologisk og 
social innovation. Horisont 2020 bør 
benytte en glidende overgang, hvorved jo 
tættere på markedet den understøttede 
aktivitet kommer, jo mindre bør den del, 
der finansieres af Horisont 2020, være, og 
jo større bør den del være, der skal 
tiltrække finansiering fra andre kilder, 
såsom Strukturfondene, national/regional 
finansiering eller finansiering fra den 
private sektor. De overordnede mål for 
Horisont 2020 bør også støttes gennem et 
program for forskning og uddannelse på 
det nukleare område i henhold til Euratom-
traktaten.

Or. en

Ændringsforslag 246
Christian Ehler for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Horisont 2020 – rammeprogrammet 
for forskning og innovation i Den 
Europæiske Union (idet følgende benævnt 
"Horisont 2020") sætter fokus på tre 
overordnede mål, nemlig at frembringe 
videnskabelig topkvalitet for at styrke 
Unionens fremragende position på 
verdensplan, fremme industrielt lederskab 
for at støtte erhvervslivet, herunder små og 
mellemstore virksomheder (SMV) og 
innovation og håndtere samfundsmæssige 
udfordringer. Hensigten er at reagere 
direkte på de udfordringer, der peges på i 

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

Europa 2020-strategien, ved at støtte 
aktiviteter, der dækker hele spektret fra 
forskning til markedsføring. Skønt 
merværdien for Unionen hovedsagelig 
ligger i finansiering af transnationalt 
forskningssamarbejde i fasen før 
konkurrencen, som bør være det centrale i 
Horisont 2020, er det nødvendigt ligeledes 
at lægge vægt på den bredes mulige 
udnyttelse og formidling af den viden, der 
tilvejebringes af de støttede aktiviteter, 
frem til den kommercielle udnyttelse.
Horisont 2020 bør derfor støtte alle trin i 
forsknings- og innovationskæden, 
herunder grundforskning, anvendt 
forskning, overførsel af viden, innovative 
finansielle instrumenter, samt 
ikketeknologisk og social innovation.
Horisont 2020 bør udløse betragtelig 
tilførsel fra andre kilder, hvorved 
aktiviteter tættere på markedet bør 
tiltrække finansiering fra 
Strukturfondene, national/regional 
finansiering og finansiering fra den 
private sektor. De overordnede mål for 
Horisont 2020 bør også støttes gennem et 
program for forskning og uddannelse på 
det nukleare område i henhold til Euratom-
traktaten.

Or. en

Begrundelse

Der bør ydes problemfri støtte til forskning og udvikling samt innovative aktiviteter, men den 
rette balance bør opretholdes.  Det centrale i Horisont 2020 bør fortsat være transnationalt 
samarbejde om forsknings- og udviklingsprojekter i fasen før konkurrence, men resultaterne 
af disse projekter bør få en reel virkning bør anvendes bedre til at udvikle nye produkter og 
tjenesteydelser, som kan bidrage til at imødegå samfundsmæssige udfordringer og udnytte 
økonomiske muligheder. Jo tættere en aktivitet kommer på markedet, jo mindre finansiering 
er der behov for, og jo mindre støtte er ønskelig fra Horisont 2020, også i betragtning af 
størrelsen af den finansiering, der er forbundet med denne form for aktiviteter.

Ændringsforslag 247
Gunnar Hökmark for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 248
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 249
Christian Ehler, Kent Johansson

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Med henblik på at sikre en passende 
balance mellem konsensusbaseret og 
mere disruptiv forskning, udvikling og 
innovation bør mindst 35 % af budgettet 
for alle de samfundsmæssige 
udfordringer og industrielt lederskab 
følge en bottom-up-tilgang med offentlige 
indkaldelser (ingen forud fastlagte 
emner), som er åbne for alle slags 
deltagere. Inden for rammerne af de 
samfundsmæssige udfordringer og støtte-
og industriteknologierne bør der desuden 
skabes en passende balance mellem 
mindre og større projekter under 
hensyntagen til den specifikke 
sektorstruktur, typen af aktivitet, 
teknologi og forskningslandskab.

Or. en

Ændringsforslag 250
Christian Ehler, Kent Johansson, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) Skønt merværdien for Unionen 
hovedsagelig ligger i finansiering af 
transnationalt forskningssamarbejde i 
fasen før konkurrencen, som i Horisont 
2020 mindst bør nå op på niveauerne for 
det syvende rammeprogram, er det 
nødvendigt at lægge særlig vægt på 
omlægning til finansiering af innovation 
inden for Horisont 2020. Instrumentet 
“hurtigruten til innovation” (“Fast Track 
to Innovation”) leverer en fremskyndet 
udvælgelsesprocedure og er udformet med 
det formål for øje at sikre, at innovative 
projekter hurtigt kan realiseres. Horisont 
2020 bør støtte alle trin i 



PE492.656v01-00 28/180 AM\906699DA.doc

DA

innovationskæden, herunder innovative 
finansielle instrumenter, samt 
ikketeknologisk og social innovation.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at yde problemfri støtte til forskning og udvikling samt innovative aktiviteter for 
at sikre effektiv overførsel af viden og teknologi, men den rette balance bør opretholdes. Det 
centrale i Horisont 2020 bør fortsat være transnationalt samarbejde om forsknings- og 
udviklingsprojekter i fasen før konkurrence, men der bør gøres mere for at sikre, at 
resultaterne af disse projekter får en reel virkning og bliver anvendt til at udvikle nye 
produkter og tjenesteydelser, som kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer og 
udnytte økonomiske muligheder.

Ændringsforslag 251
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Som led i videntrekanten - forskning, 
uddannelse og innovation - bør videns- og 
innovationsfællesskaberne under Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi i høj grad bidrage til at opfylde 
målene for Horisont 2020, herunder de 
samfundsmæssige udfordringer, navnlig 
ved at integrere forskning, uddannelse og 
innovation. For at sikre komplementaritet 
på tværs af Horisont 2020 og en 
hensigtsmæssig udnyttelse af midlerne 
bør det finansielle bidrag til Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi tildeles i to omgange, idet 
anden tildeling afhænger af en 
evaluering.

(13) Som led i videntrekanten - forskning, 
uddannelse og innovation - bør videns- og 
innovationsfællesskaberne under Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi i høj grad bidrage til at opfylde 
målene for Horisont 2020, herunder de 
samfundsmæssige udfordringer, navnlig 
ved at integrere forskning, uddannelse og 
innovation. For at fastslå merværdien af 
VIF’er (videns- og 
innovationsfællesskaber) i forhold til 
andre typer af offentlig/private 
partnerskaber bør Kommissionen foretage 
en omfattende evaluering af samtlige 
typer af offentlig/private partnerskaber, 
der er oprettet under dens forskellige 
forsknings- og innovationsprogrammer, 
med henblik på at rationalisere og 
forenkle landskabet for forskning og 
innovation i det fremtidige 
rammeprogram. Ved evalueringen vil man 
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finde frem til den mest effektive, åbne og 
gennemsigtige opbygning og 
styringsmodel til at sikre, at et bredt udvalg 
af relevante interesserede parter og aktører 
deltager, herunder især universiteter, 
forskningsorganisationer og SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 252
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Som led i videntrekanten - forskning, 
uddannelse og innovation - bør videns- og 
innovationsfællesskaberne under Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi i høj grad bidrage til at opfylde 
målene for Horisont 2020, herunder de 
samfundsmæssige udfordringer, navnlig 
ved at integrere forskning, uddannelse og 
innovation. For at sikre komplementaritet 
på tværs af Horisont 2020 og en 
hensigtsmæssig udnyttelse af midlerne bør 
det finansielle bidrag til Det Europæiske 
Institut for Innovation og Teknologi 
tildeles i to omgange, idet anden tildeling 
afhænger af en evaluering.

(13) Som led i videntrekanten - forskning, 
uddannelse og innovation - bør videns- og 
innovationsfællesskaberne under Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi i høj grad bidrage til at opfylde 
målene for Horisont 2020, herunder de 
samfundsmæssige udfordringer, navnlig 
ved at integrere forskning, uddannelse og 
innovation. EIT er det eneste instrument 
inden for Horisont 2020, der lægger stor 
vægt på videntrekantens 
uddannelsesdimension og lover at løse det 
"europæiske paradoks" ved hjælp af 
iværksætteruddannelse, der vil føre til 
skabelsen af innovative og videnbaserede 
nye virksomheder og afledte aktiviteter.
For at sikre komplementaritet på tværs af 
Horisont 2020 og en hensigtsmæssig 
udnyttelse af midlerne bør det finansielle 
bidrag til Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi tildeles i to 
omgange, idet anden tildeling afhænger af 
en evaluering på grundlag af de samlede 
resultater fra EIT og de enkelte videns- og 
innovationsfællesskaber.

Or. en
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Ændringsforslag 253
Marisa Matias for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Horisont 2020 bør bidrage til målene 
for de europæiske 
innovationspartnerskaber i 
overensstemmelse med flagskibsinitiativet 
"Innovation i EU" ved at bringe alle 
relevante aktører fra hele forsknings- og 
innovationskæden sammen med henblik på 
at strømline, forenkle og sikre en bedre 
koordinering af instrumenter og initiativer.

(14) Horisont 2020 bør bidrage til målene 
for de europæiske 
innovationspartnerskaber i 
overensstemmelse med flagskibsinitiativet 
"Innovation i EU" ved at bringe alle 
relevante aktører fra hele forsknings- og 
innovationskæden sammen, idet der 
lægges særlig vægt på at inddrage små og 
mellemstore virksomheder (SMV’er) og 
små og mellemstore universiteter 
(SMU’er) samt små forskningscentre og 
civilsamfundet, med henblik på at 
strømline, forenkle og sikre en bedre 
koordinering af instrumenter og initiativer.

Or. en

Ændringsforslag 254
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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 – hvoraf for få er involveret i 
forskningsprogrammer til trods for de 
foranstaltninger, der allerede er iværksat 
– og bør være åben for nye deltagere, 
navnlig fra civilsamfundet. Horisont 2020 
samler samtlige instrumenter til støtte for 
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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. fr

Ændringsforslag 255
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) I lyset af de skridt, der skal tages i 
retning af eksternalisering af Unionens 
forsknings- og innovationsfinansiering, 
bør metoden og omfanget af denne 
eksternalisering fastlægges efter 
resultaterne af en uafhængig 
konsekvensvurdering, som evaluerer alle 
fordele ved de forskellige former for 
eksternalisering såsom fælles 
teknologiinitiativer, offentlig/private 
partnerskaber eller 
forskningsforvaltningsorganer.

Or. en

Ændringsforslag 257
Vicky Ford for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Brugen af offentlige indkaldelser 
med særlige hurtige procedurer bør 
udstrækkes til forsknings- og 
udviklingssamarbejde på visse områder, 
hvor tiden er afgørende, for at fremskynde 
udnyttelsen af forskningsresultaterne og 
sikre, at forehavenderne virkeliggøres i de 
tilfælde, hvor hurtigheden er afgørende.

Or. en

Ændringsforslag 258
Jean-Pierre Audy
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Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) I betragtning af, at Kommissionen 
har til hensigt i videre udstrækning at 
eksternalisere Unionens finansiering af 
forskning og innovation, bør måden, som 
den gør dette på, samt eksternaliseringens 
rækkevidde fastsættes efter resultaterne af 
en uafhængig konsekvensvurdering, der 
evaluerer alle fordele og ulemper 
forbundet med de forskellige former for 
eksternalisering, herunder fælles 
teknologiinitiativer, aftaler om 
partnerskabsprogrammer og agenturer 
såsom forvaltningsorganet for forskning 
(REA), idet alle spørgsmål vedrørende 
omkostninger, effektivitet, hurtighed og 
kvalitet undersøges, og der trækkes på 
ekspertisen hos samtlige parter inden for 
europæisk forskning.

Or. fr

Ændringsforslag 259
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Der bør tages hensyn til De 
Forenede Nationers konvention om 
handicappedes rettigheder, der blev 
ratificeret af Den Europæiske Union den 
23. december 2010.

Or. es

Begrundelse

Henvisningen til denne konvention vil tjene som en påmindelse, hvad angår handicappedes 
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rettigheder.

Ændringsforslag 260
Vicky Ford for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) I lyset af Kommissionens erklærede 
hensigter om at tage yderligere skridt i 
retning af at eksternalisere Unionens 
finansiering af forskning og innovation, 
bør metoden og udstrækningen af denne 
eksternalisering fastlægges efter 
resultaterne af en uafhængig 
konsekvensvurdering. Vurderingen bør 
evaluere alle fordele og ulemper ved de 
forskellige former for eksternalisering 
(såsom fælles teknologiinitiativer, 
offentlig/private partnerskaber og 
forvaltningsorganer for forskning), idet 
der tages hensyn til omkostninger, 
effektivitet, hurtighed og kvalitet samt 
input fra en række eksperter inden for 
forskning i EU.

Or. en

Ændringsforslag 261
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) Brugen af åbne udbud med særlige 
hasteprocedurer bør udvides til 
forsknings- og udviklingssamarbejde på 
visse områder, hvor tiden er afgørende, 
for at sikre, at forskningsresultater 
hurtigere kan bringes i anvendelse.
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Or. fr

Ændringsforslag 262
Henri Weber

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) I overensstemmelse med artikel 182, 
stk. 1, i TEUF fastsætter 
rammeprogrammet det samlede 
maksimumsbeløb og de nærmere vilkår for 
Unionens finansielle deltagelse i 
rammeprogrammet samt de påtænkte 
aktioners respektive andele.

(16) I overensstemmelse med artikel 182, 
stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde fastsætter 
rammeprogrammet det samlede 
maksimumsbeløb og de nærmere vilkår for 
Unionens finansielle deltagelse i 
rammeprogrammet samt de respektive
andele for hver enkelt af de aktioner, der 
er fastlagt i ovennævnte traktats artikel 
180.

Or. fr

Ændringsforslag 263
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) I overensstemmelse med artikel 182, 
stk. 1, i TEUF fastsætter 
rammeprogrammet det samlede 
maksimumsbeløb og de nærmere vilkår for 
Unionens finansielle deltagelse i 
rammeprogrammet samt de påtænkte 
aktioners respektive andele.

(16) I overensstemmelse med artikel 182, 
stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde fastsætter 
rammeprogrammet det samlede 
maksimumsbeløb og de nærmere vilkår for 
Unionens finansielle deltagelse i 
rammeprogrammet samt de respektive
andele for hver enkelt af de aktioner, der 
er fastlagt i ovennævnte traktats artikel 
180.

Or. fr
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Begrundelse

Artikel 180 i TEUF fastsætter de aktiviteter, der kan gennemføres inden for 
rammeprogrammet, og artikel 182 fastsætter det samlede maksimumsbeløb og de nærmere 
vilkår for Unionens finansielle deltagelse i rammeprogrammet samt de påtænkte aktioners 
respektive andele.

Ændringsforslag 264
Christian Ehler for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) For at Europa-Parlamentet skal 
have mulighed for at udøve sin funktion 
med at føre politisk kontrol og sikre 
gennemsigtigheden og ansvarligheden, 
som det er fastlagt i traktaten, bør 
Kommissionen på behørig vis og 
regelmæssigt underrette Parlamentet om 
alle relevante aspekter ved 
gennemførelsen af programmet, herunder 
forberedelse og udformning af 
arbejdsprogrammerne, gennemførelse og 
eventuelt behov for justering af 
fordelingen af budgetmidlerne samt 
udvikling af resultatindikatorer, hvad 
angår de mål, der tilstræbes, og de 
resultater, der forventes.

Or. en

Ændringsforslag 265
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Gennemførelsen af Horisont 2020 kan (19) Gennemførelsen af Horisont 2020 kan 
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medføre, at der udarbejdes supplerende 
programmer, hvori kun nogle af 
medlemsstaterne deltager, at Unionen 
deltager i programmer, der iværksættes af 
flere medlemsstater, eller at der oprettes 
fællesforetagender eller andre ordninger, jf. 
artikel 184, 185 og 187 i TEUF.

medføre, at der udarbejdes supplerende 
programmer, hvori kun nogle af 
medlemsstaterne deltager, at Unionen 
deltager i programmer, der iværksættes af 
flere medlemsstater, eller at der oprettes 
fællesforetagender eller andre ordninger, jf. 
artikel 184, 185 og 187 i TEUF. Der bør 
ikke være oprettelse af flere 
fællesforetagender under artikel 187 i 
TEUF. Oprettelse af offentlig/private 
partnerskaber bør være en undtagelse og 
begrundes ved påvisning af, at ingen 
andre typer af finansieringsmekanismer 
vil kunne opfylde de samme 
målsætninger.  Endvidere bør 
Kommissionen foretage en omfattende 
evaluering og gennemgang af de 
forskellige typer af offentlig/private 
partnerskaber, der oprettes (herunder 
fælles teknologiinitiativer, de 
offentlig/private partnerskaber under det 
europæiske genopretningsprogram fra 
2009, det europæiske industriinitiativ 
under SET-planen og viden- og 
innovationssamfundene under det 
europæiske tenologiske institut) med
henblik på at bestemme de mest effektive, 
åbne og gennemsigtige styrings- og 
funktionsregler, der vil muliggøre den 
bredest mulige deltagelse af relevante 
interesserede parter, inddragelse af et 
stort antal SMV'er, tilvejebringelse og 
formidling af viden samt sikring af, at 
man på passende vis undgår 
interessekonflikter.

Or. en

Ændringsforslag 266
Christian Ehler for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Gennemførelsen af Horisont 2020 kan 
medføre, at der udarbejdes supplerende 
programmer, hvori kun nogle af 
medlemsstaterne deltager, at Unionen 
deltager i programmer, der iværksættes af 
flere medlemsstater, eller at der oprettes 
fællesforetagender eller andre ordninger, jf. 
artikel 184, 185 og 187 i TEUF.

(19) Gennemførelsen af Horisont 2020 kan 
under særlige omstændigheder og i 
enkelte tilfælde medføre, at der udarbejdes 
supplerende programmer, hvori kun nogle 
af medlemsstaterne deltager, at Unionen 
deltager i programmer, der iværksættes af 
flere medlemsstater, eller at der oprettes 
fællesforetagender eller andre ordninger, jf. 
artikel 184, 185 og 187 i TEUF. Disse 
supplerende programmer eller ordninger 
bør have en klar EU-merværdi, være 
baseret på ægte partnerskaber, supplere 
andre aktiviteter under Horisont 2020 og 
være så inkluderende som muligt for så 
vidt angår medlemsstaters, SMV’ers eller
industriens, universiteters samt 
forsknings- og teknologiorganisationers 
deltagelse.

Or. en

Begrundelse

Den tendens til at udsource dele af budgettet ved at oprette partnerskaber, som allerede sås i 
det syvende rammeprogram, er blevet forstærket i det aktuelle forslag. Mens denne mulighed 
har potentiale til at opnå en større løftestangseffekt og opfylder tanken om en bedre 
koordination af det europæiske forskningslandskab, er det nok ikke realistisk i øjeblikket at 
have for stor tillid til denne type strukturer (OPP og P2P), og de kan muligvis kun udføres af 
nogle få aktører, hvilket åbner for en yderligere polarisering af vores videnskabelige og 
teknologiske grundlag.

Ændringsforslag 267
Henri Weber

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Gennemførelsen af Horisont 2020 kan 
medføre, at der udarbejdes supplerende 
programmer, hvori kun nogle af 
medlemsstaterne deltager, at Unionen 

(19) Gennemførelsen af Horisont 2020 kan 
– under særlige omstændigheder –
medføre, at der udarbejdes supplerende 
programmer, hvori kun nogle af 
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deltager i programmer, der iværksættes af 
flere medlemsstater, eller at der oprettes 
fællesforetagender eller andre ordninger, jf. 
artikel 184, 185 og 187 i TEUF.

medlemsstaterne deltager, at Unionen 
deltager i programmer, der iværksættes af 
flere medlemsstater, eller at der oprettes 
fællesforetagender eller andre ordninger, jf. 
artikel 184, 185 og 187 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. Disse 
supplerende programmer eller ordninger 
bør have en klar europæisk merværdi, 
være baseret på ægte partnerskaber, 
supplere andre aktiviteter under Horisont 
2020 og være så inklusive som muligt for 
så vidt angår medlemsstaternes eller EU’s 
erhvervslivs deltagelse.

Or. fr

Ændringsforslag 268
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Gennemførelsen af Horisont 2020 kan 
medføre, at der udarbejdes supplerende 
programmer, hvori kun nogle af 
medlemsstaterne deltager, at Unionen 
deltager i programmer, der iværksættes af 
flere medlemsstater, eller at der oprettes 
fællesforetagender eller andre ordninger, jf. 
artikel 184, 185 og 187 i TEUF.

(19) Gennemførelsen af Horisont 2020 kan 
– under særlige omstændigheder –
medføre, at der udarbejdes supplerende 
programmer, hvori kun nogle af 
medlemsstaterne deltager, at Unionen 
deltager i programmer, der iværksættes af 
flere medlemsstater, eller at der oprettes 
fællesforetagender eller andre ordninger, jf. 
artikel 184, 185 og 187 i TEUF. Disse 
supplerende programmer eller aftaler bør 
have en klar EU-merværdi, være baseret 
på ægte partnerskaber, supplere andre 
aktiviteter under Horisont 2020 og være 
så inkluderende som muligt for så vidt 
angår medlemsstaters eller EU-
erhvervslivets deltagelse.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at definere de tilfælde, hvor kun nogle medlemsstater 
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kan have adgang til supplerende programmer eller aftaler, idet der fastlægges specifikke 
betingelser, der skal opfyldes.

Ændringsforslag 269
Marisa Matias for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Gennemførelsen af Horisont 2020 kan 
medføre, at der udarbejdes supplerende 
programmer, hvori kun nogle af 
medlemsstaterne deltager, at Unionen 
deltager i programmer, der iværksættes af 
flere medlemsstater, eller at der oprettes 
fællesforetagender eller andre ordninger, jf. 
artikel 184, 185 og 187 i TEUF.

(19) Gennemførelsen af Horisont 2020 kan 
medføre, at der – under særlige og 
gennemsigtige betingelser - udarbejdes 
supplerende programmer, hvori kun nogle 
af medlemsstaterne deltager, at Unionen 
deltager i programmer, der iværksættes af 
flere medlemsstater, eller at der oprettes 
fællesforetagender eller andre ordninger, jf. 
artikel 184, 185 og 187 i TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 270
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(20) Med det formål at skabe et tættere 
forhold mellem videnskab og samfund bør 
Horisont 2020 tilskynde til ansvarlig 
forskning og innovation gennem aktiv 
deltagelse af samfundets aktører 
(forskere, borgerne og civilsamfundet, 
politikere og industri) i forsknings- og 
innovationsprocessen, navnlig ved at 
sikre, at ligestillingsaspektet integreres, 
ved at fremme videnskabelig uddannelse af 
høj kvalitet, garantere respekten for etisk 
lovgivning og fremme udviklingen og 
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og forventninger, og ved at gøre det lettere 
at deltage i aktiviteter under Horisont 
2020.

overholdelsen af de højeste etiske 
standarder over hele verden, øge 
tilgængeligheden og genbrugen af 
resultaterne af den offentligt finansierede 
forskning, især videnskabelige 
publikationer og data; udvikle ansvarlige 
forsknings-, innovations- og 
styringsrammedagsordener, der tilgodeser 
borgernes og civilsamfundets bekymringer 
og forventninger samt ved at styrke deres 
deltagelse i opstillingen af 
forskningsprioriteterne for aktiviteter 
under Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 271
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(20) Med det formål at skabe et tættere 
forhold mellem videnskab og samfund bør 
Horisont 2020: Fremme borgernes, 
civilsamfundets og de sociale aktørers 
(forskere, borgere og civilsamfund, 
politikere og industri) aktive deltagelse og 
tilskynde til, at alle disse parter inddrages i 
forsknings- og innovationsprocessen på et 
velinformeret grundlag;  sikre, at 
ligestillingsaspektet integreres; fremme 
videnskabelig uddannelse af høj kvalitet, 
sikre overholdelsen af etisk lovgivning og 
fremme udviklingen og overholdelsen af 
de højeste etiske standarder over hele 
verden; øge tilgængeligheden og 
genbrugen af resultaterne af den offentligt 
finansierede forskning, især videnskabelige 
publikationer og data; udvikle ansvarlige 
forsknings-, innovations- og 
styringsdagsordener, der tilgodeser 
borgernes og civilsamfundets bekymringer 
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og forventninger, og ved at styrke deres 
deltagelse i opstillingen af 
forskningsprioriteter for aktiviteter under 
Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 272
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(20) Med det formål at skabe et tættere 
forhold mellem videnskab og samfund bør 
Horisont 2020 tilskynde til ansvarlig 
forskning og innovation gennem aktiv 
inddragelse af samfundsaktørerne 
(forskerne, borgerne og civilsamfundet, 
politikerne og erhvervslivet) i forsknings-
og innovationsprocessen, idet man 
navnlig sikrer, at der tages hensyn til 
ligestillingsdimensionen, og ved at 
fremme videnskabelig uddannelse, gøre 
videnskabelig viden lettere tilgængelig, 
udvikle ansvarlige forsknings- og 
innovationsdagsordener, der tilgodeser 
borgernes og civilsamfundets bekymringer 
og forventninger, og ved at gøre det lettere 
at deltage i aktiviteter under horisont 2020.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag forbedrer ordlyden af denne betragtning, idet det yderligere 
understøtter ideen om deltagelse af alle samfundsaktører og understreger, at der skal tages 
hensyn til ligestillingsaspektet.

Ændringsforslag 273
Teresa Riera Madurell for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 274
Ioan Enciu for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

innovationsområdet og bekæmpe den 
digitale analfabetisme, gøre videnskabelig 
viden lettere tilgængelig, udvikle 
ansvarlige forsknings- og 
innovationsdagsordener, der tilgodeser 
borgernes og civilsamfundets bekymringer 
og forventninger, og ved at gøre det lettere 
at deltage i aktiviteter under Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 275
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 276
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 20
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 277
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Cristian Silviu 
Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europæiske lokale og regionale 
myndigheder spiller en vigtig rolle med 
hensyn til at gennemføre det europæiske 
forskningsområde og sikre en effektiv 
koordinering af EU's finansielle 
instrumenter, navnlig med hensyn til at 
skabe forbindelser mellem Horisont 2020 
og strukturfondene inden for rammerne 
af strategier baseret på intelligent 
specialisering. Regionerne spiller også en 
central rolle med hensyn til at udbrede og 
gennemføre resultaterne af Horisont 2020 
og tilbyde supplerende 
finansieringsinstrumenter, såsom 
offentlige indkøb.
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Or. en

Ændringsforslag 278
Christian Ehler for Verts/ALE-Gruppen

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 inden for 
videnskab og teknologi, erhvervsliv, politik 
og samfund. Den vidtspændende og 
tværfaglige karakter af de 
samfundsmæssige udfordringer samt 
nødvendigheden af tværgående 
forbindelser og fælles berøringsflader 
inden for Horisont 2020 kræver, at der 
oprettes særlige styringskomitéer.
Komitéerne bør være sammensat af
relevante parter fra den akademiske 
verden, industrien, slutbrugere og 
civilsamfundet for at sikre diversitet inden 
for alle berørte sektorer og 
forskningsområder. Komitéerne bør 
levere input og rådgivning til 
Kommissionen om den samlede strategi 
for de pågældende samfundsmæssige 
udfordringer, udformning af dens 
arbejdsprogrammer og områderne og 
kriterierne for indkaldelse af forslag.

Or. en

Begrundelse

Bevægelsen i retning af en mere tværfaglig, fællesfaglig og vidtspændende strategi (ved at gå 
fra emneområder til storstilede udfordringer) gør det nødvendigt med en ny mekanisme, der 
skal fastsætte forsknings- og innovationsdagsordenen, der skal omfatte alle de forskellige 
parter inden for forskning, industri og samfund, herunder slutbrugerne.
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Ændringsforslag 279
Ioannis A. Tsoukalas

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 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, give mulighed 
for bottom-up-tilgange, især hvad angår 
nye videnskabs- og teknologiområder og 
vidtspændende og tværfaglig forskning.
Der bør løbende indhentes rådgivning 
udefra under gennemførelsen af 
programmet. Der vil fuldt ud blive taget 
hensyn til inputtet fra relevante redskaber 
som Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi (EIT) og dets 
videns- og innovationsfællesskaber (VIF), 
europæiske teknologplatforme, fælles 
programlægningsinitiativer og europæiske 
innovationspartnerskaber i betragtning af 
deres afgørende rolle i processen med at 
identificere forskningsbehovene.

Or. en

Ændringsforslag 280
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Ved gennemførelsen af Horisont 2020 
bør der tages hensyn til de nye muligheder 

(21) Ved gennemførelsen af Horisont 2020 
bør der tages hensyn til de nye muligheder 
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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.

og behov, der løbende opstår hos 
borgerne, i samfundet, inden for politik, 
videnskab og teknologi og i erhvervslivet.
Dagsordenerne bør således fastlægges på 
en gennemsigtig måde, med bred 
deltagelse og i tæt samarbejde med alle 
relevante parter fra alle berørte sektorer, 
herunder repræsentanter for det 
videnskabelige samfund, forskere, den 
offentlige sektor, 
civilsamfundsorganisationer og SMV'er.
Der bør løbende indhentes velafvejet 
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 
samtidig sikres, at interessekonflikter 
undgås..

Or. en

Ændringsforslag 281
Britta Thomsen for Verts/ALE-Gruppen

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 

(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, også i 
igangværende projekter. Der bør løbende 
indhentes rådgivning udefra under 
gennemførelsen af programmet. Der vil 
fuldt ud blive taget hensyn til 
gennemførelsesplanerne for relevante 
redskaber som europæiske 
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innovationspartnerskaber. teknologiplatforme, fælles 
programlægningsinitiativer og europæiske 
innovationspartnerskaber i processen med 
at identificere forskningsbehovene.

Or. en

Begrundelse

Teknologiplatformene er afgørende med hensyn til at bringe forskere og eksperter, der udgør 
hovedaktørerne i de forskellige sektorer, i kontakt med hinanden. De udvikler 
gennemførelsesplaner og understøtter Kommissionen og medlemsstaterne i at sikre den 
effektive gennemførelse heraf. De kræver betragtelige menneskelige og finansielle ressourcer, 
og deres væsentlige rolle med hensyn til at hjælpe Kommissionen med at fastlægge 
forskningsdagsordenen skal anerkendes.

Ændringsforslag 282
Vicky Ford for Verts/ALE-Gruppen

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 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, 
hvor dette er muligt, gøres brug af 
eksisterende relevante redskaber som 
europæiske teknologiplatforme, fælles 
programlægningsinitiativer og europæiske 
innovationspartnerskaber.

Or. en
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Ændringsforslag 283
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Under indsatsområdet 
“samfundsmæssige udfordringer” bør der 
følges en udfordringsbaseret tilgang, hvor 
grundlæggende videnskab, anvendt 
forskning, overførsel af viden og 
innovation er lige vigtige og indbyrdes 
forbundne elementer.  Med henblik på at 
sikre en passende balance mellem 
konsensusbaseret og mere disruptiv 
forskning, udvikling og innovation bør 
mindst 15 % af budgettet for 
indsatsområdet ”samfundsmæssige 
udfordringer” følge en bottom-up-tilgang 
med offentlige indkaldelser (ingen forud 
fastlagte emner). Desuden bør man finde 
den rette balance inden for såvel 
"samfundsmæssige udfordringer " som 
"Industrielt lederskab" mellem mindre og 
større projekter under hensyntagen til den 
særlige sektorstruktur, aktivitetstypen, 
teknologien og forskningslandskabet, idet 
man sikrer et acceptabelt 
effektivitetsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 284
Christian Ehler for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) For at sikre en gennemsigtig og 
effektiv gennemførelsesproces bør der 
fastsættes flerårige vejledende køreplaner 
i begyndelsen af programlægningen for 
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de enkelte specifikke mål og tværgående 
emner og en kort og gennemsigtig 
procedure for udarbejdelsen af de årlige 
arbejdsprogrammer bør tilstræbes.
Kommissionen bør under forberedelsen 
og udarbejdelsen af køreplanerne og 
arbejdsprogrammerne inddrage og 
underrette Europa-Parlamentet og Rådet i 
god tid og på passende vis.  Der bør 
løbende indhentes rådgivning udefra 
under gennemførelsen af programmet, 
idet der også gøres brug af relevante 
redskaber som sektorspecifikke 
rådgivende grupper, de nyligt oprettede 
styringskomitéer, europæiske 
teknologiplatforme, fælles 
programlægningsinitiativer og 
europæiske innovationspartnerskaber.

Or. en

Ændringsforslag 285
Rolandas Paksas for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) For at sikre den rette balance 
mellem konsensusbaserede og mere 
kontroversielle forsknings-, udviklings- og 
innovationsprojekter bør mindst 15 % af 
indsatsområdet "samfundsmæssige 
udfordringer" og af det specifikke mål 
"lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" indenfor 
indsatsområdet "industrielt lederskab" 
følge en bottom up-, forskningsbaseret 
logik i overensstemmelse med de 
indsatsområder, der er vedtaget. Desuden 
bør man finde den rette balance inden for 
indsatsområderne "Samfundsmæssige 
udfordringer " og "Industrielt lederskab" 
mellem mindre og større projekter under 
hensyntagen til den særlige 
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sektorstruktur, aktivitetstypen, 
teknologien og forskningslandskabet.

Or. en

Ændringsforslag 286
Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) For at kunne konkurrere globalt, 
gøre noget effektivt ved de store 
samfundsmæssige udfordringer og nå 
målene for EU's 2020-strategi bør EU 
udnytte sine menneskelige ressourcer 
fuldt ud. Horisont 2020 bør være en 
katalysator og en stærk ansporing til at 
realisere det europæiske 
forskningsområde ved generelt at støtte 
aktiviteter, som tiltrækker, fastholder, 
uddanner og udvikler forsknings- og 
innovationstalent. For at nå dette mål og 
forbedre overførslen af viden og 
forskernes antal og kvalitet bør aktiviteter, 
som opbygger menneskelig kapital, 
herunder aktiviteter, som særligt 
fokuserer på unge og kvinder, være et 
standardelement i alle forsknings- og 
innovationsaktiviteter, som finansieres af 
EU.

Or. en

Ændringsforslag 287
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Erhvervslivet og SMV’er spiller en 
væsentlig rolle i formidling af 
forskningsresultater til markedet.
Horisont 2020 bør fremme investeringer 
fra den private sektor i forskning, 
udvikling og innovation for at bringe de 
kombinerede offentlige og private 
investeringer i forskning og udvikling op 
på 3 % af BNP, hvortil den private sektor 
bør forventes at bidrage med to tredjedele.

Or. en

Begrundelse

March 2010 Council Conclusions.

Ændringsforslag 288
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Platforme for dialog mellem 
civilsamfundsorganisationer og forskere 
bør oprettes i hvert enkelt af de specifikke 
mål under indsatsområderne "lederskab 
inden for støtte- og industriteknologi" og 
"samfundsmæssige udfordringer" med 
henblik på at drøfte forskningsprioriteter 
og sikre samfundsmæssigt engagement i 
disse indsatsområder.

Or. en

Ændringsforslag 289
Christian Ehler for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) For at muliggøre tilstrækkelig 
fleksibilitet gennem Horisont 2020’s 
levetid til, at dette program kan tilgodese 
nye behov og tendenser og gøre status 
over og eventuelt tilpasse udvekslingen og 
tværfagligheden mellem og inden for de 
enkelte indsatsområder, bør der skabes 
mulighed for på grundlag af 
midtvejsevalueringen af Horisont 2020 at 
revidere de beløb, der er afsat til de 
specifikke mål og indsatsområder, og 
overføre bevillinger mellem dem. 
Beføjelsen til at vedtage sådanne retsakter 
i overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bør overdrages til 
Kommissionen. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertplan. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
sørge for samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at have en vis budgetmæssig fleksibilitet indbygget for, at der skal være 
tilstrækkeligt spillerum til at imødegå nye behov og tendenser, herunder for såkaldte 
"tværgående tiltag". Den bedste procedure at gøre det efter er gennem delegerede retsakter 
for at sikre den demokratiske ansvarlighed og hurtig beslutningstagning.

Ændringsforslag 290
Marisa Matias for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 22
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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, 
ved at fremme og gennemføre alle de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre 
og forbedre anstændige arbejdsvilkår for 
videnskabelige medarbejdere 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.

Or. en

Ændringsforslag 291
Ioannis A. Tsoukalas

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 og 
bidrage til dets professionelle og sociale 
anerkendelse over hele EU Der bør tages 
fuldt 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 med henblik 
på at tackle det vedvarende fænomen med 
hjerneflugt og konvertere det til 
"hjernevinding”.

Or. en
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Ændringsforslag 292
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Horisont 2020 bør udvikle synergier 
med andre EU-politikker og EU-
medlemsstaters politikker, især inden for 
uddannelse, for at gøre forsker- og 
innovatørerhvervene attraktive, 
velanskrevne karrieremuligheder for 
talentfulde unge europæere og for at 
tiltrække de bedste talenter fra 
tredjelande. I dette øjemed bør 
uddannelse inden for videnskab, 
teknologi, ingeniørfag og matematik 
fremmes, og kønskløften inden for 
videnskab og innovation bør afhjælpes 
som et nødvendigt middel til at sikre, at 
Unionen har mulighed for at få adgang til 
den menneskelige kapital, der er 
nødvendig for, at den kan nå sine 
forsknings- og innovationsmål.

Or. en

Ændringsforslag 293
Frédérique Ries, Kent Johansson

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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



AM\906699DA.doc 57/180 PE492.656v01-00

DA

Or. fr

Begrundelse

Koordinerede og attraktive skatteordninger kan bidrage til at dæmme op for hjerneflugten fra 
EU.

Ændringsforslag 294
Romana Jordan

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Horisont 2020 sikrer lige 
muligheder for al europæisk 
videnskabelig topkvalitet og bidrager til at 
opnå et fælles europæisk 
forskningsområde ved at fremme tillid og 
breder paneuropæisk samarbejde inden 
for forskning.

Or. en

Ændringsforslag 295
Patrizia Toia for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Tilgængelighed af oplysnings- og 
kommunikationstiltag vedrørende 
Horisont 2020, herunder oplysninger 
vedrørende støttede projekter og deres 
resultater, kræver tilgængelige formater 
for alle. Tilgængelige formater omfatter, 
men er ikke begrænset til magnaprint, 
blindskrift, letlæselige typer, audio, video 
og elektroniske formater.

Or. en
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Begrundelse

Personer med handicap bør have lige adgang til informations- og kommunikationsaktioner 
vedrørende Horisont 2020, herunder kommunikation vedrørende understøttede projekter og 
resultater, så meget desto mere i betragtning af, at det drejer sig om offentlig finansiering.

Ændringsforslag 296
Konrad Szymański for Verts/ALE-Gruppen

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 forskningsaktiviteter, der 
finansieres under Horisont 2020, skal 
være i overensstemmelse med Unionens 
gældende lovgivning, hvad angår lige 
muligheder for mænd og kvinder.
Horisont 2020 skal tage højde for 
videnskabelig topkvalitet og professionelle 
kvalifikationer hos videnskabelige 
medarbejdere og forskningsmedarbejdere 
af begge køn, som arbejder inden for 
forskning og innovation. For at sikre en 
effektiv anvendelse af EU-midlerne skal 
tildelingen af EU-forskningsmidler 
grundlæggende baseres på topkvalitet i 
videnskabelige projekter og 
forskningsmedarbejdernes professionelle 
kvalifikationer.

Or. en

Ændringsforslag 297
Anna Záborská, Jan Březina

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(23) (23) De forskningsaktiviteter, der 
finansieres under Horisont 2020, skal 
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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.

være i overensstemmelse med Unionens 
gældende lovgivning, hvad angår lige 
muligheder for mænd og kvinder.
Horisont 2020 skal tage højde for 
videnskabelig topkvalitet og professionelle 
kvalifikationer hos videnskabelige 
medarbejdere og forskningsmedarbejdere 
af begge køn, som arbejder inden for 
forskning og innovation. For at sikre en 
effektiv anvendelse af EU-midlerne skal 
tildelingen af EU-forskningsmidler 
grundlæggende baseres på topkvalitet i 
videnskabelige projekter og 
forskningsmedarbejdernes professionelle 
kvalifikationer.

Or. en

Ændringsforslag 298
Patrizia Toia

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 ved at identificere 
og fjerne de fremherskende årsager til en 
manglende balance mellem kønnene, ved 
at gøre brug af både kvindelige og 
mandlige forskeres fulde potentiale, hvad 
angår deres fremragende professionelle 
kvaliteter og kunnen, 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.
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Or. it

Ændringsforslag 299
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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 fremme lighed mellem 
mænd og kvinder inden for forskning og 
innovation, navnlig ved at tackle de 
bagvedliggende årsager til en manglende 
balance mellem kønnene, ved at udnytte 
både kvindelige og mandlige forskeres 
fulde potentiale. Endvidere bør Horisont 
2020 sikre, at kønsaspektet integreres 
fuldt ud i forsknings- og 
innovationsaktiviteternes indhold i alle 
faser af processen 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 300
Konrad Szymański for Verts/ALE-Gruppen

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 

(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 
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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.

manglende balance mellem kønnene, ved 
at udnytte både kvindelige og mandlige 
forskeres fulde potentiale 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

Begrundelse

Udtrykket “kønsaspektet” er tvivlsomt, når der henvises til indholdet af projekterne, og det 
kan også lede tanken hen på kontroversielle og ikke almindeligt anerkendte dagsordener.

Ændringsforslag 301
Vicky Ford for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Forskning og innovation bygger 
ofte på forskeres, forskningsinstitutioners, 
virksomheders og borgeres mulighed for 
åbent at tilgå, dele og anvende 
videnskabelige oplysninger. For at øge 
cirkulationen og udnyttelsen af viden bør 
bæredygtig adgang til videnskabelige 
tidsskrifter, der allerede er omfattet af det 
syvende rammeprogram, være det 
generelle princip for videnskabelige 
publikationer, der modtager offentlig 
støtte fra Horisont 2020. Desuden bør 
Horisont 2020 eksperimentere med åben 
onlineadgang til videnskabelige data, som 
er produceret eller indsamlet ved 
offentligt finansieret forskning, med det 
mål, at åben adgang til sådanne data skal 
være reglen i 2020. Hvor det er relevant, 
kan udgifterne til offentliggørelse dækkes 
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af budgettet for Horisont 2020.

Or. en

Begrundelse

Baseret på betænkning af Carvalho, ændringsforslag 10.

Ændringsforslag 302
Rolandas Paksas for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Al forskning og innovation bygger 
på forskeres, forskningsinstitutioners, 
virksomheder og borgeres mulighed for 
åbent at tilgå, dele og anvende 
videnskabelige oplysninger. For at øge 
udbredelsen og udnyttelsen af viden bør 
gratis, åben onlineadgang til 
videnskabelige publikationer, som 
allerede fastsat i det syvende 
rammeprogram, være det almindelige 
princip for videnskabelige publikationer, 
der modtager offentlige midler fra 
Horisont 2020. Desuden bør Horisont 
2020 eksperimentere med åben 
onlineadgang til allerede offentlige 
videnskabelige data, som er produceret 
eller indsamlet ved offentligt finansieret 
forskning, med det mål, at åben adgang til 
sådanne data skal være reglen i 2020.

Or. en

Ændringsforslag 303
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) For at øge udbredelsen og 
udnyttelsen af viden bør gratis, åben 
onlineadgang til videnskabelige 
publikationer, som allerede fastsat i det 
syvende rammeprogram, være det 
almindelige princip for videnskabelige 
publikationer, der modtager offentlige 
midler fra Horisont 2020. Ved at kræve 
åben adgang til forskningspublikationer 
finansieret under Horisont 2020 sikres 
større udbredelse af viden og innovation 
til borgerne (herunder videnskabsfolk, 
innovatører, undervisere, tjenestemænd, 
iværksættere) og virksomheder, især 
SMV’er, samt hurtigere afkast af de 
penge fra Unionens skatteydere, der 
investeres i forskning.

Or. en

Ændringsforslag 304
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Horisont 2020 vil tilskynde og støtte 
aktiviteter med henblik på at udnytte 
Europas førerposition i kapløbet om at 
udvikle nye processer og teknologier, der 
fremmer bæredygtig udvikling i bred 
forstand og bekæmper klimaændring. En 
sådan horisontal tilgang, der fuldt ud er 
integreret i alle indsatsområder under 
Horisont 2020, vil hjælpe Unionen til at 
trives i en verden med lavemission og 
begrænsede ressourcer, idet den opbygger 
en ressourceeffektiv, bæredygtig og 
konkurrencedygtig økonomi.

Or. en
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Ændringsforslag 305
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Alle deltagere, der har modtaget 
EU-finansiering, bør gøre deres bedste for 
at udnytte de resultater, som de ejer, i 
fortsat forskning eller kommercielt 
øjemed, eller få en anden juridisk enhed 
til at udnytte dem til disse formål, især ved 
overførsel og licensudstedelse i henhold til 
artikel 41 i forordning (EU) nr. xxxx/2012 
[Regler for deltagelse].

Or. en

Ændringsforslag 306
Kent Johansson, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23b) Al forskning og innovation bygger 
på forskeres, forskningsinstitutioners, 
virksomheder og borgeres mulighed for 
åbent at tilgå, dele og anvende 
videnskabelige oplysninger. Intellektuelle 
ejendomsrettigheder bør dog respekteres.

Or. en

Ændringsforslag 307
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Betragtning 24
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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 
de etiske principper. Der bør tages hensyn 
til udtalelser fra Den Europæiske Gruppe 
vedrørende Etik inden for Naturvidenskab 
og Ny Teknologi. Unionen bør også 
respektere den kulturelle mangfoldighed 
og medlemsstaternes etiske valg, som der 
skal tages hensyn til i forbindelse med 
finansiering. Forskningsaktiviteterne bør 
gennemføres i overensstemmelse med 
artikel 13 i TEUF og overholde 
forpligtelsen til at erstatte eller mindske 
anvendelsen af dyr til videnskabelige 
formål eller forbedre de vilkår, hvorunder 
dette finder sted. Ved gennemførelsen af 
samtlige aktiviteter bør der sikres et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med artikel 168 i TEUF.

Or. it

Begrundelse

Der henvises mere eftertrykkeligt til artikel 13 i TEUF i forbindelse med erstatning, reduktion 
og perfektionering; desuden er denne ordlyd nærmere i overensstemmelse med artikel 19, stk. 
10, i forslaget til forordning om reglerne for deltagelse og formidling i Horisont 2020. Der er 
ikke nogen særlig grund til at begrænse dette krav til "grundlæggende" principper. 

Ændringsforslag 308
Frédérique Ries, Kent Johansson

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Forsknings- og innovationsaktiviteter, (24) Forsknings- og innovationsaktiviteter, 
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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.

der støttes af Horisont 2020, bør overholde 
grundlæggende etiske principper. Der bør 
tages hensyn til begrundede og jævnligt 
opdaterede udtalelser fra Den Europæiske 
Gruppe vedrørende Etik inden for 
Naturvidenskab og Ny Teknologi, hvilket 
som en forudsætning medfører en 
gennemsigtig metode til udvælgelse, som 
underbygges af uafhængigheden og den 
videnskabelige ekspertise hos 
medlemmerne af Den Europæiske Gruppe 
vedrørende Etik inden for Naturvidenskab 
og Ny Teknologi. Forskningsaktiviteterne 
bør også tage hensyn til artikel 13 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde 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 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. fr

Begrundelse

Uafhængighed, hvad angår videnskabelig ekspertise, bør tilstræbes i såvel rådgivende som 
beslutningstagende organer.

Ændringsforslag 309
Konrad Szymański for Verts/ALE-Gruppen

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 

(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 
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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.

for Naturvidenskab og Ny Teknologi.
Forskningsaktiviteterne bør også tage 
hensyn til artikel 13 i TEUF og mindske 
anvendelsen af dyr til forskning og forsøg 
med henblik på i sidste instans at erstatte 
anvendelsen af dyr med andre metoder.
Horisont 2020-midlerne til 
forskningsaktiviteter bør være i 
overensstemmelse med de 
lovgivningsmæssige bestemmelser og 
almindelig praksis i medlemsstaterne. Ved 
gennemførelsen af samtlige aktiviteter bør 
der sikres et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med artikel 168 i TEUF.

Or. en

Begrundelse

EU’s rammeprogrammer skal overholde medlemsstaternes nationale forfatningsmæssige 
lovgivning, når der ydes forskningsfinansiering. EU kan ikke finansiere forskning, der ikke er 
tilladt i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 310
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen

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 

(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 
til udtalelsen fra EU's Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder og Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse. Forskningsaktiviteterne 
bør også tage hensyn til artikel 13 i TEUF 
og mindske anvendelsen af dyr til 
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sundhedsbeskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med artikel 168 i TEUF.

forskning og forsøg med henblik på i sidste 
instans at erstatte anvendelsen af dyr med 
andre metoder. Ved gennemførelsen af 
samtlige aktiviteter bør der sikres et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med artikel 168 i TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 311
Algirdas Saudargas for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 312
Romana Jordan

Forslag til forordning
Betragtning 24
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. sl

Ændringsforslag 313
Elisabetta Gardini for Verts/ALE-Gruppen

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 

(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.
Forskningsaktiviteter bør desuden være i 
overensstemmelse med gældende 
lovgivning og administrative 
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overensstemmelse med artikel 168 i TEUF. bestemmelser og almindelig praksis i 
medlemsstaterne. Ved gennemførelsen af 
samtlige aktiviteter bør der sikres et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med artikel 168 i TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 314
Anna Záborská, Jan Březina

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 315
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Der er intet retsgrundlag for at 
bruge Unionens budget til forskning, 
udvikling og indkøb af militært udstyr og 
give Det Europæiske Forsvarsagentur og 
nationale forsvarsministerier og –
agenturer direkte adgang til Unionens 
budget. Forsvarsforskning bør derfor 
udtrykkeligt udelukkes fra Horisont 2020, 
og der bør ikke etableres noget 
struktureret samarbejde mellem Horisont 
og Det Europæiske Forsvarsagentur. Af 
samme grund bør forskning i teknologi 
med dobbelt anvendelse også være 
udelukket fra Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 316
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 24 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24b) Alle indkaldelser af forslag på 
området for sikkerhedsforskning bør først 
undergå en forhåndsvurdering af de 
etiske og samfundsmæssige virkninger, 
der fuldt ud tager hensyn til de potentielle 
samfundsmæssige virkninger af den 
underliggende forsknings- og 
udviklingsdagsorden. Alle vigtige etiske 
spørgsmål og/eller samfundsmæssige 
virkninger, der fremkommer af en sådan 
konsekvensvurdering, bør derefter fuldt 
ud integreres i indkaldelsen af forslag, 
både som en integreret del af forsknings-
og udviklingsdagsordenen og gennem 
midler til forskning og analyse, der 
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tilgodeser særlige spørgsmål, der har givet 
anledning til bekymring. Der bør 
endvidere foretages en etisk gennemgang 
af hvert projekt før og efter dets 
gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 317
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 24 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24c) Der skal skabes balance i mellem 
forskning i naturvidenskaber og teknologi 
og andre videnskaber, navnlig politiske, 
sociale og humanistiske videnskaber.
Programmet på sikkerhedsområdet bør 
fokusere på naturen og forvandling af 
konflikter; statens, internationale 
organisationers, ikke-statslige aktørers og 
civilsamfundsaktørers roller samt 
reformering af fredsopbygningssektoren 
og sektoren for civil sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 318
Konrad Szymański for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Europa-Kommissionen opfordrer 
ikke udtrykkeligt til brug af embryonale 
menneskelige stamceller. Eventuel brug af 
menneskelige stamceller, hvad enten de er 
embryonale eller voksne, afhænger af 

(25) (25) Der skal tages højde for de 
betydelige forskelle mellem de nationale 
love i medlemsstaterne om forskning med 
brug af menneskelige embryoner og
menneskelige embryonale stamceller.
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forskernes vurdering i forhold til de mål, 
de ønsker at nå, og skal underkastes en 
grundig etisk vurdering. Projekter, der 
indebærer brug af embryonale 
menneskelige stamceller, bør ikke støttes 
uden den nødvendige godkendelse fra 
medlemsstaterne. Der bør ikke ydes støtte 
til forskning, som er forbudt i alle 
medlemsstater. Der bør ikke ydes støtte til 
forskning, der foregår i en medlemsstat, 
hvor denne forskning er forbudt.

Unionens forskningspolitik bør ikke 
medføre en harmonisering af nationale 
lovgivninger i medlemsstaterne.
Kommissionen bør huske sin erklæring i 
forbindelse med det syvende 
rammeprogram om at fortsætte den 
nuværende praksis med ikke at forelægge 
forskriftsudvalget projektforslag, der 
indebærer forskningsaktiviteter, som 
destruerer menneskelige embryoner, f.eks. 
for at skaffe stamceller 1. Dette tilsagn bør 
indføjes i denne forordning for at skabe 
retlig kontinuitet.
__________________
1 Punkt 12 i Kommissionens erklæring 
vedrørende artikel 6 i Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
1982/2006/EF af 18. december 2006 om 
Det Europæiske Fællesskabs syvende 
rammeprogram for forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration, EUT L 412 
af 30.12.2006, s. 1.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 319
Elisabetta Gardini for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) Der er betydelige forskelle mellem de 
nationale lovgivninger om forskning med 
brug af menneskelige embryoner og 
embryonale menneskelige stamceller 
Unionens politik bør ikke tilstræbe at 
harmonisere nationale lovgivning. I 
forbindelse med det syvende 
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grundig etisk vurdering. Projekter, der 
indebærer brug af embryonale 
menneskelige stamceller, bør ikke støttes 
uden den nødvendige godkendelse fra 
medlemsstaterne. Der bør ikke ydes støtte 
til forskning, som er forbudt i alle 
medlemsstater. Der bør ikke ydes støtte til
forskning, der foregår i en medlemsstat, 
hvor denne forskning er forbudt.

rammeprogram erklærede Kommissionen, 
at den ville "fortsætte sin nuværende 
praksis med ikke at forelægge 
forskriftsudvalget projektforslag, der 
indebærer forskningsaktiviteter, som 
destruerer menneskelige embryoner, f.eks. 
for at skaffe stamceller"1. Det er 
ønskeligt, at dette tilsagn indføjes i denne 
forordning for at skabe retlig sikkerhed.
__________________
1 Punkt 12 i Kommissionens erklæring 
vedrørende artikel 6 i Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
1982/2006/EF af 18. december 2006 om 
Det Europæiske Fællesskabs syvende 
rammeprogram for forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration (2007-2013) 
(EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 320
Anna Záborská, Jan Březina

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) (25) Der skal tages højde for de 
betydelige forskelle mellem de nationale 
love i medlemsstaterne om forskning med 
brug af menneskelige embryoner og
menneskelige embryonale stamceller.
Unionens forskningspolitik bør ikke 
medføre en harmonisering af nationale 
lovgivninger i medlemsstaterne.
Kommissionen bør huske sin erklæring i 
forbindelse med det syvende 
rammeprogram om at fortsætte den 
nuværende praksis med ikke at forelægge 
forskriftsudvalget projektforslag, der 
indebærer forskningsaktiviteter, som 
destruerer menneskelige embryoner, f.eks. 
for at skaffe stamceller 1. Dette tilsagn bør 
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indføjes i denne forordning for at skabe 
retlig kontinuitet.
__________________
1 Punkt 12 i Kommissionens erklæring 
vedrørende artikel 6 i Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
1982/2006/EF af 18. december 2006 om 
Det Europæiske Fællesskabs syvende 
rammeprogram for forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration, EUT L 412 
af 30.12.2006, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 321
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) Europa-Kommissionen opfordrer ikke 
udtrykkeligt til brug af embryonale 
menneskelige stamceller. Det er dog 
anerkendt, at stamcelleforskning har 
potentiale for at føre til udvikling af 
behandlinger og terapier for patienter, der 
lider af en mængde sygdomme og sygelige 
tilstande, herunder uhelbredelige 
neurodegenerative tilstande såsom 
Parkinsons sygdom, motorneuronsygdom, 
type 1-diabetes, hjertekarsygdomme, 
leverskader, rygmarvsskader og blindhed.
Mange af disse lidelser vil forekomme 
hyppigere i takt med en aldrende 
befolkning. For at bane vej for en bedre 
forståelse af stamcellers vældige 
potentiale bør videnskabsfolk have 
mulighed for at fortsætte forskningen på 
alle områder af stamcelleforskning, hvis 
dette er tilladt i den pågældende 
medlemsstat. Eventuel brug af 
menneskelige stamceller, hvad enten de er 
embryonale eller voksne, afhænger dog af 
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forskernes vurdering i forhold til de mål, 
de ønsker at nå, og skal underkastes en 
grundig etisk vurdering. Projekter, der 
indebærer brug af embryonale 
menneskelige stamceller, bør ikke støttes 
uden den nødvendige godkendelse fra 
medlemsstaterne. Der bør ikke ydes støtte 
til forskning, som er forbudt i alle 
medlemsstater. Der bør ikke ydes støtte til 
forskning, der foregår i en medlemsstat, 
hvor denne forskning er forbudt.

Or. en

Ændringsforslag 322
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) Europa-Kommissionen lægger vægt 
på spørgsmål om hæderlighed i 
forbindelse med brug af menneskelige 
stamceller, uanset om de er voksne, 
embryonale eller fra navlestrengen.
Eventuel brug af menneskelige stamceller, 
afhænger af forskernes vurdering i forhold 
til de terapeutiske mål, de ønsker at nå, og 
skal underkastes en grundig etisk 
vurdering. Projekter, der indebærer brug af 
embryonale menneskelige stamceller, kan 
støttes, forudsat at de er godkendt på 
behørig vis af de pågældende 
medlemsstater. Der bør ikke ydes støtte til 
forskning, som er forbudt i alle 
medlemsstater. Der bør ikke ydes støtte til 
forskning, der foregår i en medlemsstat, 
hvor denne forskning er forbudt.
Medicinsk forskning inden for alle former 
for stamceller finansieres imidlertid i de 
medlemsstater, hvor en sådan aktivitet er 
tilladt.

Or. fr
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Begrundelse

Det er vigtigt at anlægge en objektiv, tolerant og upartisk synsvinkel på det følsomme 
spørgsmål vedrørende forskning i de forskellige typer af stamceller, især stamceller fra 
overtallige embryoner.

Ændringsforslag 323
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) Stamceller har vist sig at være 
effektive i adskillige medicinske 
behandlinger, især på området for 
regenerativ medicin. Unionen bør derfor 
fortsat tilskynde til forskning i denne 
retning. Europa-Kommissionen erkender 
dog, at forskning i menneskelige 
embryoniske stamceller rejser etiske 
problemstillinger og vil derfor ikke 
udtrykkeligt opfordre til brug af 
embryonale menneskelige stamceller.
Eventuel brug af voksne menneskelige 
stamceller, især stamceller fra 
navlestrengsblod eller inducerede 
pluripotente stamceller afhænger af 
forskernes vurdering i forhold til de mål, 
de ønsker at nå, og skal underkastes en 
grundig etisk vurdering. Projekter, der 
indebærer brug af embryonale 
menneskelige stamceller, bør ikke støttes.
Der bør ikke ydes støtte til forskning, som 
er forbudt i alle medlemsstater. Der bør 
ikke ydes støtte til forskning, der foregår i 
en medlemsstat, hvor denne forskning er 
forbudt.

Or. it
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Ændringsforslag 324
Algirdas Saudargas for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) Europa-Kommissionen opfordrer ikke 
udtrykkeligt til brug af embryonale 
menneskelige stamceller. Brug af 
menneskelige stamceller, hvad enten de er 
embryonale eller voksne, varierer fra 
medlemsstat til medlemsstat. Ingen 
projekter, der indebærer brug af 
embryonale menneskelige stamceller, bør 
derfor støttes fra Den Europæiske Unions 
budget.

Or. en

Ændringsforslag 325
Vicky Ford for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

henhold til den pågældende medlemsstats 
lovgivning. Der bør ikke ydes støtte til 
forskning, som er forbudt i alle 
medlemsstater. Der bør ikke ydes støtte til 
forskning, der foregår i en medlemsstat, 
hvor denne forskning er forbudt.

Or. en

Ændringsforslag 326
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) Eventuel brug af voksne menneskelige 
stamceller, afhænger af forskernes 
vurdering i forhold til de uetiske mål, de 
ønsker at nå, og skal underkastes en 
grundig etisk vurdering, som 
Kommissionen organiserer. Der bør ikke 
ydes støtte til forskning, som er forbudt i 
alle medlemsstater. Der bør ikke ydes 
støtte til forskning, der foregår i en 
medlemsstat, hvor denne forskning er 
forbudt.

Or. it

Begrundelse

Nærhedsprincippet skal respekteres i en sektor, der involverer etiske overvejelser og juridiske 
løsninger, der varierer så kraftigt fra medlemsstat til medlemsstat. Ifølge EU’s 
samhørighedsprincip skal der i henhold til EU-Domstolens retspraksis i forbindelse med 
Brüstle-dommen ikke ydes støtte til sådanne forskningsprojekter, som der henvises til i 
ovennævnte tekst. Ved henvisning til Kommissionen tages der nøjere hensyn til punkt 6 i 
dens erklæring af 30. december 2006.
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Ændringsforslag 327
Elisabetta Gardini for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Den Europæiske Unions Domstol 
fastslog i dommen i sag C-34/101, at EU-
retten udelukker patentering af 
embryonale menneskelige stamceller.
Denne dom berører ikke national 
lovgivning om denne form for forskning 
eller støtte fra medlemsstaternes 
budgetter. Dommen berører imidlertid 
EU-retten. Denne forordning kunne blive 
indbragt for Domstolen, hvis den ikke 
udelukkede finansiering af forskning med 
brug af embryonale menneskelige 
stamceller. Det er derfor hensigtsmæssigt 
at udelukke denne form for forskning fra 
EU-støtte og overlade spørgsmålet til de 
nationale forskningsbudgetter.
__________________
1 Sag C-34/10, Domstolens dom (Store 
Afdeling) af 18. oktober 2011 – Oliver 
Brüstle mod Greenpeace eV, endnu ikke 
offentliggjort.

Or. en

Ændringsforslag 328
Anna Záborská, Jan Březina

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 329
Konrad Szymański for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 330
Algirdas Saudargas for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Unionen bør tilskynde 
videnskabsfolk, hvis forskning finansieres 
fra EU-budgettet, til at tage patent på 



PE492.656v01-00 82/180 AM\906699DA.doc

DA

deres opfindelser i Europa. Da 
embryonale menneskelige stamceller ikke 
kan patenteres, bør denne form for 
forskning udelukkes fra EU-finansiering 
og udelukkende finansieres over 
nationale budgetter.

Or. en

Ændringsforslag 331
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Kommissionen burde i forbindelse 
med rammeprogrammet tage bedre 
hensyn til forskning i celler fra 
navlestrengsblod 
(differentieringskapacitet, spredning og 
autolog eller allogeneisk anvendelse, 
manglende immunologisk reaktion hos 
patienten, der modtager stamcellerne), 
som allerede er blevet anvendt med succes 
til behandling af visse sygdomme.

Or. fr

Begrundelse

Forskning i celler fra navlestrengsblod bør være en"tredje vej" for forskning, som der 
udtrykkeligt tilskyndes til i Horisont 2020-programmet.

Ændringsforslag 332
Vicky Ford for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Under det syvende rammeprogram 
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skal alle projekter, der vil indebære 
brugen af menneskelige embryonale 
stamceller, med positivt resultat have 
undergået en videnskabelig evaluering, 
ved hvilken nødvendigheden af at bruge 
sådanne stamceller til at nå de 
videnskabelige mål er blevet bedømt af 
uafhængige videnskabelige eksperter.
Dette bør fortsætte under Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 333
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 25 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25b) Den nylige opdagelse af inducerede 
pluripotente stamceller har åbnet nye 
territorier for forskning, der rækker langt 
ud over de muligheder, der har eksisteret i 
adskillige år for forskning i voksne og 
embryonale stamceller, og den har således 
givet nyt håb til patienter, der venter på 
behandling. Unionen bør derfor skride til 
handling, idet der tages hensyn til 
følgende:
- Det videnskabelige samfunds interesse i 
alle former for forskning
- nødvendigheden af at finde en balance 
mellem de forskellige måder at forske i 
stamceller på uden at favorisere nogen af 
disse på bekostning af de øvrige
- vigtigheden af fordomsfri overvejelse af 
de etiske spørgsmål, som de enkelte 
kategorier af stamceller rejser.

Or. fr
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Ændringsforslag 334
Konrad Szymański for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 25 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25b) Unionens forskningspolitik og støtte 
til forskning bør sikre, at videnskabsfolk, 
hvis forskning støttes af EU-skatteydernes 
penge, også tager patent på deres 
opfindelser i Unionen. Da menneskelige 
embryonale stamceller ikke er 
patenterbare (jf. EU-Domstolens 
retspraksis i forbindelse med sag C-
34/10), bør forskning af denne type 
udelukkes fra EU-støtte for at sikre, at 
skatteydernes penge bruges på ansvarlig 
vis. En medlemsstat kan ikke desto mindre 
beslutte at finansiere denne forskning 
udelukkende gennem de nationale 
budgetter og i overensstemmelse med den 
nationale lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 335
Elisabetta Gardini for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 25 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25b) Unionen bør tilskynde 
videnskabsfolk, hvis forskning finansieres 
fra Unionens budget, til at tage patent på 
deres opfindelser i Europa. Da 
embryonale menneskelige stamceller ikke 
kan patenteres, bør denne form for 
forskning udelukkes fra EU-finansiering 
og udelukkende finansieres over 
nationale budgetter.

Or. en
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Ændringsforslag 336
Anna Záborská, Jan Březina

Forslag til forordning
Betragtning 25 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25b) Unionens forskningspolitik og støtte 
til forskning bør sikre, at videnskabsfolk, 
hvis forskning støttes af EU-skatteydernes 
penge, også tager patent på deres 
opfindelser i Unionen. Da menneskelige 
embryonale stamceller ikke er 
patenterbare (jf. EU-Domstolens 
retspraksis i forbindelse med sag C-
34/10), bør forskning af denne type 
udelukkes fra EU-støtte for at sikre, at 
skatteydernes penge bruges på ansvarlig 
vis. En medlemsstat kan ikke desto mindre 
beslutte at finansiere denne forskning 
udelukkende gennem de nationale 
budgetter og i overensstemmelse med den 
nationale lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 337
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Betragtning 25 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25c) Forskning i alternative ikke-
embryonale stamcellekilder, der har vist 
sig at være mere lovende og mindre 
kontroversiel, bør kraftigt understøttes. Et 
sådant incitament vil også styrke 
Unionens konkurrenceevne på dette 
område.

Or. en
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Begrundelse

Det videnskabelige arbejde med menneskelige embryonale stamceller har hidtil været ret 
skuffende og giver i dag stadig mindre grund til at håbe på kliniske fremskridt. Derimod 
rummer videnskabelige fremskridt med alternative stamceller (voksne, afledt fra navlestrenge 
eller induceret pluripotente), der er ikke-kontroversielle, bedre perspektiver for klinisk 
anvendelse eller har allerede mange steder givet kliniske resultater.

Ændringsforslag 338
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(26) For at få mest muligt ud af Unionens 
midler bør Horisont 2020 indgå i et tæt 
samspil med andre EU-programmer inden 
for områder som uddannelse, rummet, 
miljø, konkurrenceevne og små og 
mellemstore virksomheder, indre 
sikkerhed, kultur og medier samt med de 
samhørighedspolitiske fonde og politikken 
for udvikling af landdistrikter, der specifikt 
kan medvirke til at styrke den nationale og 
regionale forsknings- og 
innovationskapacitet som led i strategier 
for intelligent specialisering. En passende 
kombination med Samhørighedsfonden 
og en samordnet indsats vil bidrage til at 
mindske forsknings- og 
innovationskløften i Den Europæiske 
Union ved at tage hensyn til regionernes 
særlige karakteristika, som der henvises 
til i artikel 174, 349 og 355, stk. 1, i 
TEUF.

Or. pt

Begrundelse

En passende struktur er nødvendig for at forbinde fondene for regionalpolitik og 
samhørighedspolitik med støtten fra Horisont 2020 uden at glemme regionernes særlige 
kendetegn, som der henvises til i artikel 174, artikel 349 og artikel 355, stk. 1, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde.
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Ændringsforslag 339
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(26) For at få mest muligt ud af Unionens 
midler bør Horisont 2020 indgå i et tæt 
samspil med andre EU-programmer inden 
for områder som uddannelse, rummet, 
miljø, konkurrenceevne og små og 
mellemstore virksomheder, indre 
sikkerhed, kultur og medier samt med de 
samhørighedspolitiske fonde og politikken 
for udvikling af landdistrikter, der specifikt 
kan medvirke til at styrke den nationale og 
regionale forsknings- og 
innovationskapacitet som led i strategier 
for intelligent specialisering. Det er 
væsentligt at skelne helt klart med hensyn 
til den måde, midlerne tildeles på: Støtte 
til forskning og innovation under 
Horisont 2020 bør til enhver tid tildeles på 
grundlag af kriteriet om fremragende 
forskningskvalitet og potentiale til at give 
konkrete resultater inden for innovation.

Or. en

Ændringsforslag 340
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

mellemstore virksomheder, indre 
sikkerhed, kultur og medier samt med de 
samhørighedspolitiske fonde og politikken 
for udvikling af landdistrikter, der specifikt 
kan medvirke til at styrke den nationale og 
regionale forsknings- og 
innovationskapacitet som led i strategier 
for intelligent specialisering. Horisont 
2020 bør også bygge på de eksisterende 
initiativers succes såsom videnbaserede 
regioner og 
forskningssamarbejdsinstrumentet.

Or. de

Ændringsforslag 341
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 342
Christian Ehler for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det giver ikke længere mening at anskue indre sikkerhed som en selvstændig dimension, 
eftersom mange af de trusler, vi i dag står over for, er af global art. Unionen har i handlet i 
overensstemmelse hermed ved at gøre lederen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til 
næstformand for Kommissionen. Horisont bør ligeledes tilgodese denne nødvendighed.

Ændringsforslag 343
Henri Weber, Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) For fuldt ud at nå Europa 2020-
målene er det vigtigt, at Unionens 
samhørighedspolitik bidrager til at øge 
kvalifikationsgrundlaget og 
innovationskapaciteten på lokalt plan og 
udvikler værktøjer og 
samarbejdsordninger for at fremme 
samarbejdet mellem regionerne i EU.
Disse redskaber og dette samarbejde er 
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væsentligt for, at Horisont 2020-
topkvalitetsprogrammet kan gennemføres 
på vellykket vis lokalt, regionalt og på 
EU-plan. Desuden bør de operationelle 
programmer og strategierne for 
forskning, innovation og intelligent 
specialisering geares til en tættere 
forbindelse mellem Horisont 2020 og 
Strukturfondene.

Or. fr

Ændringsforslag 344
Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Med henblik på at opnå en større og 
bedre forbindelse mellem forskning og 
innovation yder Horisont 2020 støtte til 
videndeling og teknologioverførsel med 
særlig fokus på forholdet mellem 
forskning, der finder sted inden for det 
offentlige område og EU's 
produktionsapparat i samtlige regioner.

Or. en

Ændringsforslag 345
Ioan Enciu for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Horisont 2020 bør tage sigte på at 
udbrede og fremme forskning af høj 
kvalitet i alle EU's regioner som en 
forudsætning for en geografisk 
velafbalanceret vækst- og 
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innovationsstrategi for Unionen og på at 
fremme forskeres mobilitet som et middel 
til at forebygge forskellige former for 
hjerneflugt mellem medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 346
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) For at udnytte synergierne mellem 
politikker bør der indføres instrumenter 
for ”veje til topkvalitet” i både Horisont 
2020 og samhørighedspolitikken.

Or. en

Ændringsforslag 347
Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 26 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26b) Europæiske lokale og regionale 
myndigheder spiller en vigtig rolle med 
hensyn til at gennemføre det europæiske 
forskningsområde og sikre en effektiv 
koordinering af EU's finansielle 
instrumenter, navnlig med hensyn til at 
skabe forbindelser mellem Horisont 2020 
og strukturfondene inden for rammerne 
af regionale innovationsstrategier baseret 
på intelligent specialisering. Regionerne 
spiller også en central rolle i udbredelsen 
og gennemførelsen af Horisont 2020-
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resultater og med hensyn til at yde 
supplerende støtte.

Or. en

Ændringsforslag 348
Christian Ehler, Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(27) Små og mellemstore virksomheder er 
en vigtig kilde til innovation og vækst i 
Europa. Derfor er der behov for massiv 
deltagelse af SMV'er, som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 
6. maj 2003, i Horisont 2020. Dette bør 
støtte målene for loven om små 
virksomheder. Idet SMV’er udgør over 95 
% af alle virksomheder i Unionen, er der 
dog store forskelle mellem SMV’er, og 
forskellige typer af SMV'er kræver 
forskelligartet tilgang. Horisont 2020 bør 
derfor drage omsorg for, at der er en 
pakke af forskellige instrumenter til 
understøttelse af SMV'ers forsknings- og 
innovationsaktiviteter og -kapaciteter, 
såsom direkte finansiering, bedre 
deltagelse i samarbejdsprojekter, lettere 
adgang til finansiering, udvidelse af 
kvalifikationer og uddannelse, mobilitet 
for menneskelige ressourcer og Eurostar.
Horisont 2020 bør også støtte små “mid-
caps” (iværksætterdrevne virksomheder 
med op til 1000 ansatte), hvoraf mange 
har et højt vækstpotentiale.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af SMV’er er meget bred. Forskellige typer af SMV'er kræver forskelligartet 
tilgang. Horisont 2020 bør stille en pakke af forskellige instrumenter til rådighed, der kan 
bruges og målrettes imod forskellige undergrupper af SMV’er, afhængigt af f.eks. deres 
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størrelse, vækstfase, sektor og forsknings- og innovationsintensitet.

Ændringsforslag 349
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Små og mellemstore virksomheder er 
en vigtig kilde til innovation og vækst i 
Europa. Derfor er der behov for massiv 
deltagelse af SMV'er, som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 
6. maj 2003, i Horisont 2020. Dette bør 
støtte målene for loven om små 
virksomheder16.

(27) Små og mellemstore virksomheder er 
en vigtig kilde til innovation og vækst i 
Europa. Derfor er der behov for massiv 
deltagelse af SMV'er, som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 
6. maj 2003, i Horisont 2020. Dertil bør 
der udvikles en værktøjskasse med 
instrumenter, der støtter forskning og 
innovation på de forskellige stadier af 
innovationscyklussen og tager hensyn til 
de forskellige størrelser og typer af 
SMV'er. Horisont 2020 bør afsætte 
mindst 20 % af sit budget til SMV'er i hele 
sin gennemførelsesperiode. Navnlig vil 
mindst 10 % af Horisont 2020-budgettet 
blive fordelt gennem SMV-instrumentet, 
som bør forvaltes og gennemføres af en 
fælles dedikeret administrativ struktur.

Or. en

Ændringsforslag 350
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Små og mellemstore virksomheder er 
en vigtig kilde til innovation og vækst i 
Europa. Derfor er der behov for massiv 
deltagelse af SMV'er, som defineret i 

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

som defineret i Kommissionens henstilling 
2003/361/EF af 6. maj 2003, i Horisont 
2020. Dette bør støtte målene for loven om 
små virksomheder.

Or. fr

Ændringsforslag 351
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Små og mellemstore virksomheder er 
en vigtig kilde til innovation og vækst i 
Europa. Derfor er der behov for massiv 
deltagelse af SMV'er, som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 
6. maj 2003, i Horisont 2020. Dette bør 
støtte målene for loven om små 
virksomheder16.

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

Or. fr

Ændringsforslag 352
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Universiteter spiller en 
grundlæggende rolle i EU's 
videnskabelige og teknologiske grundlag 
som basisinstitutioner for fremragende 
uddannelse og forskning.
Organisationer for forskning og teknologi 
fører forskellige aktører sammen over 
hele innovationskæden, lige fra 
grundlæggende til teknologisk forskning, 
fra produkt- og procesudvikling til 
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udformning af prototyper og 
demonstration og videre til 
implementering i fuld udstrækning.
Erhvervslivet og SMV’er spiller en 
væsentlig rolle i formidling af 
forskningsresultater til markedet.
Horisont 2020 bør løfte investeringer fra 
den private sektor i forskning, udvikling 
og innovation for at nå målet med at få de 
samlede offentlige og private 
investeringer i forskning og udvikling op 
på 3 % af BNP.

Or. en

Ændringsforslag 353
Rolandas Paksas for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Universiteter spiller en 
grundlæggende rolle i EU's 
videnskabelige og teknologiske grundlag 
som basisinstitutioner for fremragende 
uddannelse og forskning. Organisationer 
for forskning og teknologi indtager en 
central stilling inden for 
innovationsøkosystemer, idet de fører
forskellige aktører sammen over hele 
innovationskæden, lige fra 
grundlæggende til teknologisk forskning, 
fra produkt- og procesudvikling til 
udformning af prototyper og 
demonstration og videre til 
implementering i fuld udstrækning i den 
offentlige og den private sektor.
Erhvervslivet og SMV’er spiller en 
væsentlig rolle i formidling af 
forskningsresultater til markedet.
Horisont 2020 bør løfte investeringer fra 
den private sektor i forskning, udvikling 
og innovation for at nå målet med at få de 
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samlede offentlige og private 
investeringer i forskning og udvikling op 
på 3 % af BNP (hvoraf den private sektor 
bør bidrage med 2/3).

Or. en

Ændringsforslag 354
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 355
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 356
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Universiteter og organisationer, der 
driver forskning, spiller en 
grundlæggende rolle i EU's 
videnskabelige og teknologiske grundlag 
som basisinstitutioner for fremragende 
uddannelse og forskning.

Or. en

Begrundelse

I mange nationale systemer spiller universiteter og forskningsinstitutioner en ledende rolle 
inden for forskning på højt niveau.
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Ændringsforslag 357
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Universiteter og 
forskningsorganisationer spiller en 
grundlæggende rolle i EU's 
videnskabelige og teknologiske grundlag 
som basisinstitutioner for fremragende 
uddannelse og forskning.

Or. en

Ændringsforslag 358
Luigi Berlinguer for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Universiteter spiller en 
grundlæggende rolle inden for Unionens 
videnskabelige og teknologiske grundlag 
som fremragende basisinstitutioner inden 
for både uddannelse og forskning, hvilket 
skyldes deres væsentlige rolle med hensyn 
til at forbinde det europæiske område for 
videregående uddannelse med det 
europæiske forskningsrum.  

Or. en

Ændringsforslag 359
Luigi Berlinguer for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 27 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27b) For at maksimere virkningerne af 
Horisont 2020 bør der tages særligt 
hensyn til såvel grundlæggende videnskab 
som multidisciplinære og 
interdisciplinære tilgange som nødvendige 
elementer i større videnskabelige 
fremskridt. Gennembrud inden for 
videnskab sker ofte ved grænserne eller i 
skæringspunkterne mellem fagområder.
Desuden kræver de komplekse problemer 
og udfordringer, som Europa står over 
for, løsninger, som kun kan findes, hvis 
flere discipliner arbejder sammen.

Or. en

Ændringsforslag 360
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at give EU-støtten størst mulig 
effekt bør Horisont 2020 indgå i et tættere 
samspil, for eksempel i form af offentlig-
offentlige partnerskaber, med nationale og 
regionale programmer, der støtter 
forskning og innovation.

(28) For at give EU-støtten størst mulig 
effekt bør Horisont 2020 indgå i et tættere 
samspil, for eksempel i form af offentlig-
offentlige partnerskaber, med nationale og 
regionale programmer, der støtter 
forskning og innovation. den koordinering 
og overvågning, der udføres som led i 
Horisont 2020, bør garantere, at midlerne 
bruges på bedst mulig vis, og at der ikke 
sker unødvendige overlapninger af 
udgifter, uanset hvilke 
finansieringskilder, der er berørte.

Or. es

Begrundelse

Formålet er at påpege, at en hvilken som helst synergi er positiv, forudsat at der foretages 
fremragende koordinering og passende overvågning for at undgå unødvendig overlapning.
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Ændringsforslag 361
Vicky Ford for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at give EU-støtten størst mulig 
effekt bør Horisont 2020 indgå i et tættere 
samspil, for eksempel i form af offentlig-
offentlige partnerskaber, med nationale og 
regionale programmer, der støtter 
forskning og innovation.

(28) For at give EU-støtten størst mulig 
effekt bør Horisont 2020 indgå i et tættere 
samspil, for eksempel i form af offentlig-
offentlige partnerskaber, med nationale og 
regionale programmer samt med gensidigt 
fordelagtige og tilgængelige 
internationale programmer, der støtter 
forskning og innovation.

Or. en

Begrundelse

Idet Horisont 2020 vil være åbent for tredjelandes organisationer, må vi sikre, at tredjelandes 
forskningsprogrammer også er åbne for EU-organisationer i praksis og ikke kun i teorien.

Ændringsforslag 362
Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at give EU-støtten størst mulig 
effekt bør Horisont 2020 indgå i et tættere 
samspil, for eksempel i form af offentlig-
offentlige partnerskaber, med nationale og 
regionale programmer, der støtter 
forskning og innovation.

(28) For at give EU-støtten størst mulig 
effekt bør Horisont 2020 indgå i et tættere 
samspil, for eksempel i form af offentlig-
offentlige partnerskaber, med 
internationale, nationale og regionale 
programmer, der støtter forskning og 
innovation.

Or. en
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Ændringsforslag 363
Christian Ehler for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Virkningerne bør også styrkes ved at 
kombinere Horisont 2020 med midler fra 
den private sektor gennem offentlig-private 
partnerskaber på centrale områder, hvor 
forskning og innovation kan bidrage til 
Europas overordnede mål for 
konkurrenceevnen og medvirke til at løfte 
samfundsmæssige udfordringer. De 
offentlig-private partnerskaber i form af 
fælles teknologiinitiativer, der er iværksat 
under Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. 
december 2006 om Det Europæiske 
Fællesskabs syvende rammeprogram for 
forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration (2007-2013), kan 
videreføres under mere velegnede rammer.

(29) Virkningerne kunne også styrkes ved 
at kombinere Horisont 2020 med midler fra 
den private sektor gennem offentlig-private 
partnerskaber på centrale områder, hvor 
forskning og innovation kan bidrage til 
Europas overordnede mål for 
konkurrenceevnen, frigøre private midler 
og medvirke til at løfte samfundsmæssige 
udfordringer. Disse partnerskaber bør 
være baseret på et reelt partnerskab, 
herunder hvad angår forpligtelser og 
bidrag fra den private sektor, definere og 
være ansvarlige for, at konkrete mål nås, 
være afpasset efter resten af Horisont 
2020 med hensyn til regler om 
intellektuelle ejendomsrettigheder, 
adgangsrettigheder, gennemsigtighed og 
åbenhed over for interesserede nye 
aktører og små aktører, tilskynde til 
inddragelse af hele værdikæden, anspore 
til yderligere private investeringer i 
forskning og udvikling og afstemmes efter 
Unionens strategiske dagsorden for 
forskning, udvikling og innovation. De 
offentlig-private partnerskaber i form af 
fælles teknologiinitiativer, der er iværksat 
under Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. 
december 2006 om Det Europæiske 
Fællesskabs syvende rammeprogram for 
forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration (2007-2013), kan 
videreføres under mere velegnede rammer 
idet de ovennævnte principper overholdes.

Or. en

Begrundelse

Offentlig-private partnerskaber, herunder fælles teknologiinitiativer, kan øge EU-industriens 
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konkurrenceevne og frigøre private midler, idet visse minimumsbetingelser bør overholdes. 
De offentlige midler skal modsvares af de midler, der kommer fra private partnere; de 
almindelige regler vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder skal overholdes, og det 
samme gælder adgangsrettigheder og åben deltagelse for nye aktører og små aktører, 
gennemsigtighed i forslagsindkaldelserne samt komplementariteten i forhold til de 
traditionelle transnationale samarbejdsprojekter og overensstemmelsen med EU’s strategiske 
dagsorden for forskning og udvikling. 

Ændringsforslag 364
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Virkningerne bør også styrkes ved at 
kombinere Horisont 2020 med midler fra 
den private sektor gennem offentlig-private 
partnerskaber på centrale områder, hvor 
forskning og innovation kan bidrage til 
Europas overordnede mål for 
konkurrenceevnen og medvirke til at løfte 
samfundsmæssige udfordringer. De 
offentlig-private partnerskaber i form af 
fælles teknologiinitiativer, der er iværksat 
under Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. 
december 2006 om Det Europæiske 
Fællesskabs syvende rammeprogram for 
forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration (2007-2013), kan 
videreføres under mere velegnede rammer.

(29) Virkningerne bør også styrkes ved at 
kombinere Horisont 2020 med midler fra 
den private sektor gennem offentlig-private 
partnerskaber på centrale områder, hvor 
forskning og innovation kan bidrage til 
Europas overordnede mål for 
konkurrenceevnen og medvirke til at løfte 
samfundsmæssige udfordringer. De 
eksisterende offentlig-private 
partnerskaber i form af fælles 
teknologiinitiativer, der er iværksat under 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 
om Det Europæiske Fællesskabs syvende 
rammeprogram for forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration (2007-2013), 
kan videreføres under mere velegnede 
rammer. Navnlig bør deres styring og 
funktion revideres for at sikre en åben, 
gennemsigtig og effektiv funktion og give 
en lang række interesserede parter, der er 
aktive på deres specifikke områder, 
mulighed for at deltage. Endvidere bør 
Kommissionen evaluere muligheden for i 
de fælles teknologiinitiativer og andre 
etablerede offentlig-private partnerskaber 
at inkludere uddannelsesaspektet som et 
væsentligt element af videntrekanten.
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Or. en

Ændringsforslag 365
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Virkningerne bør også styrkes ved at 
kombinere Horisont 2020 med midler fra 
den private sektor gennem offentlig-private 
partnerskaber på centrale områder, hvor 
forskning og innovation kan bidrage til 
Europas overordnede mål for 
konkurrenceevnen og medvirke til at løfte 
samfundsmæssige udfordringer. De 
offentlig-private partnerskaber i form af 
fælles teknologiinitiativer, der er iværksat 
under Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. 
december 2006 om Det Europæiske 
Fællesskabs syvende rammeprogram for 
forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration (2007-2013), kan 
videreføres under mere velegnede rammer.

(29) Virkningerne bør også styrkes ved at 
kombinere Horisont 2020 med midler fra 
den private sektor gennem offentlig-private 
partnerskaber på centrale områder, hvor 
forskning og innovation kan bidrage til 
Europas overordnede mål for 
konkurrenceevnen og medvirke til at løfte 
samfundsmæssige udfordringer. De 
offentlig-private partnerskaber i form af 
fælles teknologiinitiativer, der er iværksat 
under Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. 
december 2006 om Det Europæiske 
Fællesskabs syvende rammeprogram for 
forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration (2007-2013), kan 
videreføres under mere velegnede rammer.
Kommissionen bør stille en fælles 
finansieringskilde til rådighed, med 
mindre der er en klar aftale mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne om at 
sikre et tilstrækkeligt budget for fælles 
finansiering af et specifikt initiativ.

Or. en

Begrundelse

Institutionaliserede offentlig-private partnerskaber er forbundet med høje administrative 
omkostninger og kræver lang tid til forberedelse. Nye offentlig-private partnerskaber, der 
opfylder de fastlagte kriterier, bør være baseret på en finansieringsmodel med en fælles 
finansieringskilde (EU-Kommissionen). En fælles finansieringskilde for Horisont 2020 (EU-
Kommissionen) er den foretrukne løsning, hvad angår en forenklet gennemførelse af 
projekterne og sikring af lige deltagelsesmuligheder i de forskellige deltagende lande.
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Ændringsforslag 366
Christian Ehler for Verts/ALE-Gruppen

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, gensidig fordel og gensidighed, 
hvor det er hensigtsmæssigt. 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 andet ved at udvikle synergi med 
tredjelandes programmer for at bidrage til 
Unionens bidrag til internationale 
forpligtelser, bl.a. opfyldelse af 
årtusindudviklingsmålene. Kommissionen 
bør fastlægge en strategi baseret på 
Unionens politikker og behov for bedre at 
kunne målrette og prioritere det 
internationale samarbejde inden for 
videnskab, teknologi og innovation samt 
finde frem til tredjelande med central 
betydning og videnskabelige områder, 
som bestræbelserne skal koncentrere sig 
om.

Or. en

Ændringsforslag 367
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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 

(30) Horisont 2020 bør fremme samarbejde 
med tredjelande på basis af fælles interesse 
og gensidig fordel. Internationalt
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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.

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 andet ved at udvikle synergi med 
tredjelandes programmer for at bidrage til 
Unionens bidrag til internationale 
forpligtelser, bl.a. opfyldelse af 
årtusindudviklingsmålene. Der skal i 
internationalt samarbejde tages hensyn til 
de ultraperifere regioners og de 
oversøiske landes og territoriers kapacitet 
og potentiale inden for deres respektive 
områder af verden.

Or. fr

Begrundelse

EU omfatter ultraperifere regioner og oversøiske lande og territorier overalt i verden, og de 
kan således fungere som støttepunkter for Den Europæiske Unions aktiviteter, især på 
området for internationalt samarbejde. 

Ændringsforslag 368
Marita Ulvskog for Verts/ALE-Gruppen

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 

(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 andet ved at udvikle synergi med 
tredjelandes programmer for at bidrage til 
Unionens bidrag til internationale 
forpligtelser, bl.a. opfyldelse af 
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årtusindudviklingsmålene. årtusindudviklingsmålene. Ved at sikre, at 
den støtte, der ydes under Horisont 2020, 
ikke er i modstrid med Unionens centrale 
værdier og for at fremme sammenhæng 
med Unionens politik udadtil og dens 
udviklingspolitik, bør der fastlægges 
specifikke regler, som finder anvendelse 
for tredjelande, for hvilke der foreligger 
nogenlunde velbegrundet mistanke om 
menneskerettighedskrænkelser, 
involvering i væbnede konflikter eller 
territoriale konflikter.

Or. en

Ændringsforslag 369
Marisa Matias for Verts/ALE-Gruppen

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 andet ved at udvikle synergi med 
tredjelandes programmer for at bidrage til 
Unionens bidrag til internationale 
forpligtelser, bl.a. opfyldelse af 
årtusindudviklingsmålene. Samarbejde 
med tredjelande på området for forskning 
med eventuel dobbelt anvendelse bør dog 
undgås med et hvilket som helst land, der 
ikke overholder menneskerettighederne, 
FN-resolutionerne og folkeretten.

Or. en
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Ændringsforslag 370
Vicky Ford for Verts/ALE-Gruppen

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 og
politikker for netværk for internationalt 
forskningssamarbejde blandt andet ved at 
udvikle synergi med tredjelandes 
programmer for at bidrage til Unionens 
bidrag til internationale forpligtelser, bl.a. 
opfyldelse af årtusindudviklingsmålene.

Or. en

Ændringsforslag 371
Judith A. Merkies

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 

(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 
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forpligtelser, bl.a. opfyldelse af 
årtusindudviklingsmålene.

forpligtelser, bl.a. opfyldelse af 
årtusindudviklingsmålene og RIO+20-
målene.

Or. en

Ændringsforslag 372
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Det bør overvejes at tilskynde til 
forskerholds deltagelse i forskellige 
projekter med henblik på at styrke 
kvaliteten i forskning og innovation og 
øge mulighederne for internationalt 
samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 373
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at opretholde lige 
konkurrencevilkår for alle virksomheder på 
det indre marked bør støtten under 
Horisont 2020 ydes i overensstemmelse 
med statsstøttereglerne, så man sikrer, at de 
offentlige udgifter virker efter hensigten, 
og undgår markedsforvridning, f.eks. 
fortrængning af private investeringer, 
opbygning af ineffektive markedsstrukturer 
eller videreførelse af ineffektive 
virksomheder.

(31) For at opretholde lige 
konkurrencevilkår for alle virksomheder på 
det indre marked bør støtten under 
Horisont 2020 ydes i overensstemmelse 
med statsstøttereglerne, så man sikrer, at de 
offentlige udgifter virker efter hensigten, 
og undgår markedsforvridning, f.eks. 
fortrængning af private investeringer eller
opbygning af ineffektive 
markedsstrukturer.
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Or. fr

Ændringsforslag 374
Sari Essayah for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(32) Behovet for en ny tilgang til kontrol 
og risikoforvaltning i forbindelse med 
Unionens forskningsstøtte blev anerkendt 
af Det Europæiske Råd den 4. februar 
2011, der efterlyste en ny balance mellem 
tillid og kontrol og mellem risikovillighed 
og risikominimering. Europa-Parlamentet 
opfordrede i sin beslutning af 11. 
november 2010 om forenkling af 
gennemførelsen af 
forskningsrammeprogrammerne til en 
pragmatisk ændring i retning af 
administrativ og finansiel forenkling og 
erklærede, at forvaltningen af europæisk 
forskningsstøtte burde være mere 
tillidsbaseret og risikotolerant over for 
deltagerne. Den foreløbige 
evalueringsrapport om det syvende 
rammeprogram for forskning (2007-2013) 
konkluderer, at der er behov for en mere 
radikal fremgangsmåde, for at forenklingen 
kan tage et kvantespring fremad, og at 
balancen mellem risiko og tillid må 
revurderes. Denne administrative og 
finansielle forenkling bør gennemføres 
fuldt ud inden starten af Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 375
Christian Ehler for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Denne forordning fastlægger Horisont 
2020 – rammeprogrammet for forskning og 
innovation (2014-2020) (i det følgende 
benævnt "Horisont 2020") og rammerne 
for Unionens støtte til forsknings- og 
innovationsaktiviteter og for en bedre 
udnyttelse af det potentiale, som 
politikkerne for innovation, forskning og 
teknologisk udvikling rummer for 
industrien. Denne forordning finansierer 
ikke Kommissionens administrative 
udgifter i forbindelse med
gennemførelsen af dette program, 
hverken bygning eller drift af store 
europæiske infrastrukturprojekter, såsom 
Galileo, GMES eller ITER.

Or. en

Begrundelse

Det syvende forskningsrammeprogram blev for ofte misbrugt til at fylde finansielle huller ud i 
store europæiske projekter, såsom Galileo, GMES eller ITER. EP støtter disse projekter og 
deres finansiering, men det bør være klart, at Horisont 2020 ikke vil støtte overskridelser af 
omkostningerne, hverken under gennemførelsen af disse projekter eller driften heraf.

Ændringsforslag 376
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

teknologisk udvikling rummer for 
industrien, samfundet og økonomien.

Or. en

Ændringsforslag 377
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "forsknings- og innovationsaktiviteter":
hele spektret af aktiviteter inden for 
forskning, teknologisk udvikling, 
demonstration og innovation, herunder
fremme af samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer, formidling 
og udnyttelse af resultater og stimulering af 
uddannelse og mobilitet blandt forskerne i 
Unionen

a) "forsknings- og innovationsaktiviteter":
hele spektret af aktiviteter inden for 
forskning, teknologisk udvikling, 
demonstration og innovation, herunder 
fremme af samarbejde med tredjelande og 
internationale organisationer, åben 
adgang, formidling og udnyttelse af 
resultater og stimulering af uddannelse og 
mobilitet blandt forskerne i Unionen

Or. en

Ændringsforslag 378
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "offentlig-privat partnerskab": et 
partnerskab, hvor parter fra den private 
sektor, Unionen og, hvor det er relevant, 
andre parter, forpligter sig til i fællesskab
at støtte udvikling og gennemførelse af et 
program for forskning og innovation eller 
forsknings- og innovationsaktiviteter

d) “offentlig-privat partnerskab”: et 
partnerskab mellem parter fra den private 
sektor og den offentlige sektor såsom 
universiteter, forskningsorganisationer og 
andre offentlige organisationer, som i 
fællesskab støttes af Unionen og dens 
partnere for at støtte udvikling og 
gennemførelse af et program for forskning 
og innovation eller forsknings- og 
innovationsaktiviteter
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Or. en

Ændringsforslag 379
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) "offentlig-offentligt partnerskab": et 
partnerskab, hvor organer i den offentlige 
sektor eller organer, der har fået overdraget 
offentlige tjenesteydelsesopgaver på 
regionalt, nationalt eller internationalt plan, 
sammen med Unionen forpligter sig til i 
fællesskab at støtte udvikling og 
gennemførelse af et program for forskning 
og innovation eller forsknings- og 
innovationsaktiviteter.

(e) "offentlig-offentligt partnerskab": et 
partnerskab, hvor organer i den offentlige 
sektor eller organer, der har fået overdraget 
offentlige tjenesteydelsesopgaver på lokalt, 
regionalt, nationalt eller internationalt plan, 
sammen med Unionen forpligter sig til i 
fællesskab at støtte udvikling og 
gennemførelse af et program for forskning 
og innovation eller forsknings- og 
innovationsaktiviteter.

Or. ro

Ændringsforslag 380
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) “forskningsinfrastrukturer”:
faciliteter, ressourcer, 
organisationsmæssige systemer og 
tjenester, der bruges af forskersamfund til 
at udføre forskning og innovation på 
deres områder. Når det er relevant, kan 
forskningsinfrastrukturen anvendes til 
andet end forskning, f.eks. til uddannelse 
eller offentlige tjenester. Dette omfatter 
bl.a. større videnskabeligt udstyr (eller 
instrumenter). Videnbaserede ressourcer 
såsom samlinger, arkiver eller 
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videnskabelige data. E-infrastrukturer, 
såsom data, it- og softwaresystemer, 
kommunikationsnetværk og systemer til 
fremme af åbenhed og digital tillid; en 
hvilken som helst anden infrastruktur af 
enestående art, der er væsentlig for at 
opnå topkvalitet i forskning og 
innovation.

Or. en

Begrundelse

For at have en fælles definition, der henviser til infrastrukturkonceptet, er det nødvendigt i et 
lovgivningsmæssigt dokument at inkludere det koncept, der allerede er i brug, og som udvider 
den traditionelle fortolkning, som er knyttet til bygninger og fysiske investeringer.

Ændringsforslag 381
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(eb) ) “intelligent specialisering”:
konceptet vedrørende udvikling af Den 
Europæiske Unions F&U- og 
innovationspolitik Formålet med 
intelligent specialisering er at fremme 
effektiv brug af offentlige investeringer 
ved brug af synergier mellem lande og 
regioner og styrke deres 
innovationskapacitet. Strategien for 
intelligent specialisering består af et 
flerårigt strategiprogram, hvis mål er at 
udvikle en funktionsdygtigt nationalt eller 
regionalt forskningsinnovationssystem

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 382
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 383
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 384
Vicky Ford for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Horisont 2020 skal spille en central rolle i 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst ved at udgøre en fælles strategisk 
ramme for støtte til fremragende forskning 
og innovation og således være et middel til 
at mobilisere investeringer, skabe nye 
jobmuligheder og opnå langsigtet 
bæredygtig vækst og konkurrenceevne i 
Europa. Det skal være rettet mod 
aktiviteter, hvor intervention på EU-plan 
bringer merværdi ud over opfindelse på 
nationalt eller regionalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 385
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, 
Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

At der skal være tale om fremragende forskning er rammeprogrammets vigtigste overordnede 
krav for at få støtte og bør nævnes blandt målene for Horisont 2020.

Ændringsforslag 386
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

At der skal være tale om fremragende forskning er rammeprogrammets vigtigste overordnede 
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krav for at få støtte og bør nævnes blandt målene for Horisont 2020.

Ændringsforslag 387
Ivo Belet, Philippe De Backer, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 388
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 389
Christian Ehler for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 390
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en



AM\906699DA.doc 119/180 PE492.656v01-00

DA

Ændringsforslag 391
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 392
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 forvaltes i samarbejde med 
medlemsstaterne for at sikre, at de 
forsknings- og innovationspolitikker, der 
gennemføres i medlemsstaterne og af de 
lokale myndigheder, er komplementære 
og giver europæisk merværdi.

Or. fr

Ændringsforslag 393
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 394
Ioannis A. Tsoukalas

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 

1. Horisont 2020 skal bidrage til at 
opbygge et samfund og en økonomi 
baseret på viden og innovation i hele 
Unionen ved at mobilisere tilstrækkelige 
yderligere midler til forskning, udvikling 
og innovation og således bidrage til at nå 
målet med 3 % af BNP for midler til 
forskning og innovation i hele Unionen 
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gennemførelsen af et velfungerende 
europæisk forskningsrum. De relevante 
resultatindikatorer er anført i indledningen 
til bilag I.

inden 2020. Derved skal programmet støtte 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
og andre EU-politikker samt 
gennemførelsen af et velfungerende 
europæisk forskningsrum. De relevante 
resultatindikatorer er anført i indledningen 
til bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 395
Vicky Ford for Verts/ALE-Gruppen

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 videns- og innovationsbaseret 
økonomi 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 
gennem specifikke eksemplariske 
aktioner, der fremmer europæisk 
forskning og innovation De relevante 
resultatindikatorer er anført i indledningen 
til bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 396
Gunnar Hökmark for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Horisont 2020 skal bidrage til at 1. Horisont 2020 skal bidrage til at 
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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.

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

Or. en

Ændringsforslag 397
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 398
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Horisont 2020 skal bidrage til at 
opbygge et samfund 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.

Or. ro

Ændringsforslag 399
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) industrielt lederskab (b) industrielt lederskab og 
servicelederskab

Or. ro

Ændringsforslag 400
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) viden, videnskab og teknologi;
biovidenskaber, sundhed, jord, miljø, 
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naturressourcer og fødevaresikkerhed

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 401
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 402
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 skal understrege 
vigtigheden af at fremme 
forskningsområder, hvor begge køn er 
repræsenteret. Horisont 2020 skal 
gennem universiteter, EU-institutioner og 
medlemsstater bestræbe sig på at fremme 
videnskab som et interesseområde for 
begge køn fra en tidlig fase i uddannelsen 
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og mandlige og kvindelige forskers image 
som rollemodeller. Gennem 
oplysningskampagner skal det levere 
information om, hvad det kræver at blive 
forsker, og de muligheder, der er inden 
for forskning, sammen med oplysninger 
vedrørende mødrerettigheder.

Or. it

Ændringsforslag 403
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette program finansierer hverken 
Kommissionens administrative udgifter 
eller bygning eller drift af store 
europæiske infrastrukturprojekter, såsom 
Galileo, GMES eller ITER.

Or. en

Ændringsforslag 404
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for indsatsområderne og 
hovedlinjerne i stk. 2 kan der tages 
hensyn til nye og uforudsete behov, der 
opstår under gennemførelsen af Horisont 
2020. Dette kan omfatte reaktion på nye 
muligheder, kriser og trusler, på behov i 
forbindelse med udvikling af nye EU-

udgår



PE492.656v01-00 126/180 AM\906699DA.doc

DA

politikker og på pilotforsøg vedrørende 
aktioner, der skal støttes under fremtidige 
programmer.

Or. en

Ændringsforslag 405
Emil Stoyanov, Vladimir Urutchev

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5а. Horisont 2020 bidrager til at gøre 
forskerkarrierer mere attraktive i hele EU 
og mindsker hjerneflugtens 
indvirkninger. Som følge heraf 
gennemføres det på en måde, der fremmer 
skabelsen af et indre marked for forskere, 
især ved at skabe mulighed for passende 
mekanismer, der kan mindske forskellene 
i forskeres vederlag under Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 406
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af Horisont 2020 er 87740 
mio. EUR, hvoraf maksimalt 98,8 %
afsættes til aktiviteter i henhold til afsnit 
XIX i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF).

Or. it
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Ændringsforslag 407
Christian Ehler for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Videnskabelig topkvalitet: 27 818 mio. 
EUR

a) Videnskabelig topkvalitet: 32,3 %

Or. en

Ændringsforslag 408
Vicky Ford for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Videnskabelig topkvalitet: 27 818 mio. 
EUR

a) Videnskabelig topkvalitet: 31,8 % af det 
totale budget (før ITER)

Or. en

Begrundelse

Andelen af det budget, der er afsat til dette, tager ikke hensyn til mit forslag om at indføje 
ITER-forpligtelsen i et udvidet budget for hele Horisont 2020.

Ændringsforslag 409
Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Videnskabelig topkvalitet: 27 818 mio. 
EUR

(a) Videnskabelig topkvalitet: 27,1 % af 
den samlede finansiering

Or. it
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Ændringsforslag 410
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Industrielt lederskab: 20.280.000.000 
EUR

(b) Industrielt lederskab: [30.280.000.000 
EUR]

Or. fr

Begrundelse

Forskning og innovation er faktorer, der er afgørende for, at industripolitikker kan blive 
vellykkede, og til at gøre industrivirksomheder mere konkurrencedygtige. Det er 
hensigtsmæssigt at forhøje de midler, der er øremærket til industrien, med 10 milliarder euro 
ved hjælp af en tilsvarende nedskæring af budgettet til "Samfundsmæssige udfordringer”.

Ændringsforslag 411
Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Industrielt lederskab: 20.280 mio. EUR (b) Industrielt lederskab: 28,8 % af den 
samlede finansiering

Or. it

Ændringsforslag 412
Christian Ehler for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Industrielt lederskab: 20.280 mio. EUR b) Industrielt lederskab: 26 %



AM\906699DA.doc 129/180 PE492.656v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 413
Vicky Ford for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Industrielt lederskab: 20.280 mio. EUR b) Videnskabelig topkvalitet: 23,3 % af det 
samlede budget (før ITER)

Or. en

Begrundelse

Andelen af det budget, der er afsat til dette, tager ikke hensyn til mit forslag om at indføje 
ITER-forpligtelsen i et udvidet budget for hele Horisont 2020.

Ændringsforslag 414
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Samfundsmæssige udfordringer:
35.888.000.000 EUR

(c) Samfundsmæssige udfordringer:
[25.888.000.000 EUR]

Or. fr

Begrundelse

Beløbet bør fordeles bedre, idet der afsættes 10 mia. euro til ”industrielt lederskab” på 
bekostning af udgifter til ”samfundsmæssige udfordringer”. De resterende 25.888.000.000 
euro til samfundsmæssige udfordringer (sundhed, trivsel, bæredygtigt landbrug, 
fødevaresikkerhed, bioøkonomien, marin og maritim forskning, ren energi, intelligent, grøn 
og integreret transport, klimaindsats og inkluderende, innovative og sikre samfund) ser ud til 
at være tilstrækkeligt.
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Ændringsforslag 415
Vicky Ford for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Samfundsmæssige udfordringer: 35 888 
mio. EUR.

c) Samfundsmæssige udfordringer: 41,3 % 
af det samlede budget (før ITER)

Or. en

Begrundelse

Andelen af det budget, der er afsat til dette, tager ikke hensyn til mit forslag om at indføje 
ITER-forpligtelsen i et udvidet budget for hele Horisont 2020.

Ændringsforslag 416
Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Samfundsmæssige udfordringer: 35 888 
mio. EUR.

(c) Samfundsmæssige udfordringer: 39 % 
af den samlede finansiering

Or. it

Ændringsforslag 417
Christian Ehler for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Samfundsmæssige udfordringer: 35 888 
mio. EUR.

c) Samfundsmæssige udfordringer: 36,4 %

Or. en
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Ændringsforslag 418
Jean-Pierre Audy, Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det samlede maksimumsbeløb for 
Unionens finansieringsbidrag fra Horisont 
2020 til Det Fælles Forskningscenters ikke-
nukleare forskningsaktiviteter er 2,52 %1

af det samlede budget for Horisont 2020, 
idet der tages hensyn til, at Det Fælles 
Forskningscenter hovedsagelig er baseret 
på faste omkostninger (personale og 
infrastruktur).
1 Procentandelen er baseret på den 
finansielle tildeling, som Kommissionen 
har foreslået for Horisont 2020.

Or. en

Begrundelse

Det Fælles Forskningscenter yder videnskabelig støtte til EU's prioritetspolitikker, hvilket er 
afgørende for at gøre det lettere at træffe de rigtige politiske beslutninger inden for de 
vigtigste sektorer/områder (makroøkonomi, finansielle bestemmelser, miljø og klimaændring, 
sundhed, landbrug og fødevaresikkerhed, energi og transport samt sikkerhed). For at gøre det 
muligt for Det Fælles Forskningscenter at bevare den nuværende situation, hvad angår de 
ikke-nukleare direkte forskningsaktiviteter er der behov for et beløb på 2.212 mio. euro.

Ændringsforslag 419
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det samlede maksimumsbeløb for 
Unionens finansieringsbidrag fra Horisont 
2020 til Det Fælles Forskningscenters ikke-
nukleare forskning er 2,52 % af det 
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samlede budget for Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 420
Vicky Ford for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det samlede maksimumsbeløb for 
Unionens finansieringsbidrag fra Horisont 
2020 til Det Fælles Forskningscenters ikke-
nukleare aktiviteter er 2,5 % af det 
samlede budget (før ITER).

Or. en

Begrundelse

Andelen af det budget, der er afsat til dette, tager ikke hensyn til mit forslag om at indføje 
ITER-forpligtelsen i et udvidet budget for hele Horisont 2020.

Ændringsforslag 421
Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det samlede maksimumsbeløb for 
Unionens finansieringsbidrag fra Horisont 
2020 til Det Fælles Forskningscenters ikke-
nukleare aktiviteter er 2.212 mio. EUR.

Det samlede maksimumsbeløb for 
Unionens finansieringsbidrag fra Horisont 
2020 til Det Fælles Forskningscenters ikke-
nukleare aktiviteter er 2,5 % af de samlede 
midler.

Or. it
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Ændringsforslag 422
Christian Ehler for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det samlede maksimumsbeløb for 
Unionens finansieringsbidrag fra Horisont 
2020 til Det Fælles Forskningscenters ikke-
nukleare aktiviteter er 2,3 %.

Or. en

Ændringsforslag 423
Paul Rübig for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det samlede maksimumsbeløb for 
Unionens finansieringsbidrag fra 
Horisont 2020 til Det Fælles 
Forskningscenters ikke-nukleare 
forskningsaktiviteter skal svare til Det 
Fælles Forskningscenters behov, idet der 
tages hensyn til, at Det Fælles 
Forskningscenters budget hovedsagelig er 
baseret på faste omkostninger (personale 
og infrastruktur).

Or. en

Begrundelse

Det Fælles Forskningscenter yder videnskabelig støtte til EU's prioritetspolitikker, hvilket er 
afgørende for at gøre det lettere at træffe de rigtige politiske beslutninger inden for de 
vigtigste sektorer/områder (makroøkonomi, finansielle bestemmelser, miljø og klimaændring, 
sundhed, landbrug og fødevaresikkerhed, energi og transport samt sikkerhed). For at gøre det 
muligt for Det Fælles Forskningscenter at bevare den nuværende situation, hvad angår de 
ikke-nukleare direkte forskningsaktiviteter er der behov for et beløb på 2.212 mio. euro.
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Ændringsforslag 424
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Andelen for de internationale 
samarbejdsaktiviteter beskrevet i artikel 
21, stk. 2 og stk. 3, er på 4 %.

Or. fr

Ændringsforslag 425
Philippe Lamberts

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Andelen for de internationale 
samarbejdsaktiviteter beskrevet i artikel 
21, stk. 2 og stk. 3, er på 4 %.

Or. fr

Begrundelse

Ifølge artikel 180 i TEUF er internationalt samarbejde en af de fire aktiviteter, der skal 
udføres inden for rammeprogrammet. Ifølge artikel 182 i traktaten skal dets andel fastsættes i 
programmet.  Det foreslås derfor, at denne andel fastsættes til 4 %, som er den tilsvarende 
gennemsnitsværdi i de tidligere F&U-rammeprogrammer.

Ændringsforslag 426
Vicky Ford for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sætter et passende 
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pengebeløb til side, der afsættes til 
indkaldelser, der modtager flere tilbud, 
der bedømmes til at være af højere 
kvalitetsstandard end forventet for at 
finansiere mere end ét projekt, hvor det er 
hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 427
Kent Johansson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Det Europæiske Institut for Innovation 
og Teknologi finansieres via et 
maksimumsbeløb fra Horisont 2020 på xxx
mio. EUR, som fastlagt i bilag II.

I betragtning af nødvendigheden af at 
identificere og udvælge de stærkeste 
viden- og innovationsfællesskaber med 
den største chance for hurtigt at nå op på 
en kritisk masse, vil VIF-
udvælgelsesproceduren i 2014 være åben 
for VIF-ansøgninger inden for de 
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følgende prædefinerede temaer:
- Innovation med henblik på sund levevis 
og aktiv aldring
- råvarer
- ”Food4Future”
- mobilitet i byområder
- produktion med høj værditilvækst og
- intelligente sikre samfund.
Fra temaerne i VIF-udvælgelsesforslaget 
vil et antal viden- og 
innovationsfællesskaber blive udvalgt.
Antallet af viden- og 
innovationsfællesskaber, der udvælges, vil 
afhænge af de europæiske konsortiers 
modenhed og parathed til at danne 
troværdige viden- og 
innovationsfællesskaber, de potentielle 
samfundsmæssige og økonomiske 
virkninger og muligheder for synergier 
med andre initiativer samt ETI’s 
udnyttelseskapacitet og det budget, der er 
til rådighed.

Or. en

Ændringsforslag 428
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Artikel 6, stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det Europæiske Institut for Innovation 
og Teknologi finansieres via et 
maksimumsbeløb fra Horisont 2020 på 
3194 mio. EUR, som fastlagt i bilag II. Der 
vil i første omgang blive tildelt 1542 mio. 
EUR til Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi til aktiviteter i 
henhold til afsnit XVII i traktaten om Den 

3. Det Europæiske Institut for Innovation 
og Teknologi finansieres via et 
minimumsbeløb fra Horisont 2020 på 3,64 
% af det samlede budget som fastlagt i 
Bilag II.
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Europæiske Unions funktionsmåde. Alt 
afhængigt af resultatet af den evaluering, 
der skal foretages i henhold til artikel 26, 
stk. 1, vil der blive tildelt yderligere 1652 
mio. EUR. Dette yderligere beløb vil blive 
tildelt pro rata, som anført i bilag II, fra 
budgettet for det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" under indsatsområdet 
"Industrielt lederskab", jf. stk. 2, litra b), 
og fra budgettet for indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer", jf. stk. 
2, litra c).

Or. en

Ændringsforslag 429
Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Det Europæiske Institut for Innovation 
og Teknologi finansieres via et 
maksimumsbeløb fra Horisont 2020 på 2,9 
% af de samlede midler som fastlagt i 
bilag II.
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Or. it

Ændringsforslag 430
Vicky Ford for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Det Europæiske Institut for Innovation 
og Teknologi finansieres via et 
maksimumsbeløb fra Horisont 2020 på 1,2 
% af det samlede budget (før ITER) som 
fastlagt i bilag II. Der vil i første omgang 
blive tildelt 48 % af dette budget til Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi til aktiviteter i henhold til afsnit
XVII i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde. Alt afhængigt af 
resultatet af den evaluering, der skal 
foretages i henhold til artikel 26, stk. 1, vil 
der blive tildelt yderligere 1,2 % af det 
samlede budget (før ITER). Dette 
yderligere beløb vil blive tildelt pro rata, 
som anført i bilag II, fra budgettet for det 
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" under indsatsområdet 
"Industrielt lederskab", jf. stk. 2, litra b), og 
fra budgettet for indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer", jf. stk. 
2, litra c).

Or. en

Begrundelse

Andelen af det budget, der er afsat til dette, tager ikke hensyn til mit forslag om at indføje 
ITER-forpligtelsen i et udvidet budget for hele Horisont 2020.

Ændringsforslag 431
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de igangværende aktiviteter i de 
nuværende videns- og 
innovationsfællesskaber og startkapital til 
iværksættelse af tre nye videns- og 
innovationsfællesskaber, som led i den 
første tildeling

a) de igangværende aktiviteter i de 
nuværende videns- og 
innovationsfællesskaber og startkapital til 
iværksættelse af tre nye videns- og 
innovationsfællesskaber i 2014, som led i 
den første tildeling.

Or. en

Ændringsforslag 432
Vicky Ford for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) de igangværende aktiviteter i de videns-
og innovationsfællesskaber, der allerede er 
iværksat, og startkapital til iværksættelse af 
den tredje serie af et nyt viden- og 
innovationsfællesskab er den mest 
omkostningseffektive og 
værditilvækstskabende metode til at nå 
målene, hvad angår industrielt lederskab 
og samfundsmæssige udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 433
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de igangværende aktiviteter i de videns-
og innovationsfællesskaber, der allerede er 

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

iværksat, og startkapital til iværksættelse af 
den tredje serie af tre nye videns- og 
innovationsfællesskaber i 2018, som led i 
den anden tildeling.

Or. en

Ændringsforslag 434
Vicky Ford for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Den anden tildeling sker først efter en 
positiv evaluering som beskrevet i artikel 
26, stk. 1, idet navnlig følgende faktorer 
tages i betragtning:

Or. en

Ændringsforslag 435
Vicky Ford for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bidrag fra Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologis viden- og 
innovationsfællesskaber til målene for 
Horisont 2020.

c) bidrag fra Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologis viden- og 
innovationsfællesskaber til målene for 
Horisont 2020, navnlig under 
hensyntagen til, hvorvidt viden- og 
innovationsfællesskaberne er den mest 
omkostningseffektive og 
værditilvækstskabende metode til at nå 
målene.

Or. en
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Ændringsforslag 436
Christian Ehler for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at reagere på de mange 
fremskridt, som præger udviklingen inden 
for videnskab, teknologi og innovation, 
og, hvor det er relevant, at tilpasse 
Horisont 2020-programmet til den nye 
udvikling og nye behov, kan 
Kommissionen efter midtvejsevaluering, 
der er beskrevet i artikel 26, stk. 1, litra a, 
ved hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 26a, 26b og 
26c ændre den indikative opdeling fastlagt 
i Bilag II med op til 15 % af den samlede 
oprindelige tildeling for hver prioritet og 
specifikke mål og, hvor det er relevant, de 
specifikke mål og aktiviteter fastlagt i 
Bilag I.
Ved ændring af Bilag I og II tager 
Kommissionen navnlig hensyn til 
følgende:
a) de forskellige delprogrammers bidrag 
til Horisont 2020-målene
b) udvikling af nøgleindikatorer til 
vurdering af delprogrammernes resultater 
og indvirkninger som specificeret i 
særprogrammets bilag II
c) de forventede fremtidige finansielle 
behov hos de forskellige parter og 
instrumenter under programmet, 
herunder de finansielle instrumenter.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at holde programmet fleksibelt og give Kommissionen midlerne til at reagere på 
nye og uforudsete udfordringer og begivenheder. Dette bør dog gøres samtidig med, at man 
sikrer maksimal gennemsigtighed og demokratisk ansvar uden at gå på kompromis med de 
politiske dispositioner, som lovgiverne har foretaget.
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Ændringsforslag 437
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for Horisont 2020 
kan dække udgifter til forberedelses-, 
overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, som er nødvendige 
for at forvalte programmet og opfylde dets 
mål, bl.a. undersøgelser og ekspertmøder,
for så vidt de hænger sammen med målene 
for Horisont 2020, samt udgifter i 
tilknytning til it-net, der fokuserer på 
informationsbehandling og -udveksling, 
tillige med alle øvrige udgifter til teknisk 
og administrativ bistand, som 
Kommissionen afholder til forvaltning af 
programmet.

1. Finansieringsrammen for Horisont 2020 
kan dække udgifter til forberedelses-, 
overvågnings-, kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter, som er nødvendige 
for at forvalte programmet og opfylde dets 
mål, bl.a. undersøgelser og arbejde udført 
af eksperter, for så vidt dette arbejde
hænger sammen med at afgive udtalelser 
om forskningsprojekter, der udspringer af 
målene for Horisont 2020, samt udgifter i 
tilknytning til it-net, der fokuserer på 
informationsbehandling og -udveksling, 
tillige med alle øvrige udgifter til teknisk 
og administrativ bistand, som 
Kommissionen afholder til forvaltning af 
programmet.  

Or. pl

Begrundelse

Eksperter bør arbejde, ikke holde møder, og de bør gøre alt, hvad de kan for at undgå at 
foretage generelle analyser. Det er derimod vigtigt, at de afgiver udtalelser om specifikke 
projekter.

Ændringsforslag 438
Vicky Ford for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at kunne reagere på uforudsete 
situationer eller nye tendenser og behov og 
tage hensyn til bestemmelserne i stk. 3 kan 

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

Kommissionen efter den foreløbige 
evaluering af Horisont 2020, jf. denne 
forordnings artikel 26, stk. 1, litra a), som 
led i den årlige budgetprocedure tage de 
beløb, der er afsat til indsatsområderne 
ifølge stk. 2, og den vejledende fordeling af 
beløbene mellem de specifikke mål under 
disse indsatsområder, der er anført i bilag 
II, op til fornyet overvejelse og overføre 
bevillinger mellem indsatsområderne og de 
specifikke mål på op til 20 % af det 
samlede indledende budget for hvert 
indsatsområde og op til 20 % af det 
indledende vejledende budget for hvert 
specifikt mål. Denne bestemmelse vedrører 
ikke det beløb, der er fastsat til Det Fælles 
Forskningscenters direkte aktioner, jf. stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 439
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

indsatsområde og op til 10 % af det 
indledende vejledende budget for hvert 
specifikt mål. Denne bestemmelse vedrører 
ikke det beløb, der er fastsat til Det Fælles 
Forskningscenters direkte aktioner, jf. stk. 
2, og heller ikke bidraget til Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi, jf. stk. 3. I forbindelse med 
evaluering af beløbene tager 
Kommissionen navnlig hensyn til 
bidragene fra de forskellige dele af 
programmet til de generelle mål med 
Horisont 2020, som er et resultat af 
evalueringen af deres output baseret på 
sammenlignelige nøgleindikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 440
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

ikke det beløb, der er fastsat til Det Fælles 
Forskningscenters direkte aktioner, jf. stk. 
2, og heller ikke bidraget til Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi, jf. stk. 3.

Or. fr

Ændringsforslag 441
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Associering af tredjelande Deltagelse af oversøiske lande og 
territorier og associering af tredjelande

Or. fr

Begrundelse

Afgørelsen af 27. november 2007 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det 
Europæiske Fællesskab fastlægger i artikel 58 og Bilag II F for de oversøiske lande og 
territorier, at de som territorier associeret med Unionen kan deltage i EU-programmer, 
navnlig hvad angår rammeprogrammet for forskning og udvikling.

Ændringsforslag 442
Gunnar Hökmark for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udvalgte tredjelande, der opfylder alle 
følgende kriterier:

b) udvalgte tredjelande, der:

Or. en
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Ændringsforslag 443
Gunnar Hökmark for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) har god kapacitet inden for videnskab, 
teknologi og innovation

(i) er førende i verden på deres respektive 
forskningsområde og har god kapacitet 
inden for videnskab, teknologi og 
innovation

Or. en

Ændringsforslag 444
Gunnar Hökmark for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i a) er i stand til at deltage i udviklingen 
af global topkvalitet i Europa

Or. en

Ændringsforslag 445
Gunnar Hökmark for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) tidligere har deltaget i Unionens 
programmer for forskning og innovation 
med et godt resultat

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 446
Gunnar Hökmark for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii) har en tæt økonomisk og geografisk 
tilknytning til Unionen

udgår

Or. en

Ændringsforslag 447
Nuno Teixeira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) har en tæt økonomisk og geografisk 
tilknytning til Unionen

iii) har en tæt økonomisk og geografisk 
tilknytning til Unionen eller har særlige 
historiske og kulturelle bånd til 
medlemsstater i Unionen

Or. pt

Begrundelse

Historiske og kulturelle bånd bør også nævnes i forbindelse med associering af tredjelande 
foruden rent økonomiske og geografiske forbindelser, eftersom forbindelser med 
medlemsstaterne kan være fordelagtige for internationalt samarbejde på dette område.

Ændringsforslag 448
Frédérique Ries, Kent Johansson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii) har en tæt økonomisk og geografisk 
tilknytning til Unionen

(iii) har en tæt politisk, økonomisk og 
geografisk tilknytning til Unionen
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Or. fr

Begrundelse

Eksistensen af fælles demokratiske værdier skal være et af hovedkriterierne, når der 
tilrettelægges forskningsprogrammer med tredjelande.

Ændringsforslag 449
Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iiia) har et system baseret på 
demokratiske principper og en effektiv 
offentlig tjeneste

Or. it

Ændringsforslag 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) EFTA-staterne, som er parter i EØS-
aftalen, i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne aftale.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag ændrer ikke indholdet i Kommissionens forslag men giver en klarere 
henvisning til EØS-aftalen og EØS-EFTA-staternes deltagelse i Horisont 2020. 

Ændringsforslag 451
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Lambert van Nistelrooij
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 skal være åben for 
deltagelse af de oversøiske lande og 
territorier, som der henvises til i Rådets 
afgørelse 2001/822/EF om de oversøiske 
landes og territoriers associering med Det 
Europæiske Fællesskab 
(”associeringsafgørelsen”), med 
forbehold af de specifikke betingelser, der 
er fastlagt heri.

Or. fr

Begrundelse

Afgørelsen af 27. november 2007 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det 
Europæiske Fællesskab fastlægger i artikel 58 og Bilag II F for de oversøiske lande og 
territorier, at de som territorier associeret med Unionen kan deltage i EU-programmer, 
navnlig hvad angår rammeprogrammet for forskning og udvikling.

Ændringsforslag 452
Paul Rübig for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Vilkårene og betingelserne for 
deltagelse for de EFTA-lande, der er 
parter i EØS-aftalen, skal være i 
overensstemmelse med bestemmelserne i
denne aftale.

Or. en

Begrundelse

Dette har til formål at gøre det klart, at de betingelser for deltagelse i Horisont 2020, der skal 
gælde for EØS-EFTA-landene, skal følge det, der allerede er fastlagt i forbindelse med EØS-
aftalen, dvs. der skal gælde de samme betingelser for deltagelse i det nuværende 
forskningsprogram som for de foregående. 
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Ændringsforslag 453
Britta Thomsen for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Vilkårene og betingelserne for 
deltagelse for de EFTA-lande, der er 
parter i EØS-aftalen, skal være i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne aftale.

Or. en

Begrundelse

Dette har til formål at gøre det klart, at de betingelser for deltagelse i Horisont 2020, der skal 
gælde for EØS-EFTA-landene, skal følge det, der allerede er fastlagt i forbindelse med EØS-
aftalen, dvs. der skal gælde de samme betingelser for deltagelse i det nuværende 
forskningsprogram som for de foregående. 

Ændringsforslag 454
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Vilkårene og betingelserne for 
deltagelse for de EFTA-lande, der er 
parter i EØS-aftalen, skal være i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne aftale.

Or. en

Begrundelse

Dette har til formål at gøre det klart, at de betingelser for deltagelse i Horisont 2020, der skal 
gælde for EØS-EFTA-landene, skal følge det, der allerede er fastlagt i forbindelse med EØS-
aftalen, dvs. der skal gælde de samme betingelser for deltagelse i det nuværende 
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forskningsprogram som for de foregående.  Det er vigtigt at indføje en klar henvisning til 
EØS-aftalen for ikke unødigt at svække retssikkerheden. Dette nye punkt har samme indhold 
som den tilsvarende bestemmelse i Kommissionens forslag til programmet "Erasmus for All".

Ændringsforslag 455
Marita Ulvskog for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Associering af tredjelande, der er 
involveret i militære eller territoriale 
konflikter, eller for hvilke der er 
begrundet mistanke om 
menneskerettighedskrænkelser, skal 
begrænses og følge særlige regler fastlagt 
i forordning (EU) XX/XX [Regler for 
deltagelse].

Or. en

Begrundelse

Der er en række andre ændringsforslag til reglerne for deltagelse i Horisont 2020, som falder 
godt i tråd med dette. I dette ændringsforslag opstilles der specifikke regler for lande, der er 
omfattet af de ovenfor beskrevne kriterier, og kræver en grundig rapportering, som sikrer, at 
der er en "brandmur" mellem EU’s forskningsmidler og den pågældende militære eller 
territoriale konflikt eller menneskerettighedskrænkelse.

Ændringsforslag 456
Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der skal sikres en effektiv 
koordinering mellem Horisont 2020's tre 
søjler.

Or. en
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Ændringsforslag 457
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Horisont 2020 støtter indirekte aktioner 
gennem en eller flere af de former for 
finansiel støtte, som er fastsat ved 
forordning (EU) nr. XX/2012 [ny 
finansforordning], navnlig tilskud, priser, 
offentlige indkøbsaftaler og finansielle 
instrumenter.

1. Horisont 2020 støtter indirekte aktioner 
gennem en eller flere af de former for 
finansiel støtte, som er fastsat ved 
forordning (EU) nr. XX/2012 [ny 
finansforordning], navnlig tilskud, priser, 
offentlige indkøbsaftaler og finansielle 
instrumenter. Sidstnævnte er den 
fremherskende form for finansiering af 
aktiviteter tæt på markedet, som støttes 
under dette program.

Or. en

Ændringsforslag 458
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Horisont 2020 yder ikke støtte til 
forskning og innovation i forsvarsøjemed 
og udelukker udtrykkeligt støtte til 
teknologier med civil/militær 
dobbeltanvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 459
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera
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Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 a
Strategisk rådgivning og koordinering

Der vil blive tilstræbt strategisk 
rådgivning og koordinering af forskning 
og innovation, der er rettet mod fælles 
mål og kræver synergier over hele 
Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 460
Hermann Winkler

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 
teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
målrettede offentlige høringer samt 
transparente og interaktive processer, der 
sikrer, at der ydes støtte til ansvarlig 
forskning og innovation.

1. I gennemførelsen af Horisont 2020 tages 
der hensyn til råd og bidrag fra: rådgivende 
grupper af uafhængige eksperter på højt 
niveau, der nedsættes af Kommissionen;
dialogfora, der oprettes i medfør af 
internationale aftaler om videnskab og 
teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
målrettede offentlige høringer samt 
transparente og interaktive processer, der 
sikrer, at der ydes støtte til ansvarlig 
forskning og innovation. Alle relevante 
videnskabelige discipliner bør være 
repræsenteret ved siden af eksperter, der 
er fortrolige med industriens behov.

Or. de

Ændringsforslag 461
Christian Ehler for Verts/ALE-Gruppen
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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 
teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
målrettede offentlige høringer samt 
transparente og interaktive processer, der 
sikrer, at der ydes støtte til ansvarlig 
forskning og innovation.

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

Or. en

Ændringsforslag 462
Catherine Trautmann, Henri Weber

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 
teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
målrettede offentlige høringer samt 
transparente og interaktive processer, der 
sikrer, at der ydes støtte til ansvarlig 
forskning og innovation.

1. I gennemførelsen af Horisont 2020 tages 
der hensyn til råd og bidrag fra: rådgivende
grupper af uafhængige eksperter på højt 
niveau, der nedsættes af Kommissionen;
dialogfora, der oprettes i medfør af 
internationale aftaler om videnskab og 
teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
aktive høringer med repræsentanter for 
civilsamfundet og især målgrupper som 
ældre mennesker og personer med 
handicap samt transparente og interaktive 
processer, der sikrer, at der ydes støtte til 
ansvarlig forskning og innovation.

Or. fr
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Ændringsforslag 463
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen

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 
teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
målrettede offentlige høringer samt 
transparente og interaktive processer, der 
sikrer, at der ydes støtte til ansvarlig 
forskning og innovation.

1. I gennemførelsen af Horisont 2020 tages 
der hensyn til råd og bidrag fra: rådgivende 
grupper af uafhængige eksperter på højt 
niveau fra en bred vifte af sektorer og med 
forskellig baggrund (herunder 
civilsamfundsrepræsentanter), der 
nedsættes af Kommissionen; dialogfora, 
der oprettes i medfør af international 
aftaler om videnskab og teknologi;
fremadskuende aktiviteter, målrettede 
offentlige høringer samt transparente og 
interaktive processer, der sikrer, at der 
gennemføres ansvarlig forskning og 
innovation.

Or. en

Ændringsforslag 464
Adam Gierek

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 
teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
målrettede offentlige høringer samt 
transparente og interaktive processer, der 
sikrer, at der ydes støtte til ansvarlig 

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 på 
anmodning fra medlemsstaterne;
dialogfora, der oprettes i medfør af 
internationale aftaler om videnskab og 
teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
målrettede offentlige høringer samt 
transparente og interaktive processer, der 
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forskning og innovation. sikrer, at der ydes støtte til ansvarlig 
forskning og innovation.

Or. pl

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have afgørende indflydelse på opstillingen af denne liste af uafhængige 
eksperter, så balancen og upartiskheden kan bevares, når ansøgninger om støtte vurderes.

Ændringsforslag 465
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 466
Ioannis A. Tsoukalas

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 

1. I gennemførelsen af Horisont 2020 tages 
der hensyn til råd og bidrag fra: rådgivende 
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grupper af uafhængige eksperter på højt 
niveau, der nedsættes af 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 ydes støtte til ansvarlig 
forskning og innovation.

grupper af uafhængige eksperter på højt 
niveau, der nedsættes af Kommissionen;
dialogfora, der oprettes i medfør af 
internationale aftaler om videnskab og 
teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
målrettede offentlige høringer med input 
fra civilsamfundsorganisationer samt 
transparente og interaktive processer, der 
sikrer, at der ydes støtte til ansvarlig 
forskning og innovation.

Or. en

Ændringsforslag 467
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

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 
teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
målrettede offentlige høringer samt 
transparente og interaktive processer, der 
sikrer, at der ydes støtte til ansvarlig 
forskning og innovation.

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

Or. en

Ændringsforslag 468
Corinne Lepage for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1
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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 
teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
målrettede offentlige høringer samt 
transparente og interaktive processer, der 
sikrer, at der ydes støtte til ansvarlig 
forskning og innovation.

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

Or. en

Ændringsforslag 469
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. På baggrund af den lave deltagelse af 
kvindelige forskere i det sjette og det 
syvende rammeprogram skal Horisont 
2020 løse dette problem ved at skabe lige 
muligheder for faglig videreudvikling for 
både kvindelige og mandlige forskere, idet 
der fokuseres på deres mobilitet og på 
måde, hvorpå det er muligt at forene 
familieliv og arbejde.

Or. it

Ændringsforslag 470
Christian Ehler for Verts/ALE-Gruppen

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

1a. I forbindelse med udformningen af 
arbejdsprogrammerne jf. artikel 5 i 
Rådets afgørelse nr. XX/XX/EU 
[særprogram Horisont 2020] tager 
Kommissionen i videst muligt omfang 
hensyn til råd og input fra de 
interesserede parter, medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet og Rådet.  Det 
ansvarlige udvalg i Europa-Parlamentet 
kan opfordre repræsentanter for 
Kommissionen til at forelægge udvalget 
udkastene til arbejdsprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 471
Corinne Lepage for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Idet der bygges på det arbejde, der er 
påbegyndt under temaet "forholdet 
mellem videnskab og samfund" under det 
syvende rammeprogram, sikrer Horisont 
2020, at civilsamfundsorganisationer 
deltager i såvel fastsættelse af 
forskningsprioriteter som udformning af 
visse arbejdsprogrammer, og, hvor det er 
relevant, i forskningsaktiviteter gennem 
særlige indkaldelser af forslag til 
projekter.

Or. en

Ændringsforslag 472
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For yderligere at tilskynde til, at 
borgere og civilsamfundet inddrages og 
deltager i forskning, fortsættes 
programmerne til fremme af borgernes og 
civilsamfundets deltagelse, som blev 
indledt under det syvende rammeprogram, 
i Horisont 2020, både som et selvstændigt 
program og i form af specifikke 
aktiviteter, navnlig under de 
samfundsmæssige udfordringer. Der 
gennemføres særlige indkaldelser med 
henblik på forskning med deltagelse, hvor 
forsknings- og innovationsaktiviteter ledes 
af civilsamfundsorganisationer, eller hvor 
disse organisationer og borgere er aktivt 
inddrages som en del af projektet.

Or. en

Ændringsforslag 473
Corinne Lepage for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. For at sikre den samfundsmæssige 
relevans af de forskningsbehov og -
prioriteter, der er fastlagt under 
samfundsmæssige udfordringer opretter 
Kommissionen platforme for dialog 
mellem repræsentanter fra civilsamfundet 
og forskere.

Or. en

Ændringsforslag 474
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
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for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Civilsamfundsorganisationers og 
borgeres deltagelse i fastsættelse, 
udførelse og evaluering af 
forskningsprogrammer vil være afgørende 
for at klare de samfundsmæssige 
udfordringer og vil blive støttet gennem 
Horisont 2020, herunder i udformningen 
af de årlige arbejdsprogrammer. Under de 
enkelte samfundsmæssige udfordringer 
vil der blive oprettet en særlig platform for 
dialog mellem civilsamfundet, borgerne 
og forskere med henblik på drøftelse af 
forskningsprioriteter inden for de 
specifikke sektorområder.

Or. en

Ændringsforslag 475
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der tages også fuldt hensyn til relevante 
aspekter af de forsknings- og 
innovationsdagsordener, der opstilles af 
europæiske teknologiplatforme, fælles 
programlægningsinitiativer og europæiske 
innovationspartnerskaber.

2. Der tages også fuldt hensyn til relevante 
aspekter af de forsknings- og 
innovationsdagsordener, der opstilles af 
europæiske teknologiplatforme, fælles 
programlægningsinitiativer og europæiske 
innovationspartnerskaber, forudsat at disse 
er blevet opstillet i samråd med et bredt 
udvalg af eksperter og interesserede 
parter.

Or. en
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Ændringsforslag 476
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der tages også fuldt hensyn til relevante 
aspekter af de forsknings- og 
innovationsdagsordener, der opstilles af 
europæiske teknologiplatforme, fælles 
programlægningsinitiativer og europæiske 
innovationspartnerskaber.

2. Der tages også fuldt hensyn til relevante
aspekter af de forsknings- og 
innovationsdagsordener, der opstilles af 
Det europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi, europæiske teknologiplatforme, 
fælles programlægningsinitiativer og 
europæiske innovationspartnerskaber.

Or. en

Ændringsforslag 477
Marita Ulvskog for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Der etableres forbindelser og 
grænseflader mellem og inden for 
indsatsområderne for Horisont 2020. I 
denne forbindelse lægges der særlig vægt 
på udvikling og anvendelse af vigtige 
støtte- og industriteknologier, på at slå bro 
mellem opdagelse og markedsføring, på 
tværfaglig forskning og innovation, på 
samfundsvidenskaber og humaniora, på at 
fremme gennemførelsen af et 
velfungerende europæisk forskningsrum, 
på samarbejde med tredjelande, på 
ansvarlig forskning og innovation, 
herunder kønsaspektet i forbindelse med 
projekter, og på at gøre forskererhvervet 
mere attraktivt og lette forskermobilitet på 
tværs af landegrænser og sektorer.
Horisont 2020 vil tilskynde til og støtte 
aktiviteter, der sigter mod at udnytte 
Europas førerposition i kapløbet om at 
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udvikle nye processer og teknologier til 
fremme af bæredygtig udvikling i bred 
forstand og bekæmpelse af 
klimaændringer. En sådan horisontal 
tilgang, der fuldt ud er integreret i alle 
indsatsområder under Horisont 2020, vil 
hjælpe Unionen til at trives i en verden 
med lavemission og begrænsede 
ressourcer, idet den opbygger en 
ressourceeffektiv, bæredygtig og 
konkurrencedygtig økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 478
Corinne Lepage for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 479
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen

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 at 
inddrage små og mellemstore 
virksomheder, på tværfaglig forskning og 
social innovation og organisations- og 
systeminnovation, på 
samfundsvidenskaber og humaniora inden 
for Horisont 2020, på at fremme 
gennemførelsen af et velfungerende 
europæisk forskningsrum, på samarbejde 
med tredjelande, på ansvarlig forskning og 
innovation, herunder ligestilling mellem 
kønnene, og på at gøre forskererhvervet 
mere attraktivt og lette forskermobilitet på 
tværs af landegrænser og sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 480
Giles Chichester, Vicky Ford

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 

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 
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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.

mellem opdagelse og markedsføring, på 
tværfaglig, transdisciplinær og 
interdisciplinær 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.

Or. en

Ændringsforslag 481
Algirdas Saudargas for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 482
Christian Ehler for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 483
Henri Weber, Catherine Trautmann

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 

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 
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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.

mellem opdagelse og markedsføring, på 
tværfaglig forskning og innovation, på 
samfundsvidenskaber og humaniora, på 
matematik, på at fremme gennemførelsen 
af et velfungerende europæisk 
forskningsrum, på samarbejde med 
tredjelande, på ansvarlig forskning og 
innovation, herunder ligestilling mellem
kønnene, og på at gøre forskererhvervet 
mere attraktivt og lette forskermobilitet på 
tværs af landegrænser og sektorer.

Or. fr

Ændringsforslag 484
Jean-Pierre Audy

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 
multi-, inter- og transdisciplinær og 
innovation, på samfundsvidenskaber og 
humaniora, på matematik, på at fremme 
gennemførelsen af et velfungerende 
europæisk forskningsrum, på samarbejde 
med tredjelande, på ansvarlig forskning og 
innovation, herunder ligestilling mellem 
kønnene, og på at gøre forskererhvervet 
mere attraktivt og lette forskermobilitet på 
tværs af landegrænser og sektorer.

Or. en

Begrundelse

Det er beklageligt, at matematikere ikke har haft mulighed for at deltage i de tidligere 
rammeprogrammer. Horisont 2020 bør rette op på denne fejl, og der bør træffes de fornødne 
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foranstaltninger.

Ændringsforslag 485
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov, Frédérique Ries, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Der etableres forbindelser og 
grænseflader mellem og inden for 
indsatsområderne for Horisont 2020. I 
denne forbindelse lægges der særlig vægt 
på udvikling og anvendelse af vigtige 
støtte- og industriteknologier, på at slå bro 
mellem opdagelse og markedsføring, på 
tværfaglig forskning og innovation, på 
samfundsvidenskaber og humaniora, på 
klimaændringer og bæredygtig udvikling, 
på at fremme gennemførelsen af et 
velfungerende europæisk forskningsrum, 
på samarbejde med tredjelande, på 
ansvarlig forskning og innovation, 
herunder et ligestillingsperspektiv, på 
inddragelse af SMV’er i forskning og 
innovation og bredere deltagelse af den 
private sektor og på at gøre 
forskererhvervet mere attraktivt og lette 
forskermobilitet på tværs af landegrænser 
og sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 486
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der etableres forbindelser og 1. Der etableres forbindelser og 
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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.

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

Or. en

Ændringsforslag 487
Romana Jordan

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 

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 at udvide det paneuropæiske
samarbejde inden for forskning, på 
samarbejde med tredjelande, på ansvarlig 
forskning og innovation, herunder 
ligestilling mellem kønnene, og på at gøre 
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landegrænser og sektorer. forskererhvervet mere attraktivt og lette 
forskermobilitet på tværs af landegrænser 
og sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 488
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 489
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 490
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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, 

1. Der etableres forbindelser og 
grænseflader mellem og inden for 
indsatsområderne for Horisont 2020.
Particular attention shall be paid in this 
respect to the development and application 
of key enabling and industrial 
technologies, to bridging from discovery to 
market application, to cross-disciplinary 
research and innovation, to social and 
economic sciences and humanities, to 
fostering the functioning and achievement 
of the ERA, to widening participation 
across the Union in research and 
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herunder ligestilling mellem kønnene, og 
på at gøre forskererhvervet mere attraktivt 
og lette forskermobilitet på tværs af 
landegrænser og sektorer.

innovation, to cooperation with third 
countries, to responsible research and 
innovation including gender, and to 
enhancing the attractiveness of the research 
profession and to facilitating cross-border 
and cross-sector mobility of researchers.

Or. en

Ændringsforslag 491
Edit Herczog for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 492
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1
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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 
multi- og interdisciplinær forskning og 
innovation, på samfundsvidenskaber og 
humaniora, på at fremme gennemførelsen 
af et velfungerende europæisk 
forskningsrum, på samarbejde med 
tredjelande, på ansvarlig og etisk forskning 
og innovation, herunder ligestilling mellem 
kønnene og aldersklasserne, og på at gøre 
forskererhvervet mere attraktivt og lette 
forskermobilitet på tværs af landegrænser 
og sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 493
Konrad Szymański for Verts/ALE-Gruppen

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 

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 udviklingen af forskning i europæiske 
retssystemer, på samarbejde med 
tredjelande, på etisk ansvarlig forskning og 
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på at gøre forskererhvervet mere attraktivt 
og lette forskermobilitet på tværs af 
landegrænser og sektorer.

innovation, herunder respekten af lige 
muligheder for mænd og kvinder inden 
for forskning, og på at gøre 
forskererhvervet mere attraktivt for begge 
køn og lette forskermobilitet på tværs af 
landegrænser og sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 494
Konrad Szymański for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Udtrykket “ligestilling mellem kønnene” er misvisende, når der er tale om indholdet af 
projekter, og det kan også tolkes i retning af kontroversielle dagsordener, der ikke er generelt 
accepterede.
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Ændringsforslag 495
Marisa Matias for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 496
Corinne Lepage for Verts/ALE-Gruppen

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 

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 
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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.

samfundsvidenskaber og humaniora, på at 
fremme gennemførelsen af et 
velfungerende europæisk forskningsrum, 
på samarbejde med tredjelande, på 
ansvarlig forskning og innovation, 
herunder ligestilling mellem kønnene, på 
mere inkluderende styring af forskning, 
på deltagelsesorienteret forskning og på at 
gøre forskererhvervet mere attraktivt og 
lette forskermobilitet på tværs af 
landegrænser og sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 497
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den territoriale og rumlige dimension (anvendelse af landarealer, regioner og byer) mangler 
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helt i programmet.  Disse udgør et afgørende og centralt element i de samfundsmæssige 
udfordringer og skal inddrages i alle foranstaltninger.

Ændringsforslag 498
Elisabetta Gardini for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 499
Anna Záborská, Jan Březina

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 

1. Der etableres forbindelser og 
grænseflader mellem og inden for 
indsatsområderne for Horisont 2020. I 
denne forbindelse lægges der særlig vægt 
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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.

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

Or. en

Ændringsforslag 500
Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at sikre, at der tages behørigt 
hensyn til de tværgående bekymringer i 
forbindelse med gennemførelsen af 
Horisont 2020, udfører Kommissionen 
ikke blot en økonomisk men også 
samfundsmæssig, etisk og 
bæredygtighedsvurdering og –evaluering 
af de specifikke forskningsprogrammer 
som led i den regelmæssige kontrol og 
evaluering af Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 501
Britta Thomsen for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at sikre, at ansøgere har 
tilstrækkelig frihed til at skabe 
interdisciplinære projekter med innovative 
løsninger, der spænder over forskellige 
prioriteter under Horisont 2020, skal 
indkaldelserne af forslag være så åbne 
som muligt. For at skabe tilstrækkeligt 
spillerum for bottom up-tilgange og åbne, 
lette og faste ordninger under de enkelte 
udfordringer og teknologier, der skal give 
Europas bedste forskere, iværksættere og 
virksomheder mulighed for at frembringe 
gennembrudsløsninger, som de har valgt, 
skal arbejdsprogrammerne beskrives bredt 
med så få specifikke detaljer som muligt.

Or. en

Ændringsforslag 502
Paul Rübig for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 a
Al forskning og innovation bygger på 
forskeres, forskningsinstitutioners, 
virksomheder og borgeres mulighed for 
åbent at tilgå, dele og anvende 
videnskabelige oplysninger. For at øge 
udbredelsen og udnyttelsen af viden, skal 
fri, åben online-adgang til videnskabelige 
publikationer, der allerede er omfattet i 
det syvende rammeprogram, være det 
generelle princip for videnskabelige 
publikationer, der modtager offentlig 
støtte fra Horisont 2020.  Endvidere skal 
Horisont 2020 eksperimentere med online 
åben adgang til videnskabelige data, der 
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produceres eller indsamles ved offentligt 
finansieret forskning med sigte på, at 
adgang til sådanne data bliver den 
generelle regel inden 2020. Samtidig skal 
offentliggørelse af forskningsresultater 
begrænses, hvis det indebærer risiko for 
patentaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med forskning og innovation produceres der yderst følsomme data, og af hensyn 
til sikkerheden skal der drages omsorg for, at sikkerheden og patentrettighederne tilgodeses. 
En forpligtelse til åben adgang ville kun være acceptabel, hvis anvendelsesområdet er 
begrænset til offentlige versioner. Offentliggørelsen må ikke få indflydelse på den 
kommercielle udnyttelse af forskningsresultater eller muligheden for at beskytte resultater ved 
intellektuelle ejendomsrettigheder.  Der vil ellers kunne forekomme krænkelser af 
ejendomsrettigheder. Dette ville føre til faldende deltagelse af virksomheder i Horisont 2020.


