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Ændringsforslag 503
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Horisont 2020 gennemføres på en måde, 
som sikrer, at de indsatsområder og 
aktiviteter, der støttes, er relevante for de 
skiftende behov og tager hensyn til den 
løbende udvikling inden for videnskab, 
teknologi, innovation, markeder og 
samfund, hvor innovation omfatter 
virksomhedsmæssige, organisatoriske og 
sociale aspekter. Der skal være særlig 
fokus på de etiske, sociale og retlige 
konsekvenser af innovativ forskning på 
alle de områder, som er omfattet af 
programmet.

Or. en

Ændringsforslag 504
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 505
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 506
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 gennemføres på en måde, 
som sikrer, at de indsatsområder og 
aktiviteter, der støttes, er relevante for de 
skiftende behov og tager hensyn til den 
løbende udvikling inden for videnskab, 

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

teknologi, innovation, økonomier og 
samfund, hvor innovation omfatter 
virksomhedsmæssige, organisatoriske,
sociale og miljømæssige aspekter.

Or. en

Ændringsforslag 507
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 508
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De fremsatte forslag evalueres af et 
organ, hvis sammensætning på passende 
vis afspejler den ekspertise, der kræves for 
at bedømme alle de ovenfor fastlagte 
kriterier.

Or. en
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Begrundelse

Horisont 2020’s anvendelsesområde omfatter hele forsknings- og innovationsprocessen, og 
kriterierne omfatter udtrykkeligt virkninger. En bedømmelse af de samfundsmæssige og 
økonomiske virkninger samt markedspotentialet kræver en skarp forståelse for 
gennemførelsesvilkårene, markedsudbredelsen og samfundets accept. Såfremt Horisont 2020 
skal bidrage til europæisk topkvalitet, konkurrencedygtighed og løsningen af
samfundsmæssige problemer, er det følgelig afgørende, at sammensætningen af 
evalueringspanelerne på passende vis afspejler dette, og at man i udvælgelsesprocessen kan 
overholde alle udvælgelseskriterierne.

Ændringsforslag 509
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14 a
Ansvarlig forskning og innovation

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

Or. en

Ændringsforslag 510
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14 a
Ansvarlig forskning og innovation

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

Or. en

Ændringsforslag 511
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Ansvarlig forskning og innovation

For at sikre en afbalanceret og effektiv 
forbindelse mellem videnskab og samfund 
skal Horisont 2020 fremme ansvarlig 
forskning og innovation ved bl.a. at 
fokusere på følgende aspekter:
a) sikring af den forpligtelse, der findes i 
forhold til at fremme forskning og 
innovation, under hensyntagen til 
samfundsaktørers bidrag med hensyn til 
at opfylde samfundets behov
b) hensyntagen til ligestillingsaspektet 
som omhandlet i artikel 15
c) sikring af gratis onlineadgang til og 
genanvendelse af videnskabelige 
oplysninger



AM\907403DA.doc 9/137 PE492.710v01-00

DA

d) formidling af tilstrækkelig viden og 
tilstrækkelige redskaber til forskere og 
samfundsaktører, således at de kan 
deltage og tage ansvar i forbindelse med 
forsknings- og innovationsprocessen
e) sikring af overholdelsen af de etiske 
principper, som er fastlagt i artikel 16
f) fremme af en forvaltningsramme, der 
tilskynder til samarbejde mellem de 
forskellige samfundsaktører i hele 
forsknings- og innovationsprocessen, 
således at resultaterne er så nøje tilpasset 
som muligt til samfundets behov og 
forventninger.

Or. es

Begrundelse

Denne nye artikel indeholder en fortegnelse over de aspekter, der bør fremmes i løbet af 
forsknings- og innovationsprocessen, med henblik på at sikre, at denne proces er ansvarlig.

Ændringsforslag 512
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 15 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ligestilling mellem kønnene Ligestilling

Or. en

Ændringsforslag 513
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 15 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 514
Anna Záborská, Jan Březina

Forslag til forordning
Artikel 15 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 515
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 15 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ligestilling mellem kønnene Ligestilling mellem kønnene og 
ikkeforskelsbehandling

Or. es

Begrundelse

Denne artikels anvendelsesområde udvides til ligeledes at omfatte ikkeforskelsbehandling.

Ændringsforslag 516
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Horisont 2020 skal respektere 
videnskabelig topkvalitet og
erhvervsmæssige kvalifikationer hos 
forskere, samtidig med at der fremmes 
lige muligheder for mænd og kvinder i 
indholdet af forsknings- og 
innovationsaktiviteterne.

Or. en

Ændringsforslag 517
Kent Johansson, Hannu Takkula, Fiona Hall, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Horisont 2020 skal effektivt fremme 
ligestilling mellem kønnene og 
ligestillingsaspektet i indholdet af 
forsknings- og innovationsaktiviteterne.
Der lægges især vægt på at sikre balancen 
mellem kønnene i organer såsom 
udvælgelseskomitéer, udvalg og 
ekspertgrupper.

Or. en

Ændringsforslag 518
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Horisont 2020 skal effektivt fremme 
ligestilling i indholdet af forsknings- og 
innovationsaktiviteterne, herunder 
ligestilling mellem kønnene.
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Or. en

Ændringsforslag 519
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Horisont 2020 skal effektivt fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at korrigere det udtryk, der er anvendt i betragtningen, for at tage hensyn 
til formuleringen i TEU, TEUF og artikel 23 i EU’s charter om grundlæggende rettigheder, 
da sådanne tekster altid henviser til begrebet ”ligestilling mellem mænd og kvinder” snarere 
end formuleringen ”køn”, som ikke er almindeligt anerkendt. Udtrykket ”ligestillingsaspekt” 
er tvetydigt i forbindelse med henvisningen til projekternes indhold og kan desuden forbindes 
med kontroversielle dagsordener, som ikke er udbredte.

Ændringsforslag 520
Anna Záborská, Jan Březina

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Horisont 2020 skal effektivt fremme lige 
muligheder for kvinder og mænd i 
indholdet af forsknings- og 
innovationsaktiviteterne.

Or. en

Ændringsforslag 521
Patrizia Toia
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 træffer passende 
foranstaltninger til at forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering i 
indholdet af forsknings- og 
innovationsaktiviteterne, herunder 
foranstaltninger, der skal fjerne 
hindringer for adgang for handicappede.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 21 i EU's charter om grundlæggende rettigheder, artikel 2 i traktaten om 
Den Europæiske Union, artikel 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og 
FN's konvention om rettigheder for personer med handicap skal EU-institutionerne sikre, at 
der i EU-politik og -lovgivning ikke eksisterer nogen form for forskelsbehandling over for 
EU-borgere, herunder på grund af handicap.

Ændringsforslag 522
Francisco Sosa Wagner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Horisont 2020 træffer passende 
foranstaltninger til at forhindre enhver 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering i 
indholdet af forsknings- og 
innovationsaktiviteterne.

Or. es
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Begrundelse

EU-institutionerne skal sikre, at ingen love eller politikker er diskriminerende på nogen af de 
angivne måder. Denne bestemmelse bør medtages i forordningen, således at Horisont 2020 
udtrykkeligt knyttes til disse principper.

Ændringsforslag 523
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Horisont 2020 skal effektivt fremme 
balance mellem kønnene i alle 
programmer, evalueringsudvalg, ekspert-
og rådgivergrupper og ethvert besluttende 
organ, som findes eller oprettes med 
henblik på programmets gennemførelse. 
Til det formål udvikles der målsætninger, 
og der træffes hensigtsmæssige 
foranstaltninger, som er udviklet for at nå 
disse målsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 524
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forskningsprojekter, hvor mennesker er 
involveret som forsøgspersoner eller 
slutbrugere, skal Horisont 2020 sikre, at 
alle deltagere og samfundsgrupper 
behandles lige.

Or. en
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Ændringsforslag 525
Anna Záborská, Jan Březina

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 skal respektere 
videnskabelig topkvalitet og 
erhvervsmæssige kvalifikationer hos 
forskere, samtidig med at der fremmes 
lige muligheder for mænd og kvinder i 
indholdet af forsknings- og 
innovationsaktiviteterne.

Or. en

Ændringsforslag 526
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at fremme ligestilling skal 
der gennemføres særlige foranstaltninger 
for at bistå de personer, der tager en 
karrierepause, med at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet.

Or. en

Ændringsforslag 527
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 b. Horisont 2020 skal sikre, at 
ligestillingsaspektet inddrages behørigt i 
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indholdet af forsknings- og 
innovationsaktiviteterne på alle trin i 
processen, dvs. fra fastsættelse af 
prioriteringer til fastlæggelse af 
opfordringer og forslag, til evaluering og 
overvågning af programmer og projekter 
samt til forhandlinger og aftaler.

Or. en

Ændringsforslag 528
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 a
Åben adgang

Med henblik på at forbedre udnyttelsen og 
udbredelsen af resultater og dermed 
fremme den europæiske innovation skal 
gratis og åben adgang til de publikationer, 
som er resultatet af forskning finansieret 
af Horisont 2020, være obligatorisk. 
Gratis og åben adgang til videnskabelige 
data, som allerede er offentlige, og som er 
produceret eller indsamlet i forbindelse 
med forskning, der er finansieret af 
Horisont 2020, skal fremmes.

Or. en

Ændringsforslag 529
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 a
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Menneskelige ressourcer
Horisont 2020 bidrager til at fremme 
forskerkarrierer og gøre dem mere 
attraktive i hele Europa. Følgelig skal 
programmet gennemføres på en sådan 
måde, at oprettelsen af et indre marked 
for forskere fremmes, navnlig ved at give 
mulighed for hensigtsmæssige 
mekanismer til mindskelse af forskellene i 
forskernes lønninger inden for rammerne 
af dette program.

Or. en

Ændringsforslag 530
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 a
Åben adgang

Med henblik på at forbedre udnyttelsen og 
udbredelsen af resultater og dermed 
fremme den europæiske innovation skal 
bæredygtig og åben adgang til de 
publikationer, som er resultatet af 
forskning finansieret af Horisont 2020, 
fremmes, samtidig med at det sikres, at 
europæiske forskere kan udgive i de mest 
anerkendte tidsskrifter og andre fora. 
Åben adgang til videnskabelige data 
produceret eller indsamlet i forbindelse 
med forskning, som er finansieret af 
Horisont 2020, kan fremmes.
Såfremt publikationer, som er skrevet på 
baggrund af Horisont 2020, udgives i et 
format, hvortil der er åben og gratis 
adgang, dækkes 
udgivelsesomkostningerne af Horisont 
2020’s budget.
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Or. en

Begrundelse

Baseret på betænkning af Teresa Riera Madurell, ændringsforslag 45.

Ændringsforslag 531
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 a
Åben adgang

Alle deltagere, der har modtaget EU-
støtte, skal 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 [reglerne 
for deltagelse og formidling].

Or. en

Begrundelse

Publikationstypen skal angives nærmere med henblik på at fastlægge, om resultater, der 
allerede er offentlige, er berørte, eller om alle publikationstyper er berørte. Desuden er der et 
økonomisk problem. Regler, der fremmer gratis adgang, men hvor fastlæggelsen af metoderne 
overlades til hver konvention, medfører forvirring og juridisk usikkerhed. 

Ændringsforslag 532
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 a
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Åben adgang
Med henblik på at forbedre udnyttelsen og
udbredelsen af resultater og dermed 
fremme den europæiske innovation skal 
gratis og åben adgang til de publikationer, 
som er resultatet af forskning finansieret 
af Horisont 2020, være obligatorisk. 
Gratis og åben adgang til videnskabelige 
data produceret eller indsamlet i 
forbindelse med forskning, som er 
finansieret af Horisont 2020, skal 
fremmes.

Or. en

Ændringsforslag 533
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 a
Forskerkarrierer

Horisont 2020 gennemføres i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
nr. xx/2013 [reglerne for deltagelse], der 
skal bidrage til at styrke det indre marked 
for forskere og til at gøre forskerkarrierer 
attraktive i hele Unionen i forbindelse 
med det europæiske forskningsrum ved at 
tage hensyn til den tværnationale karakter 
af de tiltag, der støttes under det.

Or. en

Ændringsforslag 534
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 a
Forskerkarrierer

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

Or. en

Ændringsforslag 535
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 a
Attraktive forskerkarrierer

Horisont 2020 skal bidrage til at fremme 
forskerkarrierer og gøre dem attraktive i 
hele Europa. Følgelig skal programmet 
gennemføres på en sådan måde, at 
oprettelsen af et indre marked for forskere 
fremmes, navnlig ved at give mulighed for 
hensigtsmæssige mekanismer til 
mindskelse af forskellene i forskernes 
lønninger inden for rammerne af dette 
program.

Or. en
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Ændringsforslag 536
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 a
Menneskelige ressourcer

Det er afgørende at sikre, at den 
nødvendige menneskelige kapital er 
tilgængelig i fremtiden med henblik på at 
fuldføre Europas vej hen imod lederskab 
inden for forskning, teknologi og 
innovation. Horisont 2020 skal bidrage til 
at fremme forskerkarrierer og gøre dem 
attraktive i hele Unionen i forbindelse 
med det europæiske forskningsrum. 
Endvidere skal Horisont 2020 bidrage til 
at udvikle den nødvendige menneskelige 
kapital ved at fremme uddannelser inden 
for naturvidenskab, teknologi, 
ingeniørvirksomhed og matematik, der 
udgør det nødvendige grundlag for 
succesrige fremtidige forskere og 
innovatører. 

Or. en

Ændringsforslag 537
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der iværksættes under Horisont 2020, 
gennemføres under overholdelse af etiske 
principper og den relevante nationale 
lovgivning, EU-lovgivning samt 
international lovgivning, herunder Den 

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

Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, Helsinki-
erklæringen, Europarådets konvention 
om menneskerettigheder og biomedicin, 
undertegnet i Oviedo den 4. april 1997, og 
tillægsprotokollerne hertil, den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention, inklusive 
tillægsprotokoller, FN’s resolution om 
kloning af mennesker af marts 2005, FN's 
konvention om børns rettigheder, den 
universelle erklæring om det 
menneskelige genom og 
menneskerettigheder vedtaget af 
UNESCO, FN-konventionen om forbud 
mod biologiske våben og toksinvåben 
(BTWC), den internationale traktat om 
plantegenetiske ressourcer for fødevarer 
og jordbrug samt de relevante 
resolutioner fra 
Verdenssundhedsorganisationen.
Personer, som gennemfører eller deltager 
i forskningsprojekter, der vedrører etisk 
følsomme spørgsmål, som dna-analyse på 
mennesker, forskning på personer, der 
ikke er i stand til at give informeret 
samtykke, forskning, der medfører, at 
hvirveldyr udsættes for lidelser osv., skal 
ansøge de relevante nationale eller lokale 
etiske råd om godkendelse, inden de 
påbegynder aktiviteterne. Kommissionen 
vil endvidere foretage en systematisk etisk 
evaluering. I særlige tilfælde kan en etisk 
evaluering foretages, medens et projekt er 
i gang. Kommissionen oplyser hvert år 
Europa-Parlamentet om dens aktiviteter 
på dette område, og herudover stiller den 
oplysninger til rådighed for Europa-
Parlamentet og Rådet efter opfordring. 
Under programmets gennemførelse følger 
Kommissionen løbende med i den 
videnskabelige udvikling og nationale og 
internationale regler, således at der kan 
tages højde for alle fremskridt og 
ændringer.

Or. en
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Begrundelse

Under det sjette og syvende forskningsrammeprogram blev der medtaget en langt mere 
omfattende formulering om de etiske principper. Ændringsforslaget sigter efter at dække alle 
relevante EU-dokumenter og internationale dokumenter i Horisont 2020. Det skal undgås, at 
borgerne får den opfattelse, at etiske grænser er mindre vigtige for Den Europæiske Union 
nu. Desuden er ideen om en systematisk etisk evaluering af følsomme spørgsmål, som ikke 
udelukkende omhandler embryonale stamceller, men ligeledes andre spørgsmål såsom 
forskning på personer, der ikke er i stand til at give informeret samtykke, nødvendig og er 
blevet medtaget i dokumenterne i det sjette og syvende rammeprogram.

Ændringsforslag 538
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Alle forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der iværksættes under Horisont 2020, 
gennemføres under overholdelse af etiske 
principper og den relevante nationale 
lovgivning, EU-lovgivning samt 
international lovgivning, herunder Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention, inklusive 
tillægsprotokoller, direktiv 2004/23/EF om 
humane væv og celler og forordning (EF) 
nr. 1394/2007 om lægemidler til avanceret 
terapi.

Or. en

Ændringsforslag 539
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Alle forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der iværksættes under Horisont 2020, 
gennemføres under overholdelse af etiske 
principper og den relevante nationale 
lovgivning, EU-lovgivning samt 
international lovgivning, herunder Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention, inklusive 
tillægsprotokoller. Forskningsaktiviteterne 
skal også tage hensyn til artikel 13 i 
TEUF og begrænse anvendelsen af dyr til 
forskning og forsøg med henblik på helt 
at erstatte anvendelsen af dyr med andre 
metoder, herunder gennem strategisk 
udvikling, integration og anvendelse af 
innovative instrumenter og teknologier, 
der ikke involverer dyr.

Or. sl

Ændringsforslag 540
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 541
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Alle forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der iværksættes under Horisont 2020, 
gennemføres under overholdelse af etiske 
principper og den relevante nationale 
lovgivning, EU-lovgivning samt 
international lovgivning, herunder Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention, inklusive 
tillægsprotokoller. Der skal tages hensyn 
til udtalelser fra Den Europæiske Gruppe 
vedrørende Etik inden for Naturvidenskab 
og Ny Teknologi.

Or. en

Ændringsforslag 542
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

europæiske 
menneskerettighedskonvention, inklusive 
tillægsprotokoller, samt FN's konvention 
om rettigheder for personer med 
handicap.

Or. en

Ændringsforslag 543
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der skal lægges særlig vægt på 
proportionalitetsprincippet, retten til 
privatlivets fred, retten til beskyttelse af 
personoplysninger, retten til personlig 
fysisk og psykisk integritet, retten til ikke 
at blive forskelsbehandlet på grund af
køn, race eller etnisk oprindelse, religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering og behovet for at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau.

Or. fr

Ændringsforslag 544
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der skal lægges særlig vægt på 
proportionalitetsprincippet, beskyttelsen af 
den menneskelige værdighed, princippet 
om menneskets forrang, retten til 
privatlivets fred, retten til beskyttelse af 
personoplysninger, menneskers ret til
fysisk og psykisk integritet, retten til ikke-
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diskrimination og behovet for at sikre et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

Or. it

Begrundelse

Der bør også være en henvisning til beskyttelsen af den menneskelige værdighed (jf. f.eks. 
artikel 1 i EU’s charter om grundlæggende rettigheder) og princippet om menneskets forrang. 
Anvendelsen af betegnelsen ”menneske” udvider rækkevidden af den omhandlede beskyttelse, 
da betegnelsen er mere ”videnskabelig” og objektiv samt mindre kontroversiel og bør følgelig
foretrækkes frem for ”personlig” i retlige instrumenter. 

Ændringsforslag 545
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der skal lægges særlig vægt på 
proportionalitetsprincippet, retten til 
privatlivets fred, retten til beskyttelse af 
personoplysninger, retten til personlig 
fysisk og psykisk integritet, retten til ikke 
at blive forskelsbehandlet på grund af 
køn, race eller etnisk oprindelse, religion 
eller tro, handicap eller seksuel 
orientering og behovet for at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 546
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

proportionalitetsprincippet, retten til 
privatlivets fred, retten til beskyttelse af 
personoplysninger, retten til personlig 
fysisk og psykisk integritet, retten til ikke 
at blive forskelsbehandlet på grund af 
køn, race eller etnisk oprindelse, religion 
eller tro, handicap eller seksuel 
orientering og behovet for at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 547
Marisa Matias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der skal lægges særlig vægt på 
proportionalitetsprincippet, retten til 
privatlivets fred, retten til beskyttelse af 
personoplysninger, retten til personlig 
fysisk og psykisk integritet, retten til ikke 
at blive forskelsbehandlet på grund af
nationalitet, etnisk oprindelse, handicap, 
religion eller tro, køn eller seksuel 
orientering og behovet for at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 548
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der gennemføres under Horisont 2020, skal 

2. Forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der gennemføres under Horisont 2020, skal 
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udelukkende være rettet mod civile 
anvendelsesformål.

udelukkende være rettet mod civile 
anvendelsesformål. Finansieringen af 
forskning og innovation inden for 
forsvaret, herunder af civil-militær 
teknologi med dobbelt formål, medtages 
ikke i programmet. 

Or. en

Ændringsforslag 549
Christian Ehler, Michael Gahler

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der gennemføres under Horisont 2020, skal 
udelukkende være rettet mod civile 
anvendelsesformål.

2. Forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der gennemføres under Horisont 2020, skal 
hovedsageligt være rettet mod civile 
anvendelsesformål.

Or. en

Ændringsforslag 550
Konrad Szymański

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forskning i reproduktiv kloning af 
mennesker

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

Or. en

Ændringsforslag 551
Anna Záborská, Jan Březina

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forskning i reproduktiv kloning af 
mennesker

a) forskning i reproduktiv, terapeutisk eller 
videnskabelig kloning af mennesker.

Or. en

Ændringsforslag 552
Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forskning i reproduktiv kloning af 
mennesker

a) forskning i reproduktiv kloning af 
mennesker og dyr

Or. it

Ændringsforslag 553
Konrad Szymański, Angelika Niebler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) forskning, der sigter mod at ændre det 
menneskelige genom til andre formål end 
forebyggende, diagnostiske eller 
terapeutiske samt forskning, der sigter 
mod at ændre menneskers arvemasse på en 
måde, der gør ændringerne arvelige

Or. en

Begrundelse

Indgreb i det menneskelige genom med henblik på forbedring er en krænkelse af relevante 
principper såsom princippet om lighed og er udelukket af internationale retlige instrumenter 
såsom bioetikkonventionen (jf. artikel 13).
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Ændringsforslag 554
Anna Záborská, Jan Březina

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 555
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forskning, der sigter mod at skabe 
menneskelige embryoner alene til 
forskningsformål eller for at fremskaffe 
stamceller, herunder ved kerneoverførsel 
mellem kropsceller.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 556
Marisa Matias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forskning, der sigter mod at skabe 
menneskelige embryoner alene til 
forskningsformål eller for at fremskaffe 
stamceller, herunder ved kerneoverførsel 

udgår
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mellem kropsceller.

Or. en

Ændringsforslag 557
Konrad Szymański

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forskning, der sigter mod at skabe 
menneskelige embryoner alene til 
forskningsformål eller for at fremskaffe 
stamceller, herunder ved kerneoverførsel 
mellem kropsceller.

c) forskning, der sigter mod enten at skabe 
– ved kerneoverførsel mellem kropsceller 
eller partenogenese eller ethvert andet 
middel – eller ødelægge menneskelige 
embryoner uanset formålet, herunder for 
at fremskaffe stamceller, samt enhver 
forskning, der indebærer anvendelsen af 
stamceller fra menneskelige embryoner.

Or. en

Begrundelse

Nærhedsprincippet bør respekteres på et område, hvor der er mange forskellige etiske 
muligheder og retlige løsninger blandt medlemsstaterne. Indstilling af støtten til de former for 
forskning, der er nævnt i bestemmelsen, er ligeledes nødvendig i betragtning af EU’s retlige 
princip om sammenhæng efter Domstolens dom i Brüstle-sagen. Henvisningen til 
partenogenese sigter mod en bredere henvisning, der ligeledes omfatter tekniske måder, 
hvorpå man kan skabe menneskelige embryoner.

Ændringsforslag 558
Piotr Borys

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forskning, der sigter mod at skabe 
menneskelige embryoner alene til 
forskningsformål eller for at fremskaffe 
stamceller, herunder ved kerneoverførsel 

c) forskning, der sigter mod enten at skabe 
– ved kerneoverførsel mellem kropsceller 
eller partenogenese eller ethvert andet 
middel – eller ødelægge menneskelige 
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mellem kropsceller. embryoner uanset formålet, herunder for 
at fremskaffe stamceller, samt enhver 
forskning, der indebærer anvendelsen af 
stamceller fra menneskelige embryoner.

Or. en

Ændringsforslag 559
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forskning, der sigter mod at skabe 
menneskelige embryoner alene til 
forskningsformål eller for at fremskaffe 
stamceller, herunder ved kerneoverførsel 
mellem kropsceller.

c) aktiviteter, der sigter mod at skabe 
menneskelige embryoner alene til 
forskningsformål eller for at fremskaffe 
stamceller, herunder ved kerneoverførsel 
mellem kropsceller.

Or. en

Ændringsforslag 560
Konrad Szymański

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) forskning, der indebærer destruktion 
af menneskelige embryoner

Or. en

Ændringsforslag 561
Angelika Niebler, Markus Pieper, Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) forskning, der indebærer destruktion 
af embryonale stamceller

Or. de

Begrundelse

Forskning, der indebærer destruktion af embryonale stamceller, bør ikke modtage finansiel 
støtte fra Horisont 2020.

Ændringsforslag 562
Algirdas Saudargas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) forskning, der indebærer destruktion 
af menneskelige embryoner

Or. en

Ændringsforslag 563
Elisabetta Gardini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) forskning, der indebærer destruktion 
af menneskelige embryoner

Or. en

Ændringsforslag 564
Anna Záborská, Jan Březina
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) forskning, der indebærer destruktion 
af menneskelige embryoner

Or. en

Ændringsforslag 565
Petru Constantin Luhan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) forskning, der sigter mod at skabe et 
overvågningssamfund.

Or. en

Ændringsforslag 566
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 567
Angelika Niebler, Markus Pieper

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra c b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) forskning, der indebærer anvendelse 
af embryonale menneskelige stamceller.

Or. de

Ændringsforslag 568
Algirdas Saudargas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) forskning, der indebærer anvendelse 
af embryonale menneskelige stamceller

Or. en

Ændringsforslag 569
Anna Záborská, Jan Březina

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) forskning, der indebærer anvendelse 
af embryonale menneskelige stamceller

Or. en

Ændringsforslag 570
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – litra c b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) forskning, der involverer 
ikkemenneskelige primater, som er 
indfanget i naturen, og afkom fra 
primater, der er indfanget i naturen

Or. en

Begrundelse

Projekter, der indebærer anvendelsen af ikkemenneskelige primater, der er indfanget i 
naturen, og afkom fra ikkemenneskelige primater, der er indfanget i naturen, bør ikke støttes 
på grund af graden af de lidelser, som påføres, og fordi indfangningen af vilde primater til 
anvendelse i laboratorier skal stoppes.

Ændringsforslag 571
Elisabetta Gardini

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) forskning, der indebærer anvendelse 
af embryonale menneskelige stamceller

Or. en

Ændringsforslag 572
Anna Záborská, Jan Březina

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) forskning, der indebærer kommerciel 
donation af æg, væv og celler fra 
mennesker, samt surrogatmoderskab

Or. en
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Ændringsforslag 573
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) forskning, der indebærer bevidst 
adskillelse af moderdyret fra sit afkom

Or. en

Begrundelse

Projekter, der indebærer, at moderen adskilles fra sit afkom, kritiseres fra mange sider, fordi 
dyrene bliver udsat for en uacceptabel grad af lidelser. Disse projekter bør ikke støttes med 
offentlige midler.

Ændringsforslag 574
Philippe Lamberts, Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Horisont 2020 skal udelukke juridiske 
enheder (herunder alle associerede 
enheder), hvis deltagelse, som ved de 
formål, de forfølger, deres etableringssted, 
arten eller placeringen af deres 
aktiviteter, ville medføre, at Den 
Europæiske Union ville anerkende en 
situation som lovlig eller yde hjælp eller 
bistand til at opretholde en situation, der 
er blevet skabt ved en grov overtrædelse af 
international lovgivning (herunder den 
humanitære folkeret), når en sådan 
overtrædelse er blevet konstateret ved en 
resolution fra FN's Sikkerhedsråd eller 
ved en dom eller rådgivende udtalelse fra 
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Den Internationale Domstol.

Or. en

Ændringsforslag 575
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Horisont 2020 skal udelukke 
deltagelsen af virksomheder, der er 
etableret i et tredjeland, som fører sig 
frem som et offshore finanscenter, eller 
hvor der ikke pålægges skat eller nominel 
skat, hvor der ikke findes effektiv 
informationsudveksling med udenlandske 
skattemyndigheder, gennemsigtighed 
inden for lovgivningsmæssige, juridiske 
eller administrative bestemmelser, eller 
hvor der ikke stilles krav om en 
omfattende lokal tilstedeværelse.

Or. en

Ændringsforslag 576
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Der kan eventuelt ydes finansiering til 
forskning i menneskelige stamceller, det 
være sig voksne, embryonale eller fra 
navlestrengen, afhængig af både de 
videnskabelige forslags indhold og 
retsgrundlaget i de berørte medlemsstater. 
Forskning inden for embryonale 
stamceller må udelukkende udføres under 
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støtte til forskning, der foregår i en 
medlemsstat, hvor denne forskning er 
forbud

anvendelse af overtallige embryoner fra in 
vito-fertilisering, og som ikke skal bruges 
til reproduktionsformål. Der ydes ikke 
støtte til forskningsaktiviteter, der er 
forbudt i samtlige medlemsstater. Der ydes 
ikke støtte til forskning, der foregår i en 
medlemsstat, hvor denne forskning er 
forbudt. Medicinsk forskning inden for 
alle former for stamceller finansieres 
imidlertid i de medlemsstater, hvor en 
sådan aktivitet er tilladt.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at anvende en objektiv, tolerant og upartisk tilgang i forhold til det følsomme 
spørgsmål om forskning i de forskellige former for stamceller, navnlig de stamceller, der 
kommer fra overtallige embryoner.

Ændringsforslag 577
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Der kan eventuelt ydes finansiering til 
forskning i menneskelige stamceller, både 
voksne og embryonale, afhængig af både 
de videnskabelige forslags indhold og 
retsgrundlaget i de berørte medlemsstater. 
Der kan ligeledes ydes finansiering til 
forskning, der sigter mod at skabe 
menneskelige embryoner alene til 
forskningsformål eller for at fremskaffe 
stamceller, herunder ved kerneoverførsel 
mellem kropsceller, såfremt forskningen 
ikke kan gennemføres ved anvendelse af 
overtallige embryoner og afhængig af 
retsgrundlaget i de berørte medlemsstater. 
Der ydes ikke støtte til 
forskningsaktiviteter, der er forbudt i 
samtlige medlemsstater. Der ydes ikke 
støtte til forskning, der foregår i en 
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medlemsstat, hvor denne forskning er 
forbudt.

Or. en

Ændringsforslag 578
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 579
Angelika Niebler, Markus Pieper

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der kan eventuelt ydes finansiering til 
forskning i menneskelige stamceller, både 
voksne og embryonale, afhængig af både 
de videnskabelige forslags indhold og 

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

retsgrundlaget i de berørte medlemsstater. 
Der ydes ikke støtte til 
forskningsaktiviteter, der er forbudt i 
samtlige medlemsstater. Der ydes ikke 
støtte til forskning, der foregår i en 
medlemsstat, hvor denne forskning er 
forbudt.

Or. de

Begrundelse

Nødvendiggjort af Angelika Nieblers ændringsforslag om indsættelse af artikel 16, stk. 3, litra 
ca), (nyt) og artikel 16, stk. 3, litra cb), (nyt).

Ændringsforslag 580
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 581
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, litra c), hvori anvendelsen af embryonale 
menneskelige stamceller udelukkes.

Ændringsforslag 582
Algirdas Saudargas

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 583
Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 584
Anna Záborská, Jan Březina

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 585
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Der kan ydes finansiering til 
forskning, der sigter mod at skabe 
menneskelige embryoner alene til 
forskningsformål eller for at fremskaffe 
stamceller, herunder ved kerneoverførsel 
mellem kropsceller, såfremt den relevante 
medlemsstat tillader det, og såfremt 
forskningen ikke kan gennemføres ved 
anvendelsen af overtallige embryoner. 
For så vidt angår forskning i overtallige 
menneskelige embryoner, kan der ydes 
finansiering til de projekter, der omfatter 
tilvejebringelse af stamceller.

Or. en

Begrundelse

Inden for forskning er det ikke altid muligt at opfylde formålet gennem anvendelse af 
overtallige embryoner. Kvaliteten af overskydende embryoner fra reagensglasbefrugtning er 
ikke altid optimal og kan forvanske forskningsresultaterne.  Skabelsen af nye embryoner ved 
kerneoverførsel mellem kropsceller vil være uundværligt i fremtiden for den terapeutiske 
anvendelse af forskning i menneskelige embryonale stamceller.

Ændringsforslag 586
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. EU-finansieret forskning inden for 
dyreforsøg, som henhører under direktiv 
2010/63/EU om beskyttelse af dyr anvendt 
til videnskabelige formål, skal være 
genstand for en streng og gennemsigtig 
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etisk og videnskabelig kvalitetsevaluering, 
herunder fuld dokumentation for 
anprisninger inden for relevansen af 
dyremodeller for menneskers situation og 
et krav om en efterfølgende evaluering af 
alle EU-finansierede dyreforsøg, uanset 
dyreart eller omfang.

Or. en

Begrundelse

Horisont 2020 bør være i overensstemmelse med kravene i direktiv 2010/63/EU om 
beskyttelse af dyr anvendt til videnskabelige formål. I denne forbindelse er der brug for en 
omfattende projektevaluering, når der anvendes dyr i forsøg. Herudover bør der i forbindelse 
med EU-finansierede dyreforsøg ligeledes gennemføres en efterfølgende evaluering for at 
sikre, at relevansen af dyremodeller konstant kontrolleres, således at fremtidige 
finansieringsafgørelser kan forbedres og informeres.

Ændringsforslag 587
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I forbindelse med den foreløbige 
evaluering, jf. artikel 26, stk. 1, kan de 
forskningsområder, der er anført i stk. 3, 
tages op til fornyet overvejelse i lyset af de 
videnskabelige fremskridt.

5. Hvis de forskningsområder, der er anført 
i stk. 3, skal tages op til fornyet overvejelse 
i forbindelse med den foreløbige 
evaluering, jf. artikel 26, stk. 1, i lyset af 
de videnskabelige fremskridt, gør 
Kommissionen dette ved hjælp af et 
lovgivningsmæssigt forslag.

Or. en

Ændringsforslag 588
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Alle indkaldelser af forslag inden for 
sikkerhedsforskning skal underkastes en 
etisk og samfundsmæssig 
forhåndsevaluering, og alle de projekter, 
der foreslås med henblik på finansiering, 
skal underkastes en etisk gennemgang i 
løbet af gennemførelsen. 
Forhåndsevalueringen og den etiske 
gennemgang skal række ud over de 
snævre grænser, der findes i forbindelse 
med privatlivets beskyttelse og 
databeskyttelse, og tage højde for de 
bredere samfundsmæssige konsekvenser 
af den bagvedliggende FoU-dagsorden på 
sikkerhedsområdet. Indkaldelser og 
projektforslag, der giver anledning til 
betydelige etiske og/eller 
samfundsmæssige bekymringer, skal 
underkastes øget tilsyn og kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 589
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Horisont 2020 gennemføres i 
komplementaritet med andre EU-
støtteprogrammer og -politikker, herunder 
strukturfondene, den fælles 
landbrugspolitik, programmet for 
virksomheders konkurrenceevne og 
SMV'er (Cosme), Erasmus for alle, Life 
og Europa 2020-strategien.

Or. en
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Ændringsforslag 590
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Horisont 2020 gennemføres i 
komplementaritet med andre EU-
støtteprogrammer, herunder 
strukturfondene, den fælles 
landbrugspolitik, programmet for 
virksomheders konkurrenceevne og 
SMV’er (Cosme), Erasmus for alle, Life+ 
og Europa 2020-strategien samt 
medlemsstaternes finansiering af 
forskning og innovation.

Or. en

Ændringsforslag 591
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Horisont 2020 gennemføres i 
komplementaritet med andre EU-
støtteprogrammer, herunder 
strukturfondene og de specifikke støtte- og 
kompensationsprogrammer samt støtte-
og kompensationsforanstaltninger under 
regional- og samhørighedspolitikken.

Or. pt

Begrundelse

Af hensyn til sammenhæng og effektivitet bør der være komplementaritet mellem Horisont 
2020-programmet og Unionens støtteprogrammer under strukturfondene, herunder specifikke 
programmer og foranstaltninger.
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Ændringsforslag 592
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Horisont 2020 gennemføres i 
komplementaritet med andre EU-
støtteprogrammer, herunder 
strukturfondene og Cosme (programmet 
for virksomheders konkurrenceevne og 
SMV’er).

Or. en

Ændringsforslag 593
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Horisont 2020 gennemføres i 
komplementaritet med andre EU-
støtteprogrammer, herunder 
strukturfondene, programmet for 
virksomheders konkurrenceevne og 
SMV’er (Cosme) og Erasmus for alle.

Or. en

Ændringsforslag 594
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hovedvægten i Horisont 2020 skal 
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imidlertid lægges på at finansiere 
forskning af topkvalitet.
Strukturfondene har en central rolle at 
spille i forbindelse med 
kapacitetsudvikling og kan fungere som 
en slags genvej til topkvalitet, således at 
der bliver mulighed for at udvikle 
projekter af topkvalitet, der kan 
konkurrere om støtte under Horisont 
2020.
Synergier mellem Horisont 2020 og 
samhørighedspolitikken som støtte for 
forskning og innovation vil blive 
gennemført gennem iværksættelse af 
supplerende foranstaltninger på en 
koordineret måde. Hvor det er muligt, vil 
interoperabiliteten mellem de to 
instrumenter blive fremmet, og der vil 
blive tilskyndet til kumulativ eller 
kombineret finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 595
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Nationale og regionale fonde bør 
støtte projekter, der er evalueret positivt, 
såsom EFR, Marie Curie eller 
samarbejdsforanstaltninger, som opfylder 
kriteriet om topkvalitet, men udelukkende 
hvis der ikke er tilstrækkelige midler til 
rådighed i Horisont 2020-programmet.

Or. en

Ændringsforslag 596
Gunnar Hökmark
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Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 a
Synergier med strukturfondene

Strukturfondene bør anvendes i deres 
fulde udstrækning med henblik på at 
støtte kapacitetsopbygning og FoU-
infrastrukturopbygning i regionerne 
gennem aktiviteter målrettet imod
oprettelse af ekspertisecentre

Or. en

Ændringsforslag 597
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 a
Civilsamfundsorganisationer

1) Der lægges særlig vægt på at sikre, at 
civilsamfundsorganisationer deltager i 
Horisont 2020 i tilstrækkeligt omfang, og 
at programmet har den ønskede 
innovationseffekt på 
civilsamfundsorganisationer. Der 
gennemføres kvantitative og kvalitative 
vurderinger af 
civilsamfundsorganisationers deltagelse 
som led i evaluerings- og 
overvågningsforanstaltningerne.
2) Der lægges særlig vægt på de 
initiativer, der har til formål at øge 
civilsamfundsorganisationers kendskab til 
Horisont 2020 og at lette 
civilsamfundsorganisationers adgang til 
finansiering under Horisont 2020. 
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Horisont 2020 og andre EU-
støtteprogrammer, herunder 
strukturfondene, anvendes til dette 
formål.
3) Civilsamfundsorganisationer skal 
høres i løbet af gennemførelsen, 
programmeringen, overvågningen og 
evalueringen af Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 598
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 a
Kvalitetsmærke

Horisont 2020 skal bidrage til 
fastlæggelsen af ekspertisecentre, 
evalueringen af deres potentiale og 
forbedringen af deres synlighed ved at 
indføre et kvalitetsmærke.

Or. en

Ændringsforslag 599
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 18 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Små og mellemstore virksomheder Den private sektor og små og mellemstore 
virksomheder
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Or. en

Ændringsforslag 600
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der vil blive lagt særlig vægt på at sikre, 
at små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er) deltager i Horisont 2020 i 
tilstrækkeligt omfang, og at programmet 
har den ønskede innovationseffekt på 
SMV'er. Der vil blive gennemført 
kvantitative og kvalitative vurderinger af 
SMV'ernes deltagelse som led i 
evaluerings- og 
overvågningsforanstaltningerne.

1. Der vil blive lagt særlig vægt på at sikre, 
at den private sektor og navnlig små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) 
deltager i Horisont 2020 i øget omfang, og 
at programmet har den ønskede 
innovationseffekt på den private sektor og 
SMV'er. Der vil blive gennemført 
kvantitative og kvalitative vurderinger af 
den private sektors deltagelse som led i 
evaluerings- og 
overvågningsforanstaltningerne.

Or. en

Ændringsforslag 601
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der vil blive lagt særlig vægt på at sikre, 
at små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er) deltager i Horisont 2020 i 
tilstrækkeligt omfang, og at programmet 
har den ønskede innovationseffekt på 
SMV'er. Der vil blive gennemført 
kvantitative og kvalitative vurderinger af 
SMV'ernes deltagelse som led i 
evaluerings- og 
overvågningsforanstaltningerne.

1. Der vil blive lagt særlig vægt på at sikre, 
at den private sektor og små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) 
deltager i Horisont 2020 i øget omfang, og 
at programmet har den ønskede 
innovationseffekt på den private sektor og 
SMV'er. Der vil blive gennemført 
kvantitative og kvalitative vurderinger af 
den private sektors og navnlig SMV’ernes
deltagelse som led i evaluerings- og 
overvågningsforanstaltningerne.
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Or. en

Ændringsforslag 602
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der vil blive lagt særlig vægt på at sikre, 
at små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er) deltager i Horisont 2020 i 
tilstrækkeligt omfang, og at programmet 
har den ønskede innovationseffekt på 
SMV'er. Der vil blive gennemført 
kvantitative og kvalitative vurderinger af 
SMV'ernes deltagelse som led i 
evaluerings- og 
overvågningsforanstaltningerne.

1. Der vil blive lagt særlig vægt på at sikre, 
at små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er) deltager i Horisont 2020 i øget
omfang, og at programmet har den ønskede 
innovationseffekt på SMV'er. Der vil blive 
gennemført kvantitative og kvalitative 
vurderinger af SMV'ernes deltagelse som 
led i evaluerings- og 
overvågningsforanstaltningerne.

Or. de

Ændringsforslag 603
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der vil blive lagt særlig vægt på at sikre, 
at små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er) deltager i Horisont 2020 i 
tilstrækkeligt omfang, og at programmet 
har den ønskede innovationseffekt på 
SMV'er. Der vil blive gennemført 
kvantitative og kvalitative vurderinger af 
SMV'ernes deltagelse som led i 
evaluerings- og 
overvågningsforanstaltningerne.

1. Der vil blive lagt særlig vægt på at sikre, 
at små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er) deltager i Horisont 2020 i 
tilstrækkeligt omfang, og at programmet 
har den ønskede forsknings- og 
innovationseffekt på SMV'er. Der vil blive 
gennemført kvantitative og kvalitative 
vurderinger af SMV'ernes deltagelse som 
led i evaluerings- og 
overvågningsforanstaltningerne.

Or. ro
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Ændringsforslag 604
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der vil blive lagt særlig vægt på at sikre, 
at små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er) deltager i Horisont 2020 i 
tilstrækkeligt omfang, og at programmet 
har den ønskede innovationseffekt på 
SMV'er. Der vil blive gennemført 
kvantitative og kvalitative vurderinger af 
SMV'ernes deltagelse som led i 
evaluerings- og 
overvågningsforanstaltningerne.

1. Der vil blive lagt særlig vægt på at sikre, 
at små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er) deltager i løbet af hele 
gennemførelsen af Horisont 2020-
programmet i tilstrækkeligt omfang, og at 
programmet har den ønskede 
innovationseffekt på SMV'er. Der vil blive 
gennemført kvantitative og kvalitative 
vurderinger af SMV'ernes deltagelse som 
led i evaluerings- og 
overvågningsforanstaltningerne.

Or. en

Ændringsforslag 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der vil blive lagt særlig vægt på at sikre, 
at små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er) deltager i Horisont 2020 i 
tilstrækkeligt omfang, og at programmet 
har den ønskede innovationseffekt på 
SMV'er. Der vil blive gennemført 
kvantitative og kvalitative vurderinger af 
SMV'ernes deltagelse som led i 
evaluerings- og 
overvågningsforanstaltningerne.

1. Der vil blive lagt særlig vægt på at sikre, 
at små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er) deltager i Horisont 2020 i 
tilstrækkeligt omfang, og at programmet 
har den ønskede innovationseffekt på 
SMV'er, navnlig i projekters mere 
markedsnære faser.. Der vil blive 
gennemført kvantitative og kvalitative 
vurderinger af SMV'ernes deltagelse som 
led i evaluerings- og 
overvågningsforanstaltningerne.

Or. en
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Ændringsforslag 606
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der gennemføres specifikke 
foranstaltninger under det specifikke mål
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi", der er beskrevet i bilag 
I, del II, punkt 1, og under hvert af de 
specifikke mål under indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer", der er 
beskrevet i bilag I, del III, punkt 1 - 6. 
Disse specifikke foranstaltninger tager 
form af et SMV-specifikt instrument, der 
er rettet mod alle typer SMV'er med 
innovationspotentiale, og gennemføres på 
en sammenhængende måde, tilpasset til 
SMV'ernes behov, således som beskrevet 
under det specifikke mål, "Innovation i 
små og mellemstore virksomheder" i bilag 
I, del II, punkt 3.3.a).

2. Der gennemføres specifikke 
foranstaltninger gennem oprettelsen af en 
forskelligartet værktøjskasse med støtte-
og finansieringsinstrumenter, der står til 
rådighed for SMV’er. De specifikke 
foranstaltninger fastlægges under det 
specifikke mål ”Innovation i små og 
mellemstore virksomheder” i del II, punkt 
3.3.a) i bilaget. Under disse 
foranstaltninger lægges der stor vægt på 
støtten til og gennemførelsen af et SMV-
specifikt instrument, der er rettet mod alle 
typer SMV'er med innovationspotentiale, 
og gennemføres på en sammenhængende 
måde gennem én målrettet administrativ 
struktur, tilpasset til SMV'ernes behov. 
Det SMV-specifikke instrument 
gennemføres inden for de områder, som 
er fastlagt under det specifikke mål
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi", der er beskrevet i bilag 
I, del II, punkt 1, og under hvert af de 
specifikke mål under indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer", der er 
beskrevet i bilag I, del III, punkt 1 - 6.

Or. en

Ændringsforslag 607
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der gennemføres specifikke 
foranstaltninger under det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi", der er beskrevet i bilag 
I, del II, punkt 1, og under hvert af de 
specifikke mål under indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer", der er 
beskrevet i bilag I, del III, punkt 1 - 6.
Disse specifikke foranstaltninger tager 
form af et SMV-specifikt instrument, der 
er rettet mod alle typer SMV'er med 
innovationspotentiale, og gennemføres på 
en sammenhængende måde, tilpasset til 
SMV'ernes behov, således som beskrevet 
under det specifikke mål, "Innovation i 
små og mellemstore virksomheder" i bilag 
I, del II, punkt 3.3.a).

2. Et SMV-specifikt instrument, der er 
rettet mod alle typer SMV'er med 
innovationspotentiale, vil blive oprettet 
under ét ledelsesorgan og
gennemføres således som beskrevet under 
det specifikke mål "Innovation i små og 
mellemstore virksomheder" i bilag I, del 
II, punkt 3.3.a). Dette instrument har 
tematisk forbindelse med det specifikke 
mål "Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi", der er beskrevet i bilag 
I, del II, punkt 1, og under hvert af de 
specifikke mål under indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer", der er 
beskrevet i bilag I, del III, punkt 1 - 7.

Or. en

Ændringsforslag 608
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der gennemføres specifikke 
foranstaltninger under det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi", der er beskrevet i bilag 
I, del II, punkt 1, og under hvert af de 
specifikke mål under indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer", der er 
beskrevet i bilag I, del III, punkt 1 - 6. 
Disse specifikke foranstaltninger tager 
form af et SMV-specifikt instrument, der er 
rettet mod alle typer SMV'er med 
innovationspotentiale, og gennemføres på 
en sammenhængende måde, tilpasset til 
SMV'ernes behov, således som beskrevet 

2. Der gennemføres specifikke 
foranstaltninger under det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi", der er beskrevet i bilag 
I, del II, punkt 1, og under hvert af de 
specifikke mål under indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer", der er 
beskrevet i bilag I, del III, punkt 1 - 6. 
Disse specifikke foranstaltninger tager 
form af et SMV-specifikt instrument, der er 
rettet mod alle typer SMV'er med 
innovationspotentiale, og gennemføres på 
en sammenhængende måde, tilpasset til 
SMV'ernes behov, således som beskrevet 
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under det specifikke mål, "Innovation i 
små og mellemstore virksomheder" i bilag 
I, del II, punkt 3.3.a).

under det specifikke mål, "Innovation i 
små og mellemstore virksomheder" i bilag 
I, del II, punkt 3.3.a). Det er afgørende, at 
SMV’er integreres i hele værdikæden, 
således at de kan få adgang til alle 
muligheder i Horisont 2020.

Or. en

Begrundelse

SMV’er er en afgørende del af industristrukturen i mange sektorer. Som leverandører og 
underleverandører til industrien udgør de væsentlige led i en produktivitetskæde. Følgelig er 
det afgørende, at SMV’er deltager i de aktiviteter, der er integreret med 
originaludstyrsfabrikanter, andre leverandører, herunder store virksomheder, forsknings- og 
teknologiorganisationer og universiteter, og at SMV’er ikke er isoleret i deres eget program.

Ændringsforslag 609
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der gennemføres specifikke 
foranstaltninger under det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi", der er beskrevet i bilag 
I, del II, punkt 1, og under hvert af de 
specifikke mål under indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer", der er 
beskrevet i bilag I, del III, punkt 1 - 6. 
Disse specifikke foranstaltninger tager 
form af et SMV-specifikt instrument, der er 
rettet mod alle typer SMV'er med 
innovationspotentiale, og gennemføres på 
en sammenhængende måde, tilpasset til 
SMV'ernes behov, således som beskrevet 
under det specifikke mål, "Innovation i 
små og mellemstore virksomheder" i bilag 
I, del II, punkt 3.3.a).

2. Der gennemføres specifikke 
foranstaltninger for SMV’er under det 
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi", der er beskrevet i 
bilag I, del II, punkt 1, og under hvert af de 
specifikke mål under indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer", der er 
beskrevet i bilag I, del III, punkt 1 - 6. 
Disse specifikke foranstaltninger tager 
form af bl.a. et SMV-specifikt instrument, 
der er rettet mod alle typer SMV'er med 
innovationspotentiale i bred forstand, og 
gennemføres på en sammenhængende 
måde, tilpasset til SMV'ernes behov, 
således som beskrevet under det specifikke 
mål, "Innovation i små og mellemstore 
virksomheder" i bilag I, del II, punkt 3.3.a).

Or. en
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Ændringsforslag 610
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Artikel 18, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der gennemføres specifikke 
foranstaltninger under det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi", der er beskrevet i bilag 
I, del II, punkt 1, og under hvert af de 
specifikke mål under indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer", der er 
beskrevet i bilag I, del III, punkt 1 - 6. 
Disse specifikke foranstaltninger tager 
form af et SMV-specifikt instrument, der er 
rettet mod alle typer SMV'er med 
innovationspotentiale, og gennemføres på 
en sammenhængende måde, tilpasset til 
SMV'ernes behov, således som beskrevet 
under det specifikke mål, "Innovation i 
små og mellemstore virksomheder" i bilag 
I, del II, punkt 3.3.a).

2. Der gennemføres specifikke 
foranstaltninger for SMV’er under det 
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi", der er beskrevet i 
bilag I, del II, punkt 1, og under hvert af de 
specifikke mål under indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer", der er 
beskrevet i bilag I, del III, punkt 1 - 6. 
Disse specifikke foranstaltninger tager 
form af bl.a. et SMV-specifikt instrument, 
der er rettet mod alle typer SMV'er med 
innovationspotentiale, og gennemføres på 
en sammenhængende måde, tilpasset til 
SMV'ernes behov, således som beskrevet 
under det specifikke mål, "Innovation i 
små og mellemstore virksomheder" i bilag 
I, del II, punkt 3.3.a).

Or. en

Ændringsforslag 611
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der gennemføres specifikke 
foranstaltninger under det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi", der er beskrevet i bilag 
I, del II, punkt 1, og under hvert af de 
specifikke mål under indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer", der er 
beskrevet i bilag I, del III, punkt 1 - 6. 

2. Der gennemføres specifikke 
foranstaltninger under det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi", der er beskrevet i bilag 
I, del II, punkt 1, og under hvert af de 
specifikke mål under indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer", der er 
beskrevet i bilag I, del III, punkt 1 - 6. 
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Disse specifikke foranstaltninger tager 
form af et SMV-specifikt instrument, der er 
rettet mod alle typer SMV'er med 
innovationspotentiale, og gennemføres på 
en sammenhængende måde, tilpasset til 
SMV'ernes behov, således som beskrevet 
under det specifikke mål, "Innovation i 
små og mellemstore virksomheder" i bilag 
I, del II, punkt 3.3.a).

Disse specifikke foranstaltninger tager 
form af et SMV-specifikt instrument, der er 
rettet mod alle typer SMV'er med 
innovationspotentiale, og gennemføres på 
en sammenhængende måde, tilpasset til 
SMV'ernes behov, således som beskrevet 
under det specifikke mål, "Innovation i 
små og mellemstore virksomheder" i bilag 
I, del II, punkt 3.3.a), samtidig med at 
nærhedsprincippet og bestræbelserne på 
at opnå europæisk merværdi respekteres 
fuldt ud.

Or. en

Ændringsforslag 612
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der gennemføres specifikke 
foranstaltninger under det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi", der er beskrevet i bilag 
I, del II, punkt 1, og under hvert af de 
specifikke mål under indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer", der er 
beskrevet i bilag I, del III, punkt 1 - 6. 
Disse specifikke foranstaltninger tager 
form af et SMV-specifikt instrument, der er 
rettet mod alle typer SMV'er med 
innovationspotentiale, og gennemføres på 
en sammenhængende måde, tilpasset til 
SMV'ernes behov, således som beskrevet 
under det specifikke mål, "Innovation i 
små og mellemstore virksomheder" i bilag 
I, del II, punkt 3.3.a).

2. Der gennemføres specifikke 
foranstaltninger under det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi", der er beskrevet i bilag 
I, del II, punkt 1, og under hvert af de 
specifikke mål under indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer", der er 
beskrevet i bilag I, del III, punkt 1 - 6. 
Disse specifikke foranstaltninger tager 
form af et SMV-specifikt instrument, der er
rettet mod alle typer SMV'er med 
innovationspotentiale, og gennemføres på 
en sammenhængende måde ved hjælp af 
ledelse under ét, tilpasset til SMV'ernes 
behov, således som beskrevet under det 
specifikke mål, "Innovation i små og 
mellemstore virksomheder" i bilag I, del II, 
punkt 3.3.a).

Or. en
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Begrundelse

Der lader til at være en risiko for, at forskellige generaldirektorater og enheder i 
Kommissionen kan udvikle og gennemføre deres egen variant af programmet, fordi støtten 
kommer fra forskellige budgetposter (industrielt lederskab, særlige samfundsmæssige 
udfordringer osv.).

Ændringsforslag 613
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der gennemføres specifikke 
foranstaltninger under det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi", der er beskrevet i bilag 
I, del II, punkt 1, og under hvert af de 
specifikke mål under indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer", der er 
beskrevet i bilag I, del III, punkt 1 - 6. 
Disse specifikke foranstaltninger tager 
form af et SMV-specifikt instrument, der 
er rettet mod alle typer SMV'er med 
innovationspotentiale, og gennemføres på 
en sammenhængende måde, tilpasset til 
SMV'ernes behov, således som beskrevet 
under det specifikke mål, "Innovation i 
små og mellemstore virksomheder" i bilag 
I, del II, punkt 3.3.a).

2. Der gennemføres specifikke 
foranstaltninger under det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi", der er beskrevet i bilag 
I, del II, punkt 1, og under hvert af de 
specifikke mål under indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer", der er 
beskrevet i bilag I, del III, punkt 1 - 6. 
Disse specifikke foranstaltninger tager 
form af et SMV-specifikt program, der er 
rettet mod alle typer SMV'er med 
innovationspotentiale, og gennemføres på 
en sammenhængende måde, tilpasset til 
SMV'ernes behov, således som beskrevet 
under det specifikke mål, "Innovation i 
små og mellemstore virksomheder" i bilag 
I, del II, punkt 3.3.a).

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at hjælpe SMV’er på en effektiv måde, sikre passende og effektiv 
gennemførelse af de SMV-specifikke foranstaltninger og maksimere virkningen af Horisont 
2020 er det nødvendigt at medtage disse foranstaltninger i et programgrundlag med et særligt 
budget samt en identificerbar struktur, der er ansvarlig for gennemførelsen og kan tage højde 
for de praktiske begrænsninger, som findes i SMV’er og i deres samarbejde med partnere.

Ændringsforslag 614
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Den integrerede fremgangsmåde, der er 
beskrevet i stk. 1 og 2, forventes at føre til, 
at omkring 30 % af det samlede budget for 
det specifikke mål "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" og 15 % af 
budgettet for indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer" går til 
SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 615
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

Det er strategisk vigtigt, at SMV’er tilskyndes til at deltage i rammeprogrammet i langt højere 
grad end foreslået af Kommissionen.

Ændringsforslag 616
Paul Rübig
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Den integrerede fremgangsmåde, der er 
beskrevet i stk. 1 og 2, bør nå 20 % af det 
samlede kombinerede budget for det 
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" og indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer" og går til 
SMV'er.

Or. en

Begrundelse

En styrkelse af SMV'ers deltagelse er en afgørende faktor med henblik på at udnytte de 
innovative kræfter i foretagsomme og innovative virksomheder, nystartede virksomheder og 
spin-off-virksomheder fra forskningsinstitutioner og universiteter hen imod innovative 
løsninger og en generel succes for Horisont 2020. Medens det syvende 
forskningsrammeprogram indeholdt og sandsynligvis vil nå et mål på 15 %, er der behov for 
et mere ambitiøst, men realistisk og opnåeligt mål for i fuld udstrækning at kunne udnytte 
SMV'ers innovative potentiale.

Ændringsforslag 617
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Mindst 20 % af det samlede 
kombinerede budget for det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" og indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer" 
anvendes inden for SMV-instrumentet 
som omhandlet i stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 618
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Den integrerede fremgangsmåde, der er 
beskrevet i stk. 1 og 2, fører til, at mindst 
20 % af det samlede budget for Horisont 
2020 går til SMV’er. Mindst 10 % af 
Horisont 2020-budgettet går til 
gennemførelsen af SMV-instrumentet.

Or. en

Ændringsforslag 619
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Den integrerede fremgangsmåde, der er 
beskrevet i stk. 1 og 2, forventes at føre til, 
at omkring 20 % af det samlede 
kombinerede budget for det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" og indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer" går til 
SMV'er.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel bør ændres med henblik på at øge den procentdel af budgettet, som bør afsættes 
til SMV’er, fra 15 % til 20 %.
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Ændringsforslag 620
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Den integrerede fremgangsmåde, der er 
beskrevet i stk. 1 og 2, bør føre til, at 
mindst 20 % af det samlede kombinerede 
budget for det specifikke mål "Lederskab 
inden for støtte- og industriteknologi" og 
indsatsområdet "Samfundsmæssige 
udfordringer" går til SMV'er.

Or. it

Begrundelse

I betragtning af den indvirkning SMV’er har på økonomien, produktiviteten, skabelsen af nye 
arbejdspladser og innovationskapaciteten i EU bør de tildeles mindst 20 % af det samlede 
budget.

Ændringsforslag 621
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Omkring 15 % af det samlede 
kombinerede budget for det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" og indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer" vil gå til 
SMV'er.

Or. de
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Ændringsforslag 622
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 623
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 624
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 625
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 626
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 627
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

For at undgå at tallet 15 % bliver anset som et loft over den støtte, der tildeles SMV’er, og for 
at bevare deres mulighed for at modtage mere end dette, er det nødvendigt at indsætte ordet 
”mindst” her. 

Ændringsforslag 628
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Artikel 18, stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Den integrerede fremgangsmåde, der er 
beskrevet i stk. 1 og 2, bør føre til, at en 
betydelig del af det samlede kombinerede 
budget for det specifikke mål "Lederskab 
inden for støtte- og industriteknologi" og 
indsatsområdet "Samfundsmæssige 
udfordringer" går til SMV'er.
Støttemodtagere i den private sektor 
forventes at modtage en væsentlig del af 
det samlede budget for Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 629
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 630
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 631
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. SMV-instrumentet gennemføres 
primært efter bottom-up-princippet. På 
gennemførelsesområder skal der 
udelukkende være fokus på de 
prioriteringsområder, som er fastlagt 
under det specifikke mål "Lederskab 
inden for støtte- og industriteknologi", 
der er beskrevet i bilag I, del II, punkt 1, 
og under hvert af de specifikke mål under 
indsatsområdet "Samfundsmæssige 
udfordringer", der er beskrevet i bilag I, 
del III, punkt 1-6. Hvor det er 
hensigtsmæssigt, kan det ligeledes tjene 
som et instrument for prækommercielle 
indkøb eller indkøb af innovative 
løsninger til offentlige EU-indkøberes 
konstaterede fælles behov i Europa.

Or. en
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Ændringsforslag 632
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I overensstemmelse med 
bestemmelserne i stk. 1 og 3 foretager 
Kommissionen evalueringer og registrerer 
SMV’ers deltagelsesgrad i 
forskningsprogrammerne. Såfremt 
målsætningen på 15 % ikke opfyldes, 
undersøger Kommissionen årsagerne til 
situationen og foreslår omgående nye 
foranstaltninger til opfyldelse af 
målsætningen.

Or. fr

Ændringsforslag 633
Kent Johansson, Jens Rohde, Olle Schmidt, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Endvidere bør mindst 10 % af 
budgettet for søjle 2 og 3 øremærkes til 
det SMV-specifikke instrument.

Or. en

Ændringsforslag 634
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Der skal også være særligt fokus på 
SMV’ers tilstrækkelige deltagelse og 
repræsentation i de europæiske 
forskningsområders ledelsesstrukturer og 
navnlig i offentlig-private partnerskaber.

Or. en

Ændringsforslag 635
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 a
Samarbejdsprojekter og 
partnerskabsprogram

Horisont 2020 gennemføres først og 
fremmest gennem tværnationale 
samarbejdsprojekter, der oprettes på 
grundlag af indkaldelser af forslag i 
Horisont 2020's årlige 
arbejdsprogrammer. Disse projekter vil 
blive suppleret af offentlig-private og 
offentlig-offentlige partnerskaber, som 
udarbejdes i samarbejde med 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 636
Christian Ehler, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 a
Den hurtige vej til innovation

1. For at fremskynde markedsføringen og 
udbredelsen af innovation skal 20 % af 
Unionens midler under det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" og i hver af de 
"Samfundsmæssige udfordringer" i del II 
afsættes til "Den hurtige vej til 
innovation".
2. "Den hurtige vej til innovation" er et 
instrument, som følger bottom-up-
princippet, der vil nedbringe tiden fra ide 
til marked betydeligt, og som forventes at 
øge industriens deltagelse i Horisont 2020 
samt SMV’ers og førstegangsansøgeres 
deltagelse. Derved stimulerer det den 
private sektors F&U&I-investeringer, 
fremmer forskning og innovation med 
fokus på værdiskabelse og fremskynder 
udviklingen af nye teknologier til 
innovative produkter, som der er 
efterspørgsel efter, hvilket vil danne 
grundlaget for morgendagens 
virksomheder og økonomisk vækst samt 
beskæftigelse.
3. Aktiviteterne skal dække hele 
innovationscyklussen, men bør fokusere 
på innovationsrelaterede aktiviteter, 
eksperimentel og prækommerciel 
udvikling, der omfatter udviklingsfaserne 
fra teknologidemonstration til 
markedsføring, herunder pilotprojekter, 
demonstration, prøveanlæg, forskning i 
standardforberedelse og normfastsættelse 
samt markedsføring af innovationer.
4. ”Den hurtige vej til innovation” 
gennemføres som et synligt 
finansieringsinstrument, der tilbyder en 
enkel og hurtig indgang til anvendt 
kollaborativ forskning, og som følger en 
særlig udvælgelsesprocedure som 
omhandlet i forordning (EU) nr. 
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xxxx/2012 [reglerne for deltagelse og 
formidling].

Or. en

Begrundelse

Under behørig hensyntagen til programmets tilsigtede overgang til innovation skal der i 
Horisont 2020 stilles mindst ét instrument til rådighed, som systematisk giver mulighed for, at 
ideer kan evalueres og modtage støtte til enhver tid ved hjælp af en hurtig, standardiseret og 
pålidelig procedure. En “åben indkaldelse” eller et “bottom-up”-instrument, der garanterer 
en seksmånedersperiode, inden støtten bevilges, vil sikre, at innovative ideer ikke risikerer at 
blive forældet, når projektet endelig kan påbegyndes. Dette vil desuden øge industriens 
deltagelse.

Ændringsforslag 637
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Horisont 2020 kan gennemføres ved 
hjælp af offentlig-private partnerskaber, 
hvor alle berørte partnere forpligter sig til 
at støtte udvikling og gennemførelse af 
forsknings- og innovationsaktiviteter af 
strategisk betydning for Unionens 
konkurrenceevne og industrielle lederskab 
eller til at tage bestemte samfundsmæssige 
udfordringer op. Offentlig-private 
partnerskaber, som medlemsstaterne kan 
deltage i, vil give mulighed for, at 
medlemsstaterne på nationalt plan kan 
beslutte om, og hvordan de vil støtte dem, 
uden at forhindre, at de bedste 
europæiske aktører kan deltage fuldt ud.

Or. en

Ændringsforslag 638
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 639
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 640
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) finansielle bidrag fra Unionen til fælles 
foretagender, der er oprettet under det 
syvende rammeprogram på grundlag af 
artikel 187 i TEUF, forudsat at de 
grundlæggende retsakter for disse 
foretagender ændres, til nye offentlig-
private partnerskaber, der oprettes på 
grundlag af artikel 187 i TEUF, og til 
andre finansieringsorganer, jf. artikel [55, 
stk. 1, litra b), nr. v) eller vii),] i forordning 
(EU) nr. XX/2012 [ny finansforordning]. 
Denne form for partnerskaber etableres 
kun, hvor rækkevidden af de forfulgte mål 
og størrelsesordenen af de nødvendige 
ressourcer berettiger til det

a) finansielle bidrag fra Unionen til fælles 
foretagender, der er oprettet under det 
syvende rammeprogram på grundlag af 
artikel 187 i TEUF, forudsat at de 
grundlæggende retsakter for disse 
foretagender ændres, og til andre 
finansieringsorganer, jf. artikel [55, stk. 1, 
litra b), nr. v) eller vii),] i forordning (EU) 
nr. XX/2012 [ny finansforordning], efter 
en cost-benefit-analyse og en grundig 
evaluering af deres styring og funktion 
for så vidt angår kriterierne om åbenhed, 
gennemsigtighed, effektivitet, og forudsat 
at de opfylder kriterierne i stk. 3

Or. en

Ændringsforslag 641
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) finansielle bidrag fra Unionen til fælles 
foretagender, der er oprettet under det 
syvende rammeprogram på grundlag af 
artikel 187 i TEUF, forudsat at de 
grundlæggende retsakter for disse 
foretagender ændres, til nye offentlig-
private partnerskaber, der oprettes på 
grundlag af artikel 187 i TEUF, og til andre 
finansieringsorganer, jf. artikel [55, stk. 1, 
litra b), nr. v) eller vii),] i forordning (EU) 
nr. XX/2012 [ny finansforordning]. Denne 
form for partnerskaber etableres kun, hvor 
rækkevidden af de forfulgte mål og 
størrelsesordenen af de nødvendige 

a) finansielle bidrag fra Unionen til fælles 
foretagender, der er oprettet under det 
syvende rammeprogram på grundlag af 
artikel 187 i TEUF, forudsat at de 
grundlæggende retsakter for disse 
foretagender ændres, til nye offentlig-
private partnerskaber, der oprettes på 
grundlag af artikel 187 i TEUF, og til andre 
finansieringsorganer, jf. artikel [55, stk. 1, 
litra b), nr. v) eller vii),] i forordning (EU) 
nr. XX/2012 [ny finansforordning]. Denne 
form for partnerskaber etableres kun, hvor 
rækkevidden af de forfulgte mål og 
størrelsesordenen af de nødvendige 
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ressourcer berettiger til det ressourcer berettiger til det. Kommissionen 
stiller én 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 baseres på en finansieringsmodel med én 
finansieringskilde. Én finansieringskilde i Horisont 2020 er den foretrukne løsning med 
hensyn til at forenkle gennemførelsen af projekter og sikre lige muligheder for deltagelse i de 
forskellige deltagende lande.

Ændringsforslag 642
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) finansielle bidrag fra Unionen til fælles 
foretagender, der er oprettet under det 
syvende rammeprogram på grundlag af 
artikel 187 i TEUF, forudsat at de 
grundlæggende retsakter for disse 
foretagender ændres, til nye offentlig-
private partnerskaber, der oprettes på 
grundlag af artikel 187 i TEUF, og til andre 
finansieringsorganer, jf. artikel [55, stk. 1, 
litra b), nr. v) eller vii),] i forordning (EU) 
nr. XX/2012 [ny finansforordning]. Denne 
form for partnerskaber etableres kun, hvor 
rækkevidden af de forfulgte mål og 
størrelsesordenen af de nødvendige 
ressourcer berettiger til det

a) finansielle bidrag fra Unionen til fælles 
foretagender, der er oprettet under det 
syvende rammeprogram på grundlag af 
artikel 187 i TEUF, forudsat at de 
grundlæggende retsakter for disse 
foretagender ændres, til nye offentlig-
private partnerskaber, der oprettes på 
grundlag af artikel 187 i TEUF, og til andre 
finansieringsorganer, jf. artikel [55, stk. 1, 
litra b), nr. v) eller vii),] i forordning (EU) 
nr. XX/2012 [ny finansforordning]. Denne 
form for partnerskaber etableres kun, hvor 
rækkevidden af de forfulgte mål, 
sammenhængen med EU’s eksisterende 
politiske målsætninger og 
størrelsesordenen af de nødvendige 
ressourcer berettiger til det

Or. en
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Ændringsforslag 643
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deltagelse i en kontraktmæssig aftale 
mellem partnerne, jf. stk. 1, som fastlægger 
målene for partnerskabet og partnernes 
forpligtelser, nøgleresultatindikatorer og de 
resultater, der skal opnås, herunder 
identifikation af forsknings- og 
innovationsaktiviteter, der kræver støtte fra 
Horisont 2020.

b) deltagelse i en kontraktmæssig aftale 
mellem partnerne, jf. stk. 1, som fastlægger 
målene for partnerskabet og partnernes 
forpligtelser, opgaver og ansvar, 
principperne for god forvaltning, der 
sikrer, at interesseparternes funktion og 
deltagelse er åbne og gennemsigtige,
nøgleresultatindikatorer og de resultater, 
der skal opnås, herunder identifikation af 
forsknings- og innovationsaktiviteter, der 
kræver støtte fra Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 644
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Nye offentlig-private partnerskaber 
bør udelukkende etableres i 
ekstraordinære situationer, hvor 
rækkevidden af de forfulgte mål berettiger 
en sådan etablering, og hvor det kan 
påvises, at ingen andre former for 
partnerskaber eller 
finansieringsinstrumenter kan opfylde det 
ønskede mål eller skabe den nødvendige 
løftestangseffekt og inddrage aktører.

Or. en
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Ændringsforslag 645
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Ingen nye offentlig-private 
partnerskaber vil blive etableret på 
grundlag af artikel 187 i TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 646
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De offentlig-private partnerskaber 
udpeges på en åben og transparent måde på 
grundlag af alle følgende kriterier:

3. De offentlig-private partnerskaber 
udpeges, etableres og gennemføres på en 
åben og transparent måde. Enhver ny 
etablering skal gennemføres på grundlag 
af mindst alle følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 647
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De offentlig-private partnerskaber 
udpeges på en åben og transparent måde på 

3. De offentlig-private partnerskaber 
udpeges og gennemføres på en åben og 
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grundlag af alle følgende kriterier: transparent måde på grundlag af alle 
følgende kriterier:

Or. ro

Ændringsforslag 648
Francesco De Angelis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) der opnås merværdi ved at samarbejde 
på EU-plan og merværdi ved instrumentet 
offentlig-private partnerskaber med 
hensyn til at få forskningsresultater og
innovationer til markedet på de områder, 
hvor SMV’er spiller en afgørende rolle 
med hensyn til at skabe vækst på lokalt 
plan

Or. en

Begrundelse

Offentlig-private partnerskaber kan spille en meget strategisk og effektiv rolle i udviklingen af 
SMV’er, også i lyset af den territoriale indvirkning, de har.

Ændringsforslag 649
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 650
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) omfanget af virkningerne for industriens 
konkurrenceevne, bæredygtig vækst og 
samfundsøkonomiske spørgsmål ved at 
fastlægge fælles målsætninger i hele 
Horisont 2020, klare og målbare 
samfundsmæssige og 
konkurrencemæssige mål, herunder 
skabelse af nye arbejdspladser og 
virksomheder, skabelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og patenter, 
uddannelsesmæssige og 
erhvervsuddannelsesmæssige mål og 
ansvar for at nå disse mål

Or. en

Ændringsforslag 651
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) omfanget af virkningerne for
mulighederne for forbedring af
industriens konkurrenceevne, bæredygtig 
vækst og samfundsøkonomiske spørgsmål i 
anerkendelse af, at de potentielle fordele 
ved individuelle projekter måske ikke kan 
fastlægges på forhånd

Or. en

Ændringsforslag 652
Philippe Lamberts



PE492.710v01-00 82/137 AM\907403DA.doc

DA

for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 653
Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) omfanget af virkningerne for industriens 
konkurrenceevne, skabelse af nye 
arbejdspladser, bæredygtig vækst og 
samfundsøkonomiske spørgsmål samt 
samfundsmæssige udfordringer

Or. en

Begrundelse

Horisont 2020’s finansieringsmuligheder, herunder offentlig-private partnerskaber, bør 
opfylde de presserende samfundsøkonomiske behov, som f.eks. skabelse af nye 
arbejdspladser, og sikre bedre synergier med de samfundsmæssige udfordringer som 
omhandlet i del III i Horisont 2020.

Ændringsforslag 654
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) omfanget af virkningerne for industriens 
konkurrenceevne, bæredygtig vækst, 
skabelse af nye arbejdspladser og 
samfundsøkonomiske spørgsmål

Or. en

Ændringsforslag 655
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) partnernes langsigtede engagement på 
basis af en fælles vision og klart 
afgrænsede mål

c) partnernes langsigtede engagement på 
basis af en fælles vision og klart 
afgrænsede mål, navnlig den finansielle 
forpligtelse, herunder i kontanter for 
deltagere fra den private sektor

Or. en

Ændringsforslag 656
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) partnernes langsigtede engagement på 
basis af en fælles vision og klart 
afgrænsede mål

c) partnernes engagement på basis af en 
fælles vision og klart afgrænsede mål

Or. en

Begrundelse

Anmodningen om et “langsigtet engagement” er vanskelig for den private sektor. På de 
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nuværende økonomiske betingelser er planlægningsperioderne i industrien langt kortere. Der 
er ikke tilstrækkelig økonomisk stabilitet til at forvente, at den private sektor binder 
ressourcer og budget over flere år. Der er behov for mere fleksibilitet her.

Ændringsforslag 657
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) engagementet fra forskellige partnere 
ved siden af den private sektor, navnlig 
universiteters og forskeres fremtrædende 
inddragelse, SMV’ers demonstration af et 
effektivt engagement og deltagelse af 
andre aktører såsom offentlige 
virksomheder, nonprofitorganisationer og 
civilsamfundsorganisationer 

Or. en

Ændringsforslag 658
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en klar fastlæggelse af hver enkelt 
partners rolle og aftalte 
nøgleresultatindikatorer for den valgte 
periode.

e) en klar fastlæggelse af hver enkelt 
partners rolle og opgaver og aftalte 
nøgleresultatindikatorer for den valgte 
periode.

Or. en

Ændringsforslag 659
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
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Graça Carvalho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) evnen til at bidrage til oprettelsen og 
styrkelsen af netværk bestående af 
forskere, patienter og interessenter for at 
forbedre forholdet og udvekslingen 
mellem dem, de berørte sektorer, 
institutioner og civilsamfundet.

Or. en

Ændringsforslag 660
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) der påvises et åbent, gennemsigtigt og 
participatorisk forvaltningssystem og 
principper om forsvarlig økonomisk 
forvaltning 

Or. en

Ændringsforslag 661
Alyn Smith

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) inddragelse af alle interesserede 
partnere i hele værdikæden, herunder 
slutbrugere, SMV'er og 
forskningsinstitutter, i partnerskabet



PE492.710v01-00 86/137 AM\907403DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 662
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19– stk. 3 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) engagement i aktiviteter, der sikrer 
integrationen af videntrekanten: 
uddannelse, forskning og innovation

Or. en

Ændringsforslag 663
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Kommissionen foretager en 
omfattende evaluering og vurdering af 
indvirkningen af de partnerskaber, der er 
etableret under det syvende 
forskningsrammeprogram (de fælles 
teknologiinitiativer, de offentlig-private 
partnerskaber under det europæiske 
genopretningsprogram og viden- og 
innovationssamfundene, som er oprettet 
af Det Europæiske Institut for Innovation 
og Teknologi), før den udbygger støtten til 
de eksisterende partnerskaber eller støtter 
etableringen af yderligere partnerskaber.
På grundlag af evalueringen og 
vurderingen vil Kommissionen i løbet af 
gennemførelsen af Horisont 2020 
fremsætte forslag for væsentligt at 
forbedre etablerede offentlig-private 
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partnerskabers styring og funktion, 
således at der kan sikres mere effektive 
virkninger og åben og gennemsigtig 
funktion, samt at interessekonflikter kan 
undgås.
Vurderingen og undersøgelsen vil navnlig 
behandle indvirkningen på SMV’er og 
mindre forskningsorganisationer med 
henblik på at sikre større deltagelse af 
disse aktører i både fastlæggelsen af 
forskningsdagsordenen og i projekter.

Or. en

Ændringsforslag 664
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Både eksisterende og nye offentlig-
private partnerskaber gøres til genstand 
for en dybtgående undersøgelse med 
henblik på at analysere deres europæiske 
merværdi senest et år efter, at denne 
forordning er trådt i kraft. Resultatet af 
denne undersøgelse forelægges Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 665
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Såfremt den dybtgående undersøgelse 
afslører, at kriteriet om europæisk 
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merværdi ikke er opfyldt på 
tilfredsstillende vis, kan Europa-
Parlamentet og Rådet beslutte at indstille 
bevillingerne til disse offentlig-private 
partnerskaber. 

Or. en

Ændringsforslag 666
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. De offentlig-private partnerskaber gør 
offentlige midler tilgængelige gennem 
gennemsigtige procedurer og primært 
gennem konkurrerende forslag og med 
deltagelsesregler, der er i 
overensstemmelse med 
deltagelsesreglerne i Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 667
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Horisont 2020 skal bidrage til at styrke 
offentlig-offentlige partnerskaber, hvor 
foranstaltninger på regionalt, nationalt eller 
internationalt plan gennemføres i 
fællesskab inden for Unionen. Det beløb, 
der anvendes til at finansiere offentlig-
private partnerskaber, overstiger ikke 
15 % af det samlede budget for Horisont 
2020.
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Or. en

Ændringsforslag 668
Marisa Matias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 669
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der lægges især vægt på fælles 
programlægningsinitiativer mellem 
medlemsstaterne.

Der lægges især vægt på fælles 
programlægningsinitiativer mellem 
medlemsstaterne, og disse initiativer kan 
omfatte regioner og byer, hvis det er 
relevant. Unionens finansielle bidrag er 
betinget af, at der er EU-merværdi og 
støttens additionalitet.

Or. en

Ændringsforslag 670
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der lægges især vægt på fælles 
programlægningsinitiativer mellem 
medlemsstaterne.

Der lægges især vægt på fælles 
programlægningsinitiativer mellem 
medlemsstaternes regioner, hovedsageligt 
de regioner, der tilhører den samme 
euroregion eller den samme europæiske 
gruppe for territorialt samarbejde, som er 
oprettet i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse 
af en europæisk gruppe for territorialt 
samarbejde (EGTS)*.
* EUT L 210 af 31.7.2006, s. 19.

Or. it

Ændringsforslag 671
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der lægges især vægt på fælles 
programlægningsinitiativer mellem 
medlemsstaterne.

Der lægges især vægt på fælles 
programlægningsinitiativer mellem 
medlemsstaterne og deres byer og 
regioner.

Or. en

Ændringsforslag 672
Alyn Smith

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) EU-deltagelse i programmer, der 
iværksættes af flere medlemsstater i 

b) EU-deltagelse i programmer, der 
iværksættes af flere medlemsstater i 
overensstemmelse med artikel 185 i TEUF, 
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overensstemmelse med artikel 185 i TEUF. med deltagelse af subnationale 
myndigheder, hvor det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 673
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) EU-deltagelse i programmer, der 
iværksættes af flere medlemsstater i 
overensstemmelse med artikel 185 i TEUF.

b) EU-deltagelse i programmer, der 
iværksættes af flere regionale 
myndigheder eller medlemsstater i
overensstemmelse med artikel 185 i TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 674
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med litra a) er supplerende 
finansiering betinget af, at deltagerne i de 
fælles indkaldelser og foranstaltninger i 
forvejen har indgået finansielle 
forpligtelser af et væsentligt omfang.
ERA-NET-instrumentet kan indeholde et 
mål om at harmonisere regler og 
gennemførelsesbestemmelser for de fælles 
indkaldelser og foranstaltninger. Det kan 
også anvendes til at forberede initiativer i 
medfør af artikel 185 i TEUF.

ERA-NET-instrumentet kan indeholde et 
mål om at harmonisere regler og 
gennemførelsesbestemmelser for de fælles 
indkaldelser og foranstaltninger. Det kan 
også anvendes til at forberede initiativer i 
medfør af artikel 185 i TEUF.

Or. ro
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Ændringsforslag 675
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med litra a) er supplerende 
finansiering betinget af, at deltagerne i de 
fælles indkaldelser og foranstaltninger i 
forvejen har indgået finansielle 
forpligtelser af et væsentligt omfang.
ERA-NET-instrumentet kan indeholde et 
mål om at harmonisere regler og 
gennemførelsesbestemmelser for de fælles 
indkaldelser og foranstaltninger. Det kan 
også anvendes til at forberede initiativer i 
medfør af artikel 185 i TEUF.

I forbindelse med litra a) er supplerende 
finansiering betinget af deltagernes 
tidligere resultater i de fælles indkaldelser 
og foranstaltninger. ERA-NET-
instrumentet kan indeholde et mål om at 
harmonisere regler og 
gennemførelsesbestemmelser for de fælles 
indkaldelser og foranstaltninger. Det kan 
også anvendes til at forberede initiativer i 
medfør af artikel 185 i TEUF.

Or. pl

Begrundelse

Videreførelsen af forskning bør ikke afhænge af finansieringsniveauet hidtil, men af de 
opnåede resultater.

Ændringsforslag 676
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med litra a) er supplerende 
finansiering betinget af, at deltagerne i de 
fælles indkaldelser og foranstaltninger i 
forvejen har indgået finansielle 
forpligtelser af et væsentligt omfang. ERA-
NET-instrumentet kan indeholde et mål om 
at harmonisere regler og 
gennemførelsesbestemmelser for de fælles 
indkaldelser og foranstaltninger. Det kan 
også anvendes til at forberede initiativer i 
medfør af artikel 185 i TEUF.

I forbindelse med litra a) er supplerende 
finansiering betinget af, at deltagerne i de 
fælles indkaldelser og foranstaltninger i 
forvejen har indgået finansielle 
forpligtelser i kontanter eller naturalier af 
et væsentligt omfang. ERA-NET-
instrumentet kan indeholde et mål om at 
harmonisere regler og 
gennemførelsesbestemmelser for de fælles 
indkaldelser og foranstaltninger. Det kan 
også anvendes til at forberede initiativer i 
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medfør af artikel 185 i TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 677
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med litra a) er supplerende 
finansiering betinget af, at deltagerne i de 
fælles indkaldelser og foranstaltninger i 
forvejen har indgået finansielle 
forpligtelser af et væsentligt omfang. ERA-
NET-instrumentet kan indeholde et mål om 
at harmonisere regler og 
gennemførelsesbestemmelser for de fælles 
indkaldelser og foranstaltninger. Det kan 
også anvendes til at forberede initiativer i 
medfør af artikel 185 i TEUF.

I forbindelse med litra a) er supplerende 
finansiering betinget af, at deltagerne i de 
fælles indkaldelser og foranstaltninger i 
forvejen har indgået finansielle 
forpligtelser i kontanter eller naturalier af 
et væsentligt omfang. ERA-NET-
instrumentet kan indeholde et mål om at 
harmonisere regler og 
gennemførelsesbestemmelser for de fælles 
indkaldelser og foranstaltninger. Det kan 
også anvendes til at forberede initiativer i 
medfør af artikel 185 i TEUF.

Or. it

Begrundelse

Såfremt de ikke har tilstrækkelige midler, kan deltagerne stadig yde et væsentligt bidrag ved 
at stille tjenesteydelser, faciliteter eller arbejdskraft til rådighed.

Ændringsforslag 678
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med litra a) er supplerende 
finansiering betinget af, at deltagerne i de 
fælles indkaldelser og foranstaltninger i 
forvejen har indgået finansielle 

I forbindelse med litra a) er supplerende 
finansiering betinget af, at deltagerne i de 
fælles indkaldelser og foranstaltninger i 
forvejen har indgået vejledende finansielle 
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forpligtelser af et væsentligt omfang. 
ERA-NET-instrumentet kan indeholde et 
mål om at harmonisere regler og 
gennemførelsesbestemmelser for de fælles 
indkaldelser og foranstaltninger. Det kan 
også anvendes til at forberede initiativer i 
medfør af artikel 185 i TEUF.

forpligtelser i kontanter eller naturalier. 
ERA-NET-instrumentet kan indeholde et 
mål om at harmonisere regler og 
gennemførelsesbestemmelser for de fælles 
indkaldelser og foranstaltninger. Det kan 
også anvendes til at forberede initiativer i 
medfør af artikel 185 i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel bør ændres med henblik på at give deltagerne mulighed for at indgå finansielle 
forpligtelser enten i kontanter eller naturalier.

Ændringsforslag 679
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår litra b), foreslås sådanne 
initiativer kun i tilfælde, hvor der er behov 
for en særlig gennemførelsesstruktur, og 
hvor de deltagende lande udviser et stærkt 
engagement i integration på videnskabeligt, 
forvaltningsmæssigt og finansielt niveau. 
Desuden udpeges forslag til initiativer i 
medfør af litra b) på grundlag af samtlige 
følgende kriterier:

Hvad angår litra b), foreslås sådanne 
initiativer kun i tilfælde, hvor der er behov 
for en særlig gennemførelsesstruktur, og 
hvor de deltagende lande og/eller regioner
udviser et stærkt engagement i integration 
på videnskabeligt, forvaltningsmæssigt og 
finansielt niveau. Desuden udpeges forslag 
til initiativer i medfør af litra b) på 
grundlag af samtlige følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om de deltagende lande har indgået b) om de deltagende lande og/eller 
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klare finansielle forpligtelser, herunder 
forudgående tilsagn om at samle nationale 
og/eller regionale investeringer i en pulje 
til tværnational forskning og innovation

regioner har indgået klare finansielle 
forpligtelser i kontanter eller naturalier, 
herunder forudgående tilsagn om at samle 
nationale og/eller regionale investeringer i 
en pulje til tværnational forskning og 
innovation

Or. en

Ændringsforslag 681
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om de deltagende lande har indgået 
klare finansielle forpligtelser, herunder
forudgående tilsagn om at samle nationale 
og/eller regionale investeringer i en pulje 
til tværnational forskning og innovation

b) om de deltagende lande har indgået 
klare finansielle forpligtelser og vist 
positive resultater samt afgivet
forudgående tilsagn om at samle nationale 
og/eller regionale investeringer i en pulje 
til tværnational forskning og innovation

Or. pl

Begrundelse

Videreførelsen af forskning bør ikke afhænge af finansieringsniveauet hidtil, men af de 
opnåede resultater.

Ændringsforslag 682
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om de deltagende lande har indgået 
klare finansielle forpligtelser, herunder 
forudgående tilsagn om at samle nationale 
og/eller regionale investeringer i en pulje 
til tværnational forskning og innovation

b) om de deltagende lande har indgået 
klare finansielle forpligtelser i kontanter 
eller naturalier, herunder forudgående 
tilsagn om at samle nationale og/eller 
regionale investeringer i en pulje til 
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tværnational forskning og innovation

Or. it

Begrundelse

Jf. ændring af artikel 20, stk. 2, afsnit 2.

Ændringsforslag 683
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om de deltagende lande har indgået 
klare finansielle forpligtelser, herunder 
forudgående tilsagn om at samle nationale 
og/eller regionale investeringer i en pulje 
til tværnational forskning og innovation

b) om de deltagende lande har indgået 
vejledende finansielle forpligtelser i 
kontanter eller naturalier, herunder 
forudgående tilsagn om at ensrette
nationale og/eller regionale investeringer 
til tværnational forskning og innovation og, 
hvor det er hensigtsmæssigt, til 
puljeressourcer

Or. en

Begrundelse

Denne artikel bør ændres med henblik på at give deltagerne mulighed for at indgå finansielle 
forpligtelser enten i kontanter eller naturalier.

Ændringsforslag 684
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) om der opnås merværdi ved at 
samarbejde på EU-plan

c) der opnås merværdi ved at samarbejde 
på medlemsstatsplan

Or. pl
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Begrundelse

Merværdien på EU-plan kan beregnes som summen af den merværdi, der er opnået i 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 685
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Foretagender, der er etableret i 
tredjelande, og internationale 
organisationer er berettigede til at deltage i 
indirekte aktioner under Horisont 2020 på 
de betingelser, der er fastlagt i forordning 
(EU) XX/XX [deltagelsesreglerne]. 
Internationalt samarbejde med tredjelande 
og internationale organisationer vil blive 
fremmet inden for og på tværs af 
aktiviteterne under Horisont 2020, navnlig 
for at nå følgende mål:

1. Foretagender, der er etableret i 
tredjelande, og internationale 
organisationer er berettigede til at deltage i 
indirekte aktioner under Horisont 2020 på 
de betingelser, der er fastlagt i forordning 
(EU) XX/XX [deltagelsesreglerne]. 
Internationalt samarbejde med tredjelande 
– navnlig med Unionens strategiske 
partnere – og internationale organisationer 
vil blive fremmet inden for og på tværs af 
aktiviteterne under Horisont 2020, navnlig 
for at nå følgende mål:

Or. en

Ændringsforslag 686
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) at støtte Unionens udenrigs- og 
udviklingspolitiske mål i komplementaritet 
med udenrigspolitiske programmer og 
udviklingsprogrammer og, hvor det er 
relevant, internationale forpligtelser 
såsom opfyldelsen af 2015-målene.

Or. en
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Ændringsforslag 687
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at støtte oprettelsen af globalt 
konkurrencedygtige ekspertisecentre og 
gøre Den Europæiske Union til et globalt 
centrum for avanceret forskning og 
innovation, der er førende på 
verdensplan.

Or. en

Ændringsforslag 688
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med det mål at fremme samarbejde med 
bestemte tredjelande eller grupper af 
tredjelande gennemføres der målrettede 
foranstaltninger ud fra princippet om fælles 
interesse og gensidigt udbytte, idet der 
tages hensyn til tredjelandenes 
videnskabelige og teknologiske 
kompetencer og markedsmulighederne 
samt de forventede virkninger.

Med det mål at fremme samarbejde med 
bestemte tredjelande eller grupper af 
tredjelande gennemføres der målrettede 
foranstaltninger ud fra princippet om fælles 
interesse og gensidigt udbytte. Disse 
foranstaltninger omfatter navnlig 
kapacitetsopbyggende foranstaltninger 
inden for forskning i udviklingslande og 
samarbejdsforanstaltninger med fokus på 
disse landes specifikke behov på områder 
såsom sundhed – herunder forskning 
inden for forsømte sygdomme – landbrug, 
fiskeri og miljø og gennemføres under 
finansielle betingelser, der er tilpasset 
deres kapaciteter.

Or. fr



AM\907403DA.doc 99/137 PE492.710v01-00

DA

Begrundelse

Det eneste mulige grundlag for internationalt samarbejde er princippet om fælles interesser 
og gensidige fordele. Medtagelsen af visse restriktive kriterier i rammeprogrammet som 
helhed kan kun virke mod hensigten.  Formuleringen af de målrettede foranstaltninger, der er 
foreslået her, er derfor identisk med formuleringen i bilag I til det syvende rammeprogram.  
Den er i overensstemmelse med valget af sektorer, hvortil EU har besluttet at sende 
udviklingshjælp.

Ændringsforslag 689
Henri Weber, Catherine Trautmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med det mål at fremme samarbejde med 
bestemte tredjelande eller grupper af 
tredjelande gennemføres der målrettede 
foranstaltninger ud fra princippet om fælles 
interesse og gensidigt udbytte, idet der 
tages hensyn til tredjelandenes 
videnskabelige og teknologiske 
kompetencer og markedsmulighederne 
samt de forventede virkninger.

Med det mål at fremme samarbejde med 
bestemte tredjelande eller grupper af 
tredjelande gennemføres der målrettede 
foranstaltninger ud fra princippet om fælles 
interesse og gensidigt udbytte. Disse 
foranstaltninger omfatter navnlig 
kapacitetsopbyggende foranstaltninger 
inden for forskning i udviklingslande og 
samarbejdsforanstaltninger med fokus på 
disse landes specifikke behov på områder 
såsom sundhed – herunder forskning 
inden for forsømte sygdomme – landbrug, 
fiskeri og miljø og gennemføres under 
finansielle betingelser, der er tilpasset 
deres kapaciteter.

Or. fr

Ændringsforslag 690
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med det mål at fremme samarbejde med 
bestemte tredjelande eller grupper af 
tredjelande gennemføres der målrettede 
foranstaltninger ud fra princippet om fælles 
interesse og gensidigt udbytte, idet der 
tages hensyn til tredjelandenes 
videnskabelige og teknologiske 
kompetencer og markedsmulighederne 
samt de forventede virkninger.

Med det mål at fremme samarbejde med 
bestemte tredjelande eller grupper af 
tredjelande gennemføres der målrettede 
foranstaltninger ud fra princippet om fælles 
interesse og gensidigt udbytte, idet der 
tages hensyn til tredjelandenes 
videnskabelige og teknologiske 
kompetencer og markedsmulighederne 
samt de forventede virkninger. Disse 
foranstaltninger omfatter navnlig 
kapacitetsopbyggende foranstaltninger 
inden for forskning i udviklingslande og 
samarbejdsforanstaltninger med fokus på 
disse landes specifikke behov på områder 
såsom sundhed – herunder forskning 
inden for forsømte sygdomme – landbrug, 
fiskeri og miljø og gennemføres under 
finansielle betingelser, der er tilpasset 
deres kapaciteter.

Or. fr

Ændringsforslag 691
Maurice Ponga, Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med det mål at fremme samarbejde med 
bestemte tredjelande eller grupper af 
tredjelande gennemføres der målrettede 
foranstaltninger ud fra princippet om fælles 
interesse og gensidigt udbytte, idet der 
tages hensyn til tredjelandenes 
videnskabelige og teknologiske 
kompetencer og markedsmulighederne 
samt de forventede virkninger.

Med det mål at fremme samarbejde med 
bestemte tredjelande eller grupper af 
tredjelande gennemføres der målrettede 
foranstaltninger ud fra princippet om fælles 
interesse og gensidigt udbytte, idet der 
tages hensyn til tredjelandenes 
videnskabelige og teknologiske 
kompetencer og markedsmulighederne 
samt de forventede virkninger. Inden for 
rammerne af disse samarbejdsaktiviteter 
bør der tages hensyn til videnskabelige og 
teknologiske kompetencer i regionerne i 
den yderste periferi og de oversøiske lande 
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og territorier.

Or. fr

Begrundelse

Regionerne i den yderste periferi og de oversøiske lande og territorier har udviklet deres 
videnskabelige og teknologiske kompetencer med henblik på at oprette ekspertisecentre i 
deres respektive regioner. EU kan følgelig anvende dem som et udgangspunkt for samarbejde.

Ændringsforslag 692
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med det mål at fremme samarbejde med 
bestemte tredjelande eller grupper af 
tredjelande gennemføres der målrettede 
foranstaltninger ud fra princippet om fælles 
interesse og gensidigt udbytte, idet der 
tages hensyn til tredjelandenes 
videnskabelige og teknologiske 
kompetencer og markedsmulighederne 
samt de forventede virkninger.

Med det mål at fremme samarbejde med 
bestemte tredjelande eller grupper af 
tredjelande – navnlig EU's strategiske 
partnere – gennemføres der målrettede 
foranstaltninger ud fra princippet om fælles 
interesse og gensidigt udbytte, idet der 
tages hensyn til tredjelandenes 
videnskabelige og teknologiske 
kompetencer og markedsmulighederne 
samt de forventede virkninger.

Or. en

Ændringsforslag 693
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastlæggelse af målene for 
samarbejdet skal der tages hensyn til 
udviklingen i Unionens politik og 
mulighederne for samarbejde med 
tredjelande såvel som eventuelle mangler i 

Ved fastlæggelse af målene for 
samarbejdet skal der tages hensyn til 
udviklingen i Unionens politik.
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tredjelandenes ordninger for intellektuel 
ejendomsret.

Or. fr

Begrundelse

Det eneste mulige grundlag for internationalt samarbejde er princippet om fælles interesser 
og gensidige fordele. Medtagelsen af visse restriktive kriterier i rammeprogrammet som 
helhed kan kun virke mod hensigten.  Formuleringen af de målrettede foranstaltninger, der er 
foreslået her, er derfor identisk med formuleringen i bilag I til det syvende rammeprogram.  
Den er i overensstemmelse med valget af sektorer, hvortil EU har besluttet at sende 
udviklingshjælp.

Ændringsforslag 694
Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastlæggelse af målene for 
samarbejdet skal der tages hensyn til 
udviklingen i Unionens politik og 
mulighederne for samarbejde med 
tredjelande såvel som eventuelle mangler i 
tredjelandenes ordninger for intellektuel 
ejendomsret.

Ved fastlæggelse af målene for 
samarbejdet skal der tages hensyn til 
udviklingen i Unionens politik og det 
globale miljø.

Or. fr

Ændringsforslag 695
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastlæggelse af målene for 
samarbejdet skal der tages hensyn til 
udviklingen i Unionens politik og 

Ved fastlæggelse af målene for 
samarbejdet skal der tages hensyn til 
udviklingen i Unionens politik.
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mulighederne for samarbejde med 
tredjelande såvel som eventuelle mangler i 
tredjelandenes ordninger for intellektuel 
ejendomsret.

Or. fr

Ændringsforslag 696
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastlæggelse af målene for 
samarbejdet skal der tages hensyn til 
udviklingen i Unionens politik og 
mulighederne for samarbejde med 
tredjelande såvel som eventuelle mangler i 
tredjelandenes ordninger for intellektuel 
ejendomsret.

Ved fastlæggelse af målene for 
samarbejdet skal der tages hensyn til 
udviklingen i Unionens politik og 
mulighederne for samarbejde med 
tredjelande, navnlig med Unionens 
strategiske partnere, såvel som eventuelle 
mangler i tredjelandenes ordninger for 
intellektuel ejendomsret.

Or. en

Ændringsforslag 697
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Samarbejde med tredjelande inden for 
forskningsområdet med mulig dobbelt 
anvendelse bør undgås med lande, som 
ikke respekterer menneskerettighederne, 
FN's resolutioner og folkeretten.

Or. en
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Ændringsforslag 698
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at fremme den strategiske udvikling 
af det internationale samarbejde vil der 
desuden blive gennemført horisontale og 
tværgående aktiviteter under Horisont 2020 
som led i det specifikke mål "Rummelige, 
innovative og sikre samfund", jf. bilag I, 
del II, punkt 6.3.2.d).

3. For at fremme den strategiske udvikling 
af det internationale samarbejde vil der 
desuden blive gennemført horisontale og 
tværgående aktiviteter under Horisont 2020 
som led i det specifikke mål "Europa i en 
verden i forandring – rummelige, 
innovative og reflekterende samfund", jf. 
bilag I, del II, punkt 6.3.2.d).

Or. en

Ændringsforslag 699
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Samarbejde med enheder i 
tredjelande, der er indblandet i militære 
eller territoriale konflikter, eller hvor der
er rimeligt begrundet mistanke om 
krænkelser af menneskerettighederne, bør 
begrænses og følge særlige regler som 
omhandlet i forordning (EU) XX/XX 
[deltagelsesreglerne].

Or. en

Begrundelse

Der er en anden række ændringer til deltagelsesreglerne i Horisont 2020, som ligner denne 
indsendelse. 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.
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Ændringsforslag 700
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Med henblik på at mindske den 
administrative byrde for deltagerne 
accepterer Kommissionen 
støttemodtagernes nationale 
regnskabsmetoder. 

Or. en

Ændringsforslag 701
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den samlede budgettildeling til 
internationalt samarbejde udgør mindst 
4 % af det samlede budget for Horisont 
2020-programmet.

Or. en

Ændringsforslag 702
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Støttemodtagere, der har udført deres 
revisioner på tilfredsstillende vis i tre på 
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hinanden følgende år, omfattes af en 
mildere revisionsprocedure med henblik 
på at fremme en forbedret og tillidsbaseret 
fremgangsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 703
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 22 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysning, kommunikation og formidling Oplysning, kommunikation, udnyttelse og 
formidling

Or. en

Ændringsforslag 704
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Kommissionen gennemfører 
oplysnings- og kommunikationstiltag 
vedrørende Horisont 2020, herunder 
oplysningstiltag vedrørende støttede 
projekter og deres resultater. De midler, 
der afsættes til kommunikation under 
Horisont 2020, skal også bidrage til 
dækning af formidlingen af Unionens 
politiske mål, i den udstrækning de hænger 
sammen med det overordnede mål for 
denne forordning.

Europa-Kommissionen gennemfører 
oplysnings- og kommunikationstiltag 
vedrørende Horisont 2020, herunder 
oplysningstiltag vedrørende støttede 
projekter og deres resultater. Alle disse 
foranstaltninger, herunder 
kommunikationsforanstaltninger, stilles 
til rådighed og gøres tilgængelige for 
handicappede på lige fod med andre.  De 
midler, der afsættes til kommunikation
under Horisont 2020, skal også bidrage til 
dækning af formidlingen af Unionens 
politiske mål, i den udstrækning de hænger 
sammen med det overordnede mål for 
denne forordning.
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Or. es

Begrundelse

Denne ændring vil styrke handicappedes situation ved at sikre, at de har de nødvendige 
muligheder for at få adgang til oplysninger, kommunikation og formidling inden for 
rammerne af Horisont 2020.

Ændringsforslag 705
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Kommissionen gennemfører 
oplysnings- og kommunikationstiltag 
vedrørende Horisont 2020, herunder 
oplysningstiltag vedrørende støttede 
projekter og deres resultater. De midler, 
der afsættes til kommunikation under 
Horisont 2020, skal også bidrage til 
dækning af formidlingen af Unionens 
politiske mål, i den udstrækning de hænger 
sammen med det overordnede mål for 
denne forordning.

Europa-Kommissionen gennemfører 
oplysnings- og kommunikationstiltag 
vedrørende Horisont 2020, herunder 
oplysningstiltag vedrørende støttede 
projekter og deres resultater. De midler, 
der afsættes til kommunikation under 
Horisont 2020, skal også bidrage til 
dækning af formidlingen af Unionens 
politiske mål, i den udstrækning de hænger 
sammen med det overordnede mål for 
denne forordning. Den leverer navnlig 
rettidige og udtømmende oplysninger til 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 706
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Kommissionen gennemfører 
oplysnings- og kommunikationstiltag 
vedrørende Horisont 2020, herunder 
oplysningstiltag vedrørende støttede 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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projekter og deres resultater. De midler, 
der afsættes til kommunikation under 
Horisont 2020, skal også bidrage til 
dækning af formidlingen af Unionens 
politiske mål, i den udstrækning de hænger 
sammen med det overordnede mål for 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 707
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Aktiviteter med henblik på kommunikation 
og formidling af information skal indgå 
som en integreret opgave under alle 
foranstaltninger, der støttes under Horisont 
2020. Alle oplysnings- og 
kommunikationstiltag vedrørende 
Horisont 2020, herunder 
kommunikationsforanstaltninger 
vedrørende støttede projekter, 
forskningsresultater og 
evalueringsresultater, gøres åbent 
tilgængelige i digital form.

Or. en

Ændringsforslag 708
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteter med henblik på kommunikation 
og formidling af information skal indgå 
som en integreret opgave under alle 

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

foranstaltninger, der støttes under Horisont 
2020, idet der tages særlig hensyn til at 
levere disse oplysninger på en måde, der 
letter adgangen for alle, navnlig 
handicappede.

Or. en

Ændringsforslag 709
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle oplysnings- og kommunikationstiltag 
vedrørende Horisont 2020, herunder 
kommunikationsforanstaltninger om 
støttede projekter og resultater, stilles til 
rådighed og gøres tilgængelige for 
handicappede på lige fod med andre.

Or. en

Ændringsforslag 710
Catherine Trautmann, Henri Weber

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle oplysnings- og kommunikationstiltag 
vedrørende Horisont 2020, herunder tiltag 
om resultaterne og de støttede projekter, 
gøres tilgængelige for handicappede på 
lige fod med andre.

Or. fr
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Ændringsforslag 711
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

På nuværende tidspunkt er CORDIS et af de mest komplekse og vanskelige programmer at 
arbejde med. Hvis vi vil lette samfundets, forskeres og virksomheders adgang til information, 
er der brug for en gennemgang af programmet og en udvidelse af informationen samt en 
lettere adgang til alle forslag og midler.

Ændringsforslag 712
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Begrundelse

Det er væsentligt at fremme de initiativer, der skal øge kendskabet til Horisont 2020 i de 
oversøiske lande og territorier.

Ændringsforslag 713
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Der skal være fokus på personer med handicap og deres adgangsbehov i forbindelse med de 
aktiviteter, der har tilknytning til oplysninger, kommunikation og formidling i Horisont 2020. 
Endvidere er der behov for kapacitetsopbygning, da personer med handicap og deres 
repræsentative organisationer er underrepræsenterede grupper i forsknings- og 
innovationsprogrammer samt i dialogen og samrådet med offentligheden.

Ændringsforslag 714
Marisa Matias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 715
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) målrettet assistance til projekter og 
konsortier for at give dem adgang til 
nødvendig viden og færdigheder til at sikre 
den bedst mulige kommunikation og 
formidling af resultater

b) målrettet assistance til projekter og 
konsortier for at give dem tilstrækkelig 
adgang til nødvendig viden og færdigheder 
til at sikre den bedst mulige 
kommunikation og formidling af resultater

Or. en

Ændringsforslag 716
Patrizia Toia

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) foranstaltninger, der består i at samle 
resultater fra en række projekter, herunder 
projekter, der finansieres via andre kilder, i 
brugervenlige databaser og rapporter, der 
sammenfatter de vigtigste konklusioner

c) foranstaltninger, der består i at samle 
resultater fra en række projekter, herunder 
projekter, der finansieres via andre kilder, i 
brugervenlige databaser og rapporter, der 
sammenfatter de vigtigste konklusioner, og 
obligatorisk kommunikation og 
udbredelse af disse til det videnskabelige 
samfund, industrien og offentligheden

Or. en

Begrundelse

Der skal være fokus på personer med handicap og deres adgangsbehov i forbindelse med de 
aktiviteter, der har tilknytning til oplysninger, kommunikation og formidling i Horisont 2020. 
Endvidere er der behov for kapacitetsopbygning, da personer med handicap og deres 
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repræsentative organisationer er underrepræsenterede grupper i forsknings- og 
innovationsprogrammer samt i dialogen og samrådet med offentligheden.

Ændringsforslag 717
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) foranstaltninger, der består i at samle 
resultater fra en række projekter, herunder 
projekter, der finansieres via andre kilder, i 
brugervenlige databaser og rapporter, der 
sammenfatter de vigtigste konklusioner

c) foranstaltninger, der består i at samle 
resultater fra en række projekter, herunder 
projekter, der finansieres via andre kilder, i 
brugervenlige databaser og rapporter, der 
sammenfatter de vigtigste konklusioner, 
f.eks. ved at støtte udviklingen af særlige 
clearingcentraler eller -institutioner, som 
samler forskningsresultater

Or. en

Begrundelse

Clearingcentraler kan samle alle forskningsresultater fra visse særlige områder, der bidrager 
til at undgå unødvendige og dyre overlapninger af forskningsindsatser og sikre effektiv 
formidling af disse resultater. Endvidere kan clearingcentraler spille en rolle i udvekslingerne 
mellem forskningsinstitutter og andre interesseparter.

Ændringsforslag 718
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) foranstaltninger, der består i at samle 
resultater fra en række projekter, herunder 
projekter, der finansieres via andre kilder, i 
brugervenlige databaser og rapporter, der 
sammenfatter de vigtigste konklusioner

c) foranstaltninger, der består i at samle 
resultater fra en række projekter, herunder 
projekter, der finansieres via andre kilder, i 
brugervenlige databaser og rapporter, der 
sammenfatter de vigtigste konklusioner og, 
hvor det er relevant, kommunikation og 
udbredelse af disse til forskersamfundet 



PE492.710v01-00 114/137 AM\907403DA.doc

DA

og offentligheden

Or. en

Ændringsforslag 719
Adam Gierek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) foranstaltninger, der består i at samle 
resultater fra en række projekter, herunder 
projekter, der finansieres via andre kilder, i 
brugervenlige databaser og rapporter, der 
sammenfatter de vigtigste konklusioner

c) eksperters analytiske foranstaltninger, 
der består i at samle og evaluere resultater 
fra en række forskellige projekter, 
herunder projekter, der finansieres via 
andre kilder, i brugervenlige 
resultatdatabaser og udarbejde rapporter, 
der sammenfatter de vigtigste konklusioner

Or. pl

Begrundelse

Betydningen af eksperters rolle består ikke blot i at sammenfatte, men i at sammenfatte på 
grundlag af en analytisk evaluering af data fra de projekter, der er gennemført.

Ændringsforslag 720
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) foranstaltninger, der består i at samle 
resultater fra en række projekter, herunder 
projekter, der finansieres via andre kilder, i 
brugervenlige databaser og rapporter, der 
sammenfatter de vigtigste konklusioner

c) foranstaltninger, der består i at samle 
resultater fra en række projekter, herunder 
projekter, der finansieres via andre kilder, i 
brugervenlige og tilgængelige digitale 
databaser og rapporter, der sammenfatter 
de vigtigste konklusioner

Or. en
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Ændringsforslag 721
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Der skal lægges særlig vægt på 
initiativer vedrørende etisk følsomme 
spørgsmål såsom forskning i 
menneskelige embryonale stamceller. 
Europa-Kommissionen skal for så vidt 
angår sådanne spørgsmål træffe særlige 
foranstaltninger for at støtte en bred 
dialog og debat, der inddrager alle 
synspunkter.

Or. en

Begrundelse

Der er et presserende behov for at inddrage borgere og civilsamfundsorganisationer i denne 
videnskabelige og etiske debat. Offentlige debatter om forskning i menneskelige embryonale 
stamceller sætter ofte religiøse myndigheder og konfessionsløse organisationer i modsætning 
til videnskabsfolk. Der er en ærefuld tradition om religiøs etik, men også en lige så ærefuld 
tradition om etik på grundlag af ikkereligiøse menneskelige værdier, som skal gøres gældende 
i denne form for orienterende debat.

Ændringsforslag 722
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) initiativer, der har til formål at 
medtage civilsamfundet og dets 
organisationer i forsknings- og 
innovationsprocessen, som f.eks. at 
udarbejde forskningsdagsordener og at 
skabe viden i fællesskab.
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Or. en

Ændringsforslag 723
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) initiativer, der har til formål at øge det 
europæiske samfunds forståelse af 
videnskabs-, teknologi- og 
innovationsrelaterede spørgsmål og at 
fremme åbne og videnskabeligt baserede 
debatter om større samfundsmæssige 
spørgsmål inden for det europæiske 
offentlige rum

Or. en

Ændringsforslag 724
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) initiativer, der har til formål at 
evaluere og formidle gennemførelsen af 
bestemmelserne i artikel 15 om ligestilling 
mellem kønnene og Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 725
Marisa Matias

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

ea) initiativer, der medtager og fremmer 
civilsamfundets og dets organisationers 
eller institutioners deltagelse i forsknings-
og innovationsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 726
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Systemet til kontrol af gennemførelsen 
af denne forordning udformes, så det giver 
en rimelig sikkerhed for, at de risici, der er 
forbundet med aktiviteternes 
virkningsfuldhed og effektivitet samt med 
de bagvedliggende transaktioners lovlighed 
og korrekthed, forvaltes tilfredsstillende, 
idet der tages hensyn til programmernes 
flerårige karakter samt arten af de berørte 
betalinger.

1. Systemet til kontrol af gennemførelsen 
af denne forordning udformes, så det giver 
en rimelig sikkerhed for, at de risici, der er 
forbundet med aktiviteternes 
virkningsfuldhed og effektivitet samt med 
de bagvedliggende transaktioners lovlighed 
og korrekthed, mindskes tilstrækkeligt og 
forvaltes tilfredsstillende, idet der tages 
hensyn til programmernes flerårige 
karakter samt arten af de berørte betalinger.

Or. en

Ændringsforslag 727
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Stillingen som ad hoc-mægler 
oprettes, og ad hoc-mægleren skal sikre, 
at reglerne fortolkes ensartet. I tilfælde af 
en konflikt om fortolkningen af regler 
eller procedurer f.eks. på grundlag af en 
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uvildig fornyet revision, som er udarbejdet 
af en interesseret part, kan Kommissionen 
løse konflikten ved forlig efter råd fra ad 
hoc-mægleren. 

Or. fr

Begrundelse

I løbet af de sjette og syvende rammeprogrammer var der mange konflikter med 
støttemodtagere om fortolkningen af reglerne, og det fremgik tydeligt af proceduren og 
resultaterne af Kommissionens revisioner, at det ville være nyttigt at oprette en 
mæglingsprocedure for at undgå søgsmål. Til samme formål skal der indføres en 
forligsprocedure for hurtig konfliktløsning.

Ændringsforslag 728
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan foretage kontrol op til 
fire år efter den endelige betaling, uden at 
dette berører ikke stk. 3.

Kommissionen kan foretage kontrol op til 
to år efter et projekts afslutning, uden at 
dette berører stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 729
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

herunder oplysninger om omfanget af de 
udgifter, der har at gøre med 
klimaindsatsen, samt en vurdering af 
anvendelsen af topmoderne løsninger fra 
centrale støtteteknologier og 
informations- og 
kommunikationsteknologi for at imødegå 
samfundsmæssige udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 730
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle 
Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen gennemgår årligt 
gennemførelsen af Horisont 2020, det 
tilhørende særprogram og de aktiviteter, 
der gennemføres af Det Europæiske Institut 
for Innovation og Teknologi. Tilsynet skal 
omfatte oplysninger om tværgående emner 
som bæredygtighed og klimaforandringer, 
herunder oplysninger om omfanget af de 
udgifter, der har at gøre med 
klimaindsatsen, SMV’ers deltagelse, den 
private sektors deltagelse, ligestilling 
mellem kønnene og energieffektivitet.
Tilsynet omfatter ligeledes oplysninger om 
omfanget af støtten til offentlig-private og 
offentlig-offentlige partnerskaber.

Or. en

Ændringsforslag 731
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen gennemgår årligt 
gennemførelsen af Horisont 2020, det 
tilhørende særprogram og de aktiviteter, 
der gennemføres af Det Europæiske Institut 
for Innovation og Teknologi. Tilsynet skal 
omfatte oplysninger om tværgående emner 
som bæredygtighed og klimaforandringer, 
herunder oplysninger om omfanget af de 
udgifter, der har at gøre med 
klimaindsatsen, og skal desuden overvåge 
fremskridtene for så vidt angår SMV’ers 
deltagelse og udvidelsen af 
deltagerkredsen.

Or. en

Ændringsforslag 732
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 733
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho
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Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 734
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 735
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 736
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 737
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 738
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 739
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 740
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen aflægger rapport om 
resultaterne af tilsynet og videreformidler 
disse resultater.

2. Kommissionen aflægger rapport om 
resultaterne af tilsynet og videreformidler 
disse resultater, idet den anvender, hvor 
det er hensigtsmæssigt, et sæt fælles 
nøgleindikatorer, som kan sammenlignes 
inden for de forskellige instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 741
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 26 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluering Midtvejsevaluering

Or. en

Ændringsforslag 742
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Evalueringen foretages i så god tid, at 
resultaterne kan indgå i 
beslutningsprocessen.

1. Undersøgelserne og evalueringerne 
foretages i så god tid, at resultaterne kan 
indgå i beslutningsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 743
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3 – litra 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Senest ved udgangen af 2017 foretager 
Kommissionen med bistand fra uafhængige 
eksperter en evaluering af Det Europæiske 
Institut for Innovation og Teknologi. Den 
anden tildeling af midler fra andre 
budgetposter i Horisont 2020 til Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi, jf. artikel 6, stk. 3., 
gennemføres udelukkende efter denne 
evaluering med samtykke fra dem, der er 
involveret i leveringen af andre 
budgetposter, og hvor der, efter høring af 
alle berørte parter og med Europa-
Parlamentets og Rådets godkendelse, er 
enighed om, at opfyldelsen af 
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målsætningerne i sådanne dele af 
Horisont 2020 bedst kan opfyldes gennem 
flere EIT-foranstaltninger. Evalueringen 
skal omfatte en vurdering af Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologis fremskridt i forhold til alle 
følgende aspekter:

Or. en

Ændringsforslag 744
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3 – litra 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Senest ved udgangen af 2017 foretager 
Kommissionen med bistand fra uafhængige 
eksperter en evaluering af Det Europæiske 
Institut for Innovation og Teknologi. 
Evalueringen skal omfatte en vurdering af 
Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologis fremskridt i forhold til alle 
følgende aspekter:

Or. en

Ændringsforslag 745
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) graden af udnyttelse af den første 
tildeling af midler, jf. artikel 6, stk. 3, idet 
der skelnes mellem det beløb, der 
anvendes til udvikling af den første serie 

udgår
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af videns- og innovationsfællesskaber, og 
virkningen af startkapitalfinansieringen 
af den anden fase og Det Europæiske 
Institut for Innovations og Teknologis 
evne til at tiltrække midler fra partnerne i 
videns- og innovationsfællesskaberne og 
den private sektor, jf. forordning XX/2012 
[ændret forordning om EIT]

Or. en

Ændringsforslag 746
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iii) bidraget fra Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologis og videns- og 
innovationsfællesskaberne til 
indsatsområdet "Samfundsmæssige 
udfordringer", målsætningerne om 
ligestilling mellem kønnene og de
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" og "kønsbaseret 
innovation" under Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 747
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii a) VIF’ers mulighed for at integrere 
relevante nye partnere, når disse kan 
tilføre merværdi.

Or. en
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Ændringsforslag 748
Adam Gierek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

En åben analyse af forskningsresultaterne fra relevante seminarer og konferencer vil give 
uafhængige eksperter mulighed for at evaluere opfyldelsen af målene og foreslå mulige 
rettelser eller endog afvisningen af et projekt.

Ændringsforslag 749
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 750
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro
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Ændringsforslag 751
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 752
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 753
Anna Záborská, Jan Březina

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Senest ved udgangen af 2017 
gennemfører Kommissionen, idet den tager 
hensyn til ex-post-evalueringen af det 
syvende rammeprogram, der skal foreligge 
ved udgangen af 2015, og evalueringen af 
Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi, og med bistand fra uafhængige 
eksperter en foreløbig evaluering af 
Horisont 2020, det tilhørende særprogram, 
herunder Det Europæiske Forskningsråd og 
de aktiviteter, der gennemføres af Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi; evalueringen skal omfatte 
følgende aspekter: Evalueringen skal også 
dække aspekter som adgang til 
finansieringskilder for deltagerne i 
samtlige regioner, for SMV'er og med 
henblik på at fremme ligestilling mellem 
kønnene. Den skal desuden omfatte 
foranstaltningernes bidrag til Unionens 
indsatsområder om intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst samt de tidligere 
foranstaltningers langsigtede virkninger.

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

Or. en

Ændringsforslag 754
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Senest i 2016 og efterfølgende hvert 
andet år foretager Kommissionen en 
evaluering af EU-organisationernes og 
tredjelandes organisationers gensidige 
adgang til forskningsprogrammer. 
Evalueringen bør foretages i de enkelte 
lande og bør indeholde en sammenligning 
mellem de midler, der er blevet tildelt 
tredjelandes organisationer af Horisont 
2020, og de midler, som er blevet tildelt 
EU-organisationer af tredjelandes 
forskningsprogrammer.

Or. de

Begrundelse

For at sikre at der er reel gensidighed i forbindelse med tredjelandes organisationers adgang 
til Horisont 2020, bør adgangen til programmet regelmæssigt evalueres, og tildelingen af 
midler fra Horisont 2020-budgettet til tredjelandes organisationer bør overvåges.

Ændringsforslag 755
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En lignende evaluering skal foretages 
i forbindelse med fælles 
teknologiinitiativer.

Or. en

Ændringsforslag 756
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2



AM\907403DA.doc 135/137 PE492.710v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 757
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26 a
Udøvelse af de delegerede 

beføjelser
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 6, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år 
fra den [XX]. Kommissionen udarbejder 
en rapport vedrørende delegationen af 
beføjelser senest seks måneder inden 
udløbet af femårsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges automatisk for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
tilbagekalder den i overensstemmelse med 
artikel 26b.
2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
3. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
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retsakter tillægges Kommissionen på de i 
artikel 26b og 26c fastlagte betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 758
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 26 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26 b
Tilbagekaldelse af delegationen

1. Den i artikel 6 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.
2. Hvis en institution indleder en intern 
procedure for at beslutte, om den ønsker 
at tilbagekalde delegationen af beføjelser, 
bestræber den sig på at give den anden 
institution og Kommissionen meddelelse 
herom i rimelig tid, inden den træffer 
endelig afgørelse, og oplyser samtidig, 
hvilke delegerede beføjelser der eventuelt 
vil blive tilbagekaldt, samt den mulige 
begrundelse herfor.
3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
nævnt i afgørelsen, til ophør. Den træder i 
kraft øjeblikkeligt eller på et senere 
tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er trådt i 
kraft. Den offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en
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Ændringsforslag 759
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 26 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26 c
Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden for en frist på to måneder fra 
meddelelsen.
Fristen forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har rejst indsigelse mod den 
delegerede retsakt ved fristens udløb, 
offentliggøres den i Den Europæiske 
Unions Tidende og træder i kraft på den 
dato, der er fastsat heri.
Den delegerede retsakt kan offentliggøres 
i Den Europæiske Unions Tidende og 
træde i kraft inden udløbet af denne frist, 
hvis Europa-Parlamentet og Rådet begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse.
3. Gør Europa-Parlamentet eller Rådet 
indsigelse mod en delegeret retsakt, 
træder retsakten ikke i kraft. Den 
institution, der gør indsigelse, angiver 
grundene til at gøre indsigelse mod den 
delegerede retsakt.

Or. en


