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Ændringsforslag 760
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag I – Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 har som overordnet mål at 
opbygge en økonomi baseret på viden og 
innovation i hele Unionen og samtidig 
bidrage til en bæredygtig udvikling. 
Programmet støtter gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien og andre EU-
politikker samt gennemførelsen af et 
velfungerende europæisk forskningsrum.

Horisont 2020 har som overordnet mål at 
opbygge en økonomi og et samfund
baseret på viden og innovation i hele 
Unionen og samtidig bidrage til en 
bæredygtig udvikling. Programmet støtter 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
og andre EU-politikker samt
gennemførelsen af et velfungerende 
europæisk forskningsrum.

Or. en

Ændringsforslag 761
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag I – Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 har som overordnet mål at 
opbygge en økonomi baseret på viden og 
innovation i hele Unionen og samtidig 
bidrage til en bæredygtig udvikling. 
Programmet støtter gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien og andre EU-
politikker samt gennemførelsen af et 
velfungerende europæisk forskningsrum.

Horisont 2020 har som overordnet mål at 
opbygge en internationalt førende
økonomi baseret på viden og innovation i 
hele Unionen og samtidig bidrage til en 
bæredygtig udvikling. Programmet støtter 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
og andre EU-politikker samt 
gennemførelsen af et velfungerende 
europæisk forskningsrum.

Or. en

Ændringsforslag 762
Vicky Ford
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Forslag til forordning
Bilag I – Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 har som overordnet mål at 
opbygge en økonomi baseret på viden og 
innovation i hele Unionen og samtidig 
bidrage til en bæredygtig udvikling. 
Programmet støtter gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien og andre EU-
politikker samt gennemførelsen af et 
velfungerende europæisk forskningsrum.

Horisont 2020 har som overordnet mål at 
opbygge en økonomi og et samfund
baseret på viden og innovation i hele 
Unionen og samtidig bidrage til en 
bæredygtig udvikling. Programmet støtter 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
og andre EU-politikker samt 
gennemførelsen af et velfungerende 
europæisk forskningsrum.

Or. en

Ændringsforslag 763
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag I – Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 har som overordnet mål at 
opbygge en økonomi baseret på viden og 
innovation i hele Unionen og samtidig 
bidrage til en bæredygtig udvikling. 
Programmet støtter gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien og andre EU-
politikker samt gennemførelsen af et 
velfungerende europæisk forskningsrum.

Horisont 2020 har som overordnet mål at 
opbygge et samfund baseret på viden og 
innovation i hele Unionen og samtidig 
bidrage til en bæredygtig udvikling. 
Programmet støtter gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien og andre EU-
politikker samt gennemførelsen af et 
velfungerende europæisk forskningsrum.

Or. ro

Ændringsforslag 764
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag I – Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Videnskab for og med samfundet gør det 
muligt for alle samfundsaktører at deltage 
i innovationscyklussen og øger derfor den 
frembragte innovations kvalitet, relevans, 
accept i befolkningen og bæredygtighed 
ved at integrere samfundets interesser og 
værdier.

Or. en

Ændringsforslag 765
Gunnar Hökmark 1

Forslag til forordning
Bilag I – Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Europa 2020-målet for investeringer i 
F&U (3 % af BNP)

– målet for offentlige investeringer i F&U 
(1 % af BNP) med henblik på at tiltrække 
private investeringer og dermed opfylde 
målet for investeringer i F&U på ikke 
under 3 % af BNP

Or. en

Ændringsforslag 766
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag I – Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 3 – underpunkt 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Internationalt samarbejde med 
tredjelande og internationale, regionale 
eller globale organisationer er afgørende 
for at opbygge globalt konkurrencedygtige 
ekspertisecentre i Europa. Internationalt 
samarbejde er vigtigt for 
frontlinjeforskning og grundforskning 
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med hensyn til at udnytte de fordele, som 
mulighederne inden for nye videnskaber 
og teknologier skaber. Det er desuden 
afgørende at støtte mobiliteten for 
forskere og innovationsmedarbejdere på 
internationalt plan for at forbedre dette 
globale samarbejde. Internationalt 
samarbejde vil derfor blive fremmet i alle 
tre indsatsområder under Horisont 2020. 
Endvidere vil målrettede horisontale 
aktiviteter blive støttet med henblik på at 
sikre en sammenhængende og effektiv 
udvikling af internationalt samarbejde på 
tværs af Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 767
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 3 – underpunkt 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 udvikler specifikke 
uddannelsesmekanismer for, hvordan 
man deltager i Horisont 2020, idet der 
drages fuld nytte af eksisterende netværk 
som f.eks. de nationale kontaktpunkter; 
disse tiltag finansieres via synergier med 
andre fonde, i særdeleshed 
strukturfondene.

Or. en

Ændringsforslag 768
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 5 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi (EIT) bidrager til det 
overordnede mål og indsatsområderne for 
Horisont 2020 med det specifikke mål at 
integrere videntrekantens elementer: 
forskning, innovation og uddannelse. 
Indikatorerne for vurdering af EIT's 
resultater er:

Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi (EIT) bidrager til det 
overordnede mål og indsatsområderne for 
Horisont 2020 med det specifikke mål at 
integrere videntrekantens elementer: 
forskning, innovation og højere
uddannelse. Indikatorerne for vurdering af 
EIT's resultater er:

Or. en

Ændringsforslag 769
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 5 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

samarbejde inden for videntrekanten, der 
fører til udvikling af innovative produkter 
og processer.

samarbejde inden for videntrekanten, der 
fører til udvikling af innovative produkter, 
tjenesteydelser og processer.

Or. ro

Ændringsforslag 770
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 5 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– læseplaner efter kandidatuddannelsen, 
der fremmer udvikling af 
iværksætterkompetencer og innovative 
kompetencer og fører til oprettelsen af 
innovative spin off-virksomheder og nye 
innovative virksomheder.

Or. en
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Ændringsforslag 771
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at bidrage til at mindske forsknings-
og innovationskløften mellem områder, 
regioner og medlemsstater i Europa vil 
der blive udviklet komplementaritet og 
snævre synergier med strukturfondene 
både opadgående (kapacitetsopbygning i 
medlemsstaterne for bedre at forberede 
deres deltagelse i Horisont 2020) og 
nedadgående (at udnytte og sprede 
resultater inden for forskning og 
innovation, der stammer fra Horisont 
2020).

Or. en

Begrundelse

Baseret på betænkning af Teresa Riera Madurell, ændringsforslag 76.

Ændringsforslag 772
Edit Herczog

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at bidrage til at mindske forsknings-
og innovationskløften i Europa vil der 
blive udviklet komplementaritet og snævre 
synergier med strukturfondene både 
opadgående (kapacitetsopbygning i 
medlemsstaterne for bedre at forberede 
deres deltagelse i Horisont 2020) og 
nedadgående (at udnytte og sprede 
resultater inden for forskning og 
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innovation, der stammer fra Horisont 
2020, samt evaluere, identificere 
potentialet og tildele et kvalitetsmærke til 
de bedste centre). Hvor det er muligt, vil 
interoperabiliteten mellem de to 
instrumenter blive fremmet. Der vil blive 
opmuntret til kumulativ eller kombineret 
finansiering. Synergier vil navnlig blive 
søgt opnået i aktiviteter, der er fastsat i 
målet "Udbredelse af kvalitet og udvidelse 
af deltagerkredsen", de regionale 
partneranlæg i forskningsinfrastrukturen 
af fælleseuropæisk og regional interesse 
og de aktiviteter, der udføres via EIT og 
dens videns- og innovationsfællesskaber 
(VIF'er).

Or. en

Ændringsforslag 773
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 7 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet for dette indsatsområde er at styrke 
og udbrede Unionens fremragende 
videnskabsgrundlag og at konsolidere det 
europæiske forskningsrum for at gøre 
Unionens forsknings- og 
innovationssystem mere 
konkurrencedygtigt på verdensplan. Det 
omfatter fire specifikke mål:

Målet for dette indsatsområde er at styrke 
og udbrede Unionens fremragende 
videnskabsgrundlag og at konsolidere det 
europæiske forskningsrum for at gøre 
Unionens forsknings- og 
innovationssystem mere 
konkurrencedygtigt på verdensplan. Det 
omfatter fem specifikke mål:

Or. en

Ændringsforslag 774
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 7 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a a) Gennemførelse af et klart program 
for overførsel af videnskab, forskning og 
innovation til uddannelsesindholdet på 
alle niveauer og for tilpasning af 
teknologierne til formålene.

Or. en

Ændringsforslag 775
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 776
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 7 – litra c



AM\907534DA.doc 11/165 PE492.761v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 777
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 778
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarheden.

Ændringsforslag 779
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 7 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) Forskningsinfrastruktur skal udvikle 
europæisk forskningsinfrastruktur til 2020 
og fremover, fremme 
innovationspotentialet og den 
menneskelige kapital og supplere indsatsen 
med relevant EU-politik og internationalt 
samarbejde.

(d) Forskningsinfrastruktur skal, takket 
være en snæver sammenkædning med 
EU's finansielle instrumenter for 
samhørighed, udvikle europæisk 
forskningsinfrastruktur til 2020 og 
fremover, fremme innovationspotentialet 
og den menneskelige kapital og supplere 
indsatsen med relevant EU-politik og 
internationalt samarbejde.

Or. fr
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Ændringsforslag 780
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 7 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) Forskningsinfrastruktur skal udvikle 
europæisk forskningsinfrastruktur til 
2020 og fremover, fremme 
innovationspotentialet og den 
menneskelige kapital og supplere indsatsen 
med relevant EU-politik og internationalt 
samarbejde.

(d) Forskningsinfrastrukturer skal udvikle 
og støtte fremragende eksisterende og nye 
europæiske forskningsinfrastrukturer og 
bistå dem i deres virke til gavn for Det 
Europæiske Forskningsrum ved at 
fremme innovationspotentialet, tiltrække 
forskere i verdensklasse, uddanne den 
menneskelige kapital og supplere indsatsen 
med EU's politik for internationalt 
samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 781
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 7 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) Ansvarlig forskning og innovation 
skal tiltrække nyt talent til undersøgelsen 
af den grundlæggende rolle for og de 
omfattende virkninger af videnskab og 
teknologi i de europæiske samfund, rette 
op på forskelsbehandlingen mellem mænd 
og kvinder inden for menneskelige 
ressourcer, som arbejder med forskning 
og innovation i EU, og udvikle 
mekanismer, der giver mulighed for at 
gøre vurderingen af sociale virkninger af 
videnskabelige og teknologiske 
muligheder bredere og dybere.

Or. en
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Ændringsforslag 782
Alyn Smith

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 7 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) Udbredelse af kvalitet og udvidelse af 
deltagerkredsen skal frigøre potentialet i 
Europas talentpulje ved at yde støtte til 
politiklæring, netværkssamarbejde og 
uddannelsesmuligheder.

Or. en

Ændringsforslag 783
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 7 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) Et netværkssamarbejde af topkvalitet 
skal bidrage til at omstrukturere 
videnskabs- og teknologisektoren i de 
mindre udviklede dele af Unionen og 
styrke Unionens samlede forsknings- og 
innovationskapacitet, således at denne 
kapacitet kan anvendes til at opfylde de 
økonomiske og sociale behov.

Or. en

Ændringsforslag 784
Marisa Matias

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 7 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) Ansvarlig forskning og innovation 
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skal tage hensyn til mange forskellige 
interessenters visioner, herunder 
interessenter fra civilsamfundet, og RRI-
programmer vil være åbne for, at disse 
interessenter kan deltage heri.

Or. en

Ændringsforslag 785
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er fastslået, at hvert af disse mål 
rummer høj merværdi på EU-plan. 
Tilsammen udgør de et virkningsfuldt og 
afbalanceret sæt af aktiviteter, der i 
forening med aktiviteter på nationalt og 
regionalt plan giver en bred dækning af 
Europas behov vedrørende avanceret 
videnskab og teknologi. Ved at samle disse 
mål i ét program opnår man en mere 
sammenhængende, rationaliseret, forenklet 
og målrettet gennemførelse, samtidig med 
at man bevarer den kontinuitet, der er så 
afgørende for at opretholde målenes 
virkningsfuldhed.

Det er fastslået, at hvert af disse mål 
rummer høj merværdi på EU-plan. 
Tilsammen udgør de et virkningsfuldt og 
afbalanceret sæt af aktiviteter, der i 
forening med aktiviteter på nationalt,
regionalt og lokalt plan giver en bred 
dækning af Europas behov vedrørende 
avanceret videnskab og teknologi. Ved at 
samle disse mål i ét program opnår man en 
mere sammenhængende, rationaliseret, 
forenklet og målrettet gennemførelse, 
samtidig med at man bevarer den 
kontinuitet, der er så afgørende for at 
opretholde målenes virkningsfuldhed.

Or. ro

Ændringsforslag 786
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag I – Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – overskrift 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del II. Indsatsområdet "Industrielt 
lederskab"

Del II. Indsatsområdet "Industrielt 
lederskab og lederskab i servicesektoren"
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Or. ro

Ændringsforslag 787
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 10 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sigtet med dette indsatsområde er at 
fremskynde udviklingen af teknologier og 
innovative produkter, der kan danne 
grundlag for fremtidens virksomheder og 
hjælpe innovative europæiske SMV'er til at 
vokse og blive førende på verdensplan. 
Indsatsområdet omfatter tre specifikke mål:

Sigtet med dette indsatsområde er at 
fremskynde udviklingen af teknologier og 
innovative produkter, der kan danne 
grundlag for fremtidens virksomheder og 
hjælpe innovative europæiske SMV'er til at 
vokse og blive førende på verdensplan. Der 
skal især lægges vægt på at fremme 
"innovationsforbruget", dvs. overførsel af 
viden og teknologi fra offentlige 
forskningscentre til virksomheder, 
navnlig SMV'er, offentlige organisationer 
og borgere med iværksætterevner. 
Indsatsområdet omfatter tre specifikke mål:

Or. en

Ændringsforslag 788
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 10 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi skal yde målrettet støtte 
til forskning, udvikling og demonstration 
inden for ikt, nanoteknologi, avancerede 
materialer, bioteknologi, avanceret 
produktions- og forarbejdningsteknologi 
samt rumteknologi. Der vil blive lagt 
særlig vægt på samspil og 
sammensmeltning mellem de forskellige 
teknologier, og adgang til meget avanceret 
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forskningsinfrastruktur i Europa vil 
fremskynde udviklingen på alle relevante 
områder.

Or. en

Ændringsforslag 789
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 10 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 790
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 10 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

vægt på samspil og sammensmeltning 
mellem de forskellige teknologier.

Or. en

Begrundelse

Ræsonnement: Industrielt lederskab skal bidrage til europæiske standarder, der anerkendes 
og anvendes i hele verden. I en kompleks teknologisk verden betegner standarder 
markedsstyrke og er en multiplikativ faktor på vejen fra forskning til innovation.

Ændringsforslag 791
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 10 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 792
Henri Weber, Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 10 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi skal yde målrettet støtte 
til forskning, udvikling og demonstration 

(a) Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi skal yde målrettet støtte 
til forskning, udvikling og demonstration 



AM\907534DA.doc 19/165 PE492.761v01-00

DA

inden for ikt, nanoteknologi, avancerede 
materialer, bioteknologi, avanceret 
produktions- og forarbejdningsteknologi 
samt rumteknologi. Der vil blive lagt 
særlig vægt på samspil og 
sammensmeltning mellem de forskellige 
teknologier.

inden for ikt, nanoteknologi, avancerede 
materialer, bioteknologi, avanceret 
produktions- og forarbejdningsteknologi,
rumteknologi, transport og intelligente 
byer og intelligente netværk. Der vil blive 
lagt særlig vægt på samspil og 
sammensmeltning mellem de forskellige 
teknologier.

Or. fr

Ændringsforslag 793
Herbert Reul

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 10 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 794
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 10 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi skal yde målrettet støtte 
til forskning, udvikling og demonstration 
inden for ikt, nanoteknologi, avancerede 

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

materialer, bioteknologi, avanceret 
produktions- og forarbejdningsteknologi 
samt rumteknologi. Der skal tages 
behørigt hensyn til brugerbehov og 
kønsaspekter på alle disse områder. Der 
vil blive lagt særlig vægt på samspil og 
sammensmeltning mellem de forskellige 
teknologier.

Or. en

Ændringsforslag 795
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 10 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 796
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 10 – litra a
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Bilag I, punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 797
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 10 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(a) Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi skal yde målrettet støtte 
til forskning, udvikling og demonstration 
inden for ikt, nanoteknologi, kvanteoptik,
avancerede materialer, bioteknologi, 
avanceret produktions- og 
forarbejdningsteknologi, robotteknologi og
rumteknologi. Der vil blive lagt særlig 
vægt på samspil og sammensmeltning 
mellem de forskellige teknologier. Der 
skal tages behørigt hensyn til brugerbehov 
på alle disse områder i både offentlig og 
privat sammenhæng. 

Or. de

Ændringsforslag 798
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 10 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Adgang til risikovillig kapital skal 
udfylde hullerne i adgangen til gælds- og 
egenkapitalfinansiering for F&U- og 
innovationsdrevne virksomheder og 
projekter i alle udviklingsfaser. Sammen 
med egenkapitalinstrumentet under 
programmet for virksomheders, herunder 
SMV'ers, konkurrenceevne skal dette mål 
støtte udviklingen af risikovillig kapital på 
EU-plan.

(b) Adgang til risikovillig kapital skal 
udfylde hullerne i adgangen til gælds- og 
egenkapitalfinansiering for F&U- og 
innovationsdrevne virksomheder og 
projekter i alle udviklingsfaser. Sammen 
med egenkapitalinstrumentet under 
programmet for virksomheders, herunder 
SMV'ers, konkurrenceevne skal dette mål 
støtte udviklingen af finansiering i 
startfasen og risikovillig kapital på EU-
plan.

Or. en

Ændringsforslag 799
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 10 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Innovation i små og mellemstore 
virksomheder skal stimulere alle former 
for innovation i SMV'er, idet indsatsen 
målrettes mod de SMV'er, der rummer 
potentiale for at vokse og få international 
betydning på det indre marked og 
derudover.

(c) "Innovation i små og mellemstore 
virksomheder" skal yde støtte, der er 
skræddersyet til SMV'er, til alle former for 
innovation i SMV'er ved hjælp af en 
værktøjskasse med særlige og 
brugertilpassede programmer og 
instrumenter, herunder:  adgang til 
startkapital, tilskud, adgang til 
egenkapital- og gældsfinansiering, 
mentor- og coaching-ordninger, adgang 
til F&U-netværk og -klynger. Der skal 
navnlig gennemføres et målrettet SMV-
instrument på de prioriterede områder 
under "Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" og "Samfundsmæssige 
udfordringer".

Or. en
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Ændringsforslag 800
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 10 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Innovation i små og mellemstore 
virksomheder skal stimulere alle former for 
innovation i SMV'er, idet indsatsen 
målrettes mod de SMV'er, der rummer 
potentiale for at vokse og få international 
betydning på det indre marked og 
derudover.

(c) (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Ændringsforslag 801
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 10 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Innovation i små og mellemstore 
virksomheder skal stimulere alle former for 
innovation i SMV'er, idet indsatsen 
målrettes mod de SMV'er, der rummer 
potentiale for at vokse og få international 
betydning på det indre marked og 
derudover.

(c) Innovation i små og mellemstore 
virksomheder skal stimulere alle former for 
innovation i SMV'er, idet indsatsen 
målrettes mod de SMV'er, der rummer 
potentiale for at vokse, absorbere og 
frembringe innovation og få international 
betydning på det indre marked og 
derudover.

Or. en

Ændringsforslag 802
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne skal følge en 
virksomhedsstyret dagsorden. Budgetterne 
for de specifikke mål, "Adgang til 
risikovillig kapital" og "Innovation i små 
og mellemstore virksomheder", vil følge en 
efterspørgselsstyret, bottom-up-baseret 
logik uden forudfastlagte prioriteter. De 
vil blive suppleret af 
finansieringsinstrumenter og et SMV-
specifikt instrument ifølge en politisk 
styret logik inden for indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer" og det 
specifikke mål "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi".

Aktiviteterne skal følge en bottom-up-
baseret tilgang. Gennemførelsen af 
budgetterne for "Adgang til risikovillig 
kapital" og "Innovation i små og 
mellemstore virksomheder" vil primært
følge en efterspørgselsstyret, bottom-up-
baseret logik, men udelukkende inden for 
de tematiske prioriterede områder, der er 
fastsat under "Samfundsmæssige 
udfordringer" og "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi". De vil blive 
suppleret af en eventuel top-down-baseret 
anvendelse af SMV-instrumentet som led i 
prækommercielle indkøb eller innovative 
indkøb, hvor sammenlægning på EU-plan 
af offentlige indkøberes behov i 
medlemsstaterne kan påvises.

Or. en

Ændringsforslag 803
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejdsprojekter skal fortsat udgøre 
det vigtigste instrument på dette område.

Or. de

Ændringsforslag 804
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 vil anlægge en integreret 
tilgang til SMV'ers deltagelse, hvilket kan 
betyde, at omkring 15 % af de samlede 
budgetter for alle specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige udfordringer 
og det specifikke mål "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" afsættes til 
SMV'er.

Horisont 2020 vil anlægge en integreret 
tilgang til SMV'ers deltagelse, hvilket kan 
betyde, at omkring 30 % af de samlede 
budgetter for alle specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige udfordringer 
og det specifikke mål "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" afsættes til 
SMV'er.

Or. it

Begrundelse

Det er strategisk vigtigt at stimulere SMV'ernes deltagelse i rammeprogrammet i meget 
højere grad end foreslået af Kommissionen.

Ændringsforslag 805
Paul Rübig

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 vil anlægge en integreret 
tilgang til SMV'ers deltagelse, hvilket kan 
betyde, at omkring 15 % af de samlede 
budgetter for alle specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige udfordringer 
og det specifikke mål "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" afsættes til 
SMV'er.

Horisont 2020 vil anlægge en integreret 
tilgang til SMV'ers deltagelse, som bør nå 
op på 20 % af de samlede budgetter for alle 
specifikke mål vedrørende 
samfundsmæssige udfordringer og det 
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi".

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. Mens det syvende rammeprogram 
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 
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potentiale.

Ændringsforslag 806
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 vil anlægge en integreret 
tilgang til SMV'ers deltagelse, hvilket kan 
betyde, at omkring 15 % af de samlede
budgetter for alle specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige udfordringer 
og det specifikke mål "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" afsættes til 
SMV'er.

Horisont 2020 vil anlægge en integreret 
tilgang til SMV'ers deltagelse og oprette en 
klar mekanisme til at indkredse og 
håndtere SMV'ers behov for udveksling af 
viden og teknologi. Støtte skal føre til, at 
mindst 20 % af de samlede budgetter for 
alle specifikke mål vedrørende 
samfundsmæssige udfordringer og det 
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" afsættes til SMV-
samfundet, industrien og offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 807
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 vil anlægge en integreret 
tilgang til SMV'ers deltagelse, hvilket kan
betyde, at omkring 15 % af de samlede 
budgetter for alle specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige 
udfordringer og det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" afsættes til SMV'er.

Horisont 2020 vil anlægge en integreret 
tilgang til SMV'ers deltagelse, hvilket bør
betyde, at mindst 20 % af de samlede 
budgetter for hele Horisont 2020 afsættes 
til SMV'er, heraf mindst 10 % til det 
specifikke SMV-instrument.

Or. en
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Ændringsforslag 808
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 vil anlægge en integreret 
tilgang til SMV'ers deltagelse, hvilket kan 
betyde, at omkring 15 % af de samlede 
budgetter for alle specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige udfordringer 
og det specifikke mål "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" afsættes til 
SMV'er.

Horisont 2020 vil anlægge en integreret 
tilgang til SMV'ers deltagelse. Med 
henblik herpå afsættes omkring 18 % af de 
samlede budgetter for alle specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige udfordringer 
og det specifikke mål "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" til SMV'er.

Or. de

Ændringsforslag 809
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 vil anlægge en integreret 
tilgang til SMV'ers deltagelse, hvilket kan
betyde, at omkring 15 % af de samlede 
budgetter for alle specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige udfordringer 
og det specifikke mål "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" afsættes til 
SMV'er.

Horisont 2020 vil anlægge en integreret 
tilgang til SMV'ers deltagelse, hvilket skal
betyde, at over 15 % af de samlede 
budgetter for alle specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige udfordringer 
og det specifikke mål "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" afsættes til 
SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 810
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 vil anlægge en integreret 
tilgang til SMV'ers deltagelse, hvilket kan 
betyde, at omkring 15 % af de samlede 
budgetter for alle specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige udfordringer 
og det specifikke mål "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" afsættes til 
SMV'er.

Horisont 2020 vil anlægge en integreret 
tilgang til SMV'ers deltagelse, hvilket kan 
betyde, at mindst 15 % af de samlede 
budgetter for alle specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige udfordringer 
og det specifikke mål "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" afsættes til 
SMV'er.

Or. ro

Ændringsforslag 811
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" vil følge en 
teknologidrevet tilgang med henblik på at 
udvikle støtteteknologi, der kan anvendes 
inden for mange forskellige områder, 
industrier og tjenester. Anvendelser af 
disse teknologier til at takle 
samfundsmæssige udfordringer vil blive 
støttet under indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer".

Det specifikke mål "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" vil følge en 
politisk styret tilgang med henblik på at 
udvikle støtteteknologi, der kan anvendes 
inden for mange forskellige områder, 
industrier og tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 812
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" vil følge en 
teknologidrevet tilgang med henblik på at 
udvikle støtteteknologi, der kan anvendes 
inden for mange forskellige områder, 
industrier og tjenester. Anvendelser af 
disse teknologier til at takle 
samfundsmæssige udfordringer vil blive 
støttet under indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer".

Det specifikke mål "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" vil følge en 
teknologidrevet tilgang med henblik på at 
udvikle støtteteknologi, der kan anvendes 
inden for mange forskellige områder, 
industrier og tjenester. Anvendelser af 
disse teknologier til at takle 
samfundsmæssige udfordringer vil blive 
støttet under indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer". For at 
nå dette mål vil der også blive oprettet et 
særligt tværfagligt program om de etiske, 
retlige og sociale aspekter ved videnskab 
og teknologi med et særligt selvstændigt 
budget.

Or. en

Ændringsforslag 813
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 14 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette indsatsområde vedrører direkte de 
politiske mål og samfundsmæssige 
udfordringer, der er fremhævet i Europa 
2020-strategien, og hensigten er at 
stimulere udviklingen af den kritiske masse 
af forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der er nødvendig for at nå Unionens 
politiske mål. Støtten vil først og fremmest 
blive rettet mod følgende specifikke mål:

Dette indsatsområde vedrører direkte de 
politiske mål og samfundsmæssige 
udfordringer, der er fremhævet i Europa 
2020-strategien, og hensigten er at 
stimulere udviklingen af den kritiske masse 
af forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der er nødvendig for at nå Unionens 
politiske mål. Fokus skal også her 
primært være rettet mod 
samarbejdsprojekter. Støtten vil først og 
fremmest blive rettet mod følgende 
specifikke mål:

Or. de
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Ændringsforslag 814
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 14 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og bioøkonomi

(b) fødevaresikkerhed, -kvalitet og -
forsyning, bæredygtigt landbrug, 
havforskning og bioøkonomi

Or. en

Ændringsforslag 815
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 14 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og bioøkonomi

(b) fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, produktive have og oceaner 
gennem bæredygtigt fiskeri og bæredygtig 
akvakultur samt bioøkonomi

(Denne ændring vedrører hele teksten.)

Or. en

Ændringsforslag 816
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 14 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og bioøkonomi

(b) bioøkonomi: fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug, havforskning og 
biobaserede industrier
(Denne ændring vedrører hele teksten. 
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Hvis den vedtages, skal der foretages 
tilsvarende rettelser i hele teksten.)

Or. en

Begrundelse

Ifølge den europæiske strategi "Nye veje til bæredygtig vækst: Bioøkonomi i Europa" omfatter
bioøkonomien fremstilling af vedvarende biologiske ressourcer og omdannelse heraf til 
fødevarer, foder, biobaserede produkter og bioenergi. Bioøkonomien omfatter fire 
hovedsektorer, der bør støttes af den store udfordring omkring bioøkonomi: landbrug og 
skovbrug, fiskeri og akvakultur, biobaserede industrier og fødevarer.

Ændringsforslag 817
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 14 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og bioøkonomi

(b) bioøkonomi: fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug og skovbrug, 
havforskning og biobaserede industrier
(Denne ændring vedrører hele teksten.)

Or. en

Begrundelse

Ifølge den europæiske strategi "Nye veje til bæredygtig vækst: Bioøkonomi i Europa" omfatter 
bioøkonomien fire hovedsektorer, der bør støttes af den store udfordring omkring 
bioøkonomi: landbrug og skovbrug, fiskeri og akvakultur, biobaserede industrier og 
fødevarer. Denne overskrift bør derfor afspejle den definition, som Kommissionen har 
udarbejdet.

Ændringsforslag 818
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 14 – litra b



PE492.761v01-00 32/165 AM\907534DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og bioøkonomi

(b) europæiske bioøkonomiske 
udfordringer: fødevaresikkerhed, 
herunder sikre fødevareforsyninger,
bæredygtigt landbrug og skovbrug, 
havforskning

Or. en

Ændringsforslag 819
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 14 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) sikker, ren og effektiv energi (c) energieffektivitet, sikker, ren og 
effektiv energi

Or. ro

Ændringsforslag 820
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 14 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) klimaindsats, ressourceeffektivitet og 
råstofforsyning

(e) klimaindsats, miljø,
ressourceeffektivitet og -bevaring, 
bæredygtig anvendelse af råstoffer

Or. en

Ændringsforslag 821
Christian Ehler
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Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 14 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) klimaindsats, ressourceeffektivitet og 
råstofforsyning

(e) klimaindsats, ressourceeffektivitet og 
råstofforsyning samt forsyningssikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 822
Marisa Matias

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 14 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) klimaindsats, ressourceeffektivitet og 
råstofforsyning

(e) klimaindsats, ressourceeffektivitet og 
bæredygtig anvendelse af råstoffer

Or. en

Ændringsforslag 823
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 14 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) klimaindsats, ressourceeffektivitet og 
råstofforsyning

(e) klimaindsats, ressourceeffektivitet og 
bæredygtig anvendelse af råstoffer

Or. en

Ændringsforslag 824
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Lambert van Nistelrooij
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Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 14 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) klimaindsats, ressourceeffektivitet og 
råstofforsyning

(e) klimaindsats, vandforvaltning,
ressourceeffektivitet og råstofforsyning

Or. en

Ændringsforslag 825
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 14 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) klimaindsats, ressourceeffektivitet og 
råstofforsyning

(e) klimaindsats, ressourceeffektivitet og 
bevarelse og bæredygtig anvendelse af 
råstoffer

Or. es

Begrundelse

Når der tilføjes "bevarelse og bæredygtig anvendelse" i forbindelse med råstofforsyning, er 
det mere vidtrækkende end effektivitetsmålet.

Ændringsforslag 826
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 14 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) rummelige, innovative og sikre
samfund.

(f) Europa i en verden i forandring -
rummelige, innovative og reflekterende
samfund.

Or. en
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Ændringsforslag 827
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 14 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) rummelige, innovative og sikre
samfund.

(f) forståelse for europæiske samfund, 
kultur og samfundsmæssige ændringer.

Or. en

Begrundelse

(Denne ændring vedrører hele teksten. Hvis den vedtages, skal der foretages tilsvarende 
rettelser i hele teksten.) Kultur danner grundlag for enhver samfundsmæssig ændring og al 
innovation, og det er defor bedre at medtage dette koncept og understrege det i overskriften 
til denne udfordring.

Ændringsforslag 828
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 14 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) sikre samfund – beskytte Europas og 
dets borgeres frihed og sikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 829
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 14 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) kultur og immaterielle videnområder

Or. en
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Ændringsforslag 830
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 14 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fb) intelligente byer og kulturarv.

Or. en

Ændringsforslag 831
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle aktiviteter skal tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer og fokusere på 
de politiske mål uden på forhånd at 
fastlægge præcist, hvilke teknologier eller 
løsninger der bør udvikles. Der lægges 
særlig vægt på at samle en kritisk masse af 
ressourcer og viden fra forskellige 
områder, teknologier og videnskabelige 
discipliner for at kunne løfte 
udfordringerne. Aktiviteterne skal dække 
hele processen fra forskning til 
markedsføring, med ny vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter som f.eks. 
pilotforsøg, demonstration, prøveanlæg, 
støtte til offentlige indkøb, konstruktion, 
slutbrugerstyret innovation, social 
innovation og markedsføring af 
innovationer.

Alle aktiviteter skal tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer og fokusere på 
de politiske mål uden på forhånd at 
fastlægge præcist, hvilke teknologier eller 
løsninger der bør udvikles. Der lægges 
særlig vægt på at samle en kritisk masse af 
ressourcer og viden fra forskellige 
områder, teknologier og videnskabelige 
discipliner og forskningsinfrastrukturer
for at kunne løfte udfordringerne. 
Aktiviteterne skal dække hele processen fra 
forskning til markedsføring, med ny vægt 
på innovationsrelaterede aktiviteter som 
f.eks. pilotforsøg, demonstration, 
prøveanlæg, støtte til offentlige indkøb, 
konstruktion, slutbrugerstyret innovation, 
social innovation og markedsføring af 
innovationer.

Or. en
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Ændringsforslag 832
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle aktiviteter skal tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer og fokusere på 
de politiske mål uden på forhånd at 
fastlægge præcist, hvilke teknologier eller 
løsninger der bør udvikles. Der lægges 
særlig vægt på at samle en kritisk masse af 
ressourcer og viden fra forskellige 
områder, teknologier og videnskabelige 
discipliner for at kunne løfte 
udfordringerne. Aktiviteterne skal dække 
hele processen fra forskning til 
markedsføring, med ny vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter som f.eks. 
pilotforsøg, demonstration, prøveanlæg, 
støtte til offentlige indkøb, konstruktion, 
slutbrugerstyret innovation, social 
innovation og markedsføring af 
innovationer.

Alle aktiviteter skal tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer og fokusere på 
de politiske mål uden på forhånd at 
fastlægge præcist, hvilke teknologier eller 
løsninger der bør udvikles. Der vil blive 
lagt lige så stor vægt på ikketeknologisk 
og organisatorisk innovation, 
systeminnovation og innovation i den 
offentlige sektor som på teknologidrevne 
løsninger. Der lægges særlig vægt på at 
samle en kritisk masse af ressourcer og 
viden fra forskellige områder, teknologier 
og videnskabelige discipliner for at kunne 
løfte udfordringerne. Aktiviteterne skal 
dække hele processen fra forskning til 
markedsføring, med ny vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter. 

Or. en

Ændringsforslag 833
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle aktiviteter skal tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer og fokusere på 
de politiske mål uden på forhånd at 
fastlægge præcist, hvilke teknologier eller 
løsninger der bør udvikles. Der lægges 
særlig vægt på at samle en kritisk masse af 
ressourcer og viden fra forskellige 
områder, teknologier og videnskabelige 

Alle aktiviteter skal tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer, hvor 
grundforskning, anvendt forskning, 
videnoverførsel og innovation er vigtige 
og indbyrdes forbundne komponenter, og 
fokusere på de politiske mål uden på 
forhånd at fastlægge præcist, hvilke 
teknologier eller løsninger der bør 
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discipliner for at kunne løfte 
udfordringerne. Aktiviteterne skal dække 
hele processen fra forskning til 
markedsføring, med ny vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter som f.eks. 
pilotforsøg, demonstration, prøveanlæg, 
støtte til offentlige indkøb, konstruktion, 
slutbrugerstyret innovation, social 
innovation og markedsføring af 
innovationer.

udvikles. Der lægges særlig vægt på at 
samle en kritisk masse af ressourcer og 
viden fra forskellige områder, hvilket 
sikrer adgang til 
forskningsinfrastrukturer, teknologier og 
videnskabelige discipliner i verdensklasse
for at kunne løfte udfordringerne. 
Aktiviteterne skal dække hele processen fra 
forskning til markedsføring, med ny fokus 
på grundforskning og anvendt forskning 
og ny vægt på videnoverførsel og
innovationsrelaterede aktiviteter. 

Or. en

Ændringsforslag 834
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle aktiviteter skal tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer og fokusere på 
de politiske mål uden på forhånd at 
fastlægge præcist, hvilke teknologier eller 
løsninger der bør udvikles. Der lægges 
særlig vægt på at samle en kritisk masse af 
ressourcer og viden fra forskellige 
områder, teknologier og videnskabelige 
discipliner for at kunne løfte 
udfordringerne. Aktiviteterne skal dække 
hele processen fra forskning til 
markedsføring, med ny vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter som f.eks. 
pilotforsøg, demonstration, prøveanlæg, 
støtte til offentlige indkøb, konstruktion, 
slutbrugerstyret innovation, social 
innovation og markedsføring af 
innovationer.

Alle aktiviteter skal tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer, hvor 
grundforskning, anvendt forskning, 
videnoverførsel og innovation er lige 
vigtige og indbyrdes forbundne 
komponenter, og fokusere på de politiske 
mål uden på forhånd at fastlægge præcist, 
hvilke teknologier eller løsninger der bør 
udvikles. Der lægges særlig vægt på at 
samle en kritisk masse af ressourcer og 
viden fra forskellige områder, teknologier 
og videnskabelige discipliner for at kunne 
løfte udfordringerne. Aktiviteterne skal 
dække hele processen fra forskning til 
markedsføring, med ny vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter som f.eks. 
pilotforsøg, demonstration, prøveanlæg, 
støtte til offentlige indkøb, konstruktion, 
slutbrugerstyret innovation, social 
innovation og markedsføring af 
innovationer.

Or. en
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Ændringsforslag 835
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle aktiviteter skal tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer og fokusere på 
de politiske mål uden på forhånd at 
fastlægge præcist, hvilke teknologier eller 
løsninger der bør udvikles. Der lægges 
særlig vægt på at samle en kritisk masse af 
ressourcer og viden fra forskellige 
områder, teknologier og videnskabelige 
discipliner for at kunne løfte 
udfordringerne. Aktiviteterne skal dække 
hele processen fra forskning til 
markedsføring, med ny vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter som f.eks. 
pilotforsøg, demonstration, prøveanlæg, 
støtte til offentlige indkøb, konstruktion, 
slutbrugerstyret innovation, social 
innovation og markedsføring af 
innovationer.

Alle aktiviteter skal tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer, hvor 
grundforskning, anvendt forskning, 
videnoverførsel og innovation er lige 
vigtige og indbyrdes forbundne
komponenter, og fokusere på de politiske 
mål uden på forhånd at fastlægge præcist, 
hvilke teknologier eller løsninger der bør 
udvikles. Der lægges særlig vægt på at 
samle en kritisk masse af ressourcer og 
viden fra forskellige områder, teknologier 
og videnskabelige discipliner for at kunne 
løfte udfordringerne. Aktiviteterne skal 
dække hele processen fra forskning til 
markedsføring, med ny vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter som f.eks. 
pilotforsøg, demonstration, prøveanlæg, 
støtte til offentlige indkøb, konstruktion, 
slutbrugerstyret innovation, social 
innovation og markedsføring af 
innovationer, herunder standardisering i 
alle faser.

Or. en

Ændringsforslag 836
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle aktiviteter skal tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer og fokusere på 
de politiske mål uden på forhånd at 

Alle aktiviteter skal tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer og fokusere på 
de politiske mål uden på forhånd at 
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fastlægge præcist, hvilke teknologier eller 
løsninger der bør udvikles. Der lægges 
særlig vægt på at samle en kritisk masse af 
ressourcer og viden fra forskellige 
områder, teknologier og videnskabelige 
discipliner for at kunne løfte 
udfordringerne. Aktiviteterne skal dække 
hele processen fra forskning til 
markedsføring, med ny vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter som f.eks. 
pilotforsøg, demonstration, prøveanlæg, 
støtte til offentlige indkøb, konstruktion, 
slutbrugerstyret innovation, social 
innovation og markedsføring af 
innovationer.

fastlægge præcist, hvilke teknologier eller 
løsninger der bør udvikles. Der lægges 
særlig vægt på at samle en kritisk masse af 
ressourcer og viden fra forskellige 
områder, teknologier og videnskabelige 
discipliner for at kunne løfte 
udfordringerne. Aktiviteterne skal dække 
hele processen fra forskning til 
markedsføring, med ny vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter som f.eks. 
pilotforsøg, demonstration, prøveanlæg, 
støtte til offentlige indkøb, konstruktion, 
slutbrugerstyret innovation, social
innovation og markedsføring af 
innovationer. For at nå dette mål vil der 
også blive oprettet et særligt tværfagligt 
program om de etiske, retlige og sociale 
aspekter ved videnskab og teknologi med 
et særligt selvstændigt budget.

Or. en

Ændringsforslag 837
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle aktiviteter skal tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer og fokusere på 
de politiske mål uden på forhånd at 
fastlægge præcist, hvilke teknologier eller 
løsninger der bør udvikles. Der lægges 
særlig vægt på at samle en kritisk masse af 
ressourcer og viden fra forskellige 
områder, teknologier og videnskabelige 
discipliner for at kunne løfte 
udfordringerne. Aktiviteterne skal dække 
hele processen fra forskning til 
markedsføring, med ny vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter som f.eks. 
pilotforsøg, demonstration, prøveanlæg, 
støtte til offentlige indkøb, konstruktion, 
slutbrugerstyret innovation, social 

Alle aktiviteter skal tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer og fokusere på 
de politiske mål uden på forhånd at 
fastlægge præcist, hvilke teknologier eller 
løsninger der bør udvikles. Der lægges 
særlig vægt på at samle en kritisk masse af 
ressourcer og viden fra forskellige 
områder, hvilket sikrer adgang til 
forskningsinfrastrukturer, teknologier og 
videnskabelige discipliner i verdensklasse
for at kunne løfte udfordringerne. 
Aktiviteterne skal dække hele processen fra 
forskning til markedsføring, med ny vægt 
på innovationsrelaterede aktiviteter som 
f.eks. pilotforsøg, demonstration, 
prøveanlæg, støtte til offentlige indkøb og 
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innovation og markedsføring af 
innovationer.

prækommercielle indkøb, konstruktion, 
slutbrugerstyret innovation, social 
innovation og markedsføring af 
innovationer.

Or. en

Ændringsforslag 838
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle aktiviteter skal tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer og fokusere på 
de politiske mål uden på forhånd at 
fastlægge præcist, hvilke teknologier eller 
løsninger der bør udvikles. Der lægges 
særlig vægt på at samle en kritisk masse af 
ressourcer og viden fra forskellige 
områder, teknologier og videnskabelige 
discipliner for at kunne løfte 
udfordringerne. Aktiviteterne skal dække 
hele processen fra forskning til 
markedsføring, med ny vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter som f.eks. 
pilotforsøg, demonstration, prøveanlæg, 
støtte til offentlige indkøb, konstruktion, 
slutbrugerstyret innovation, social 
innovation og markedsføring af 
innovationer.

Alle aktiviteter skal tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer og fokusere på 
de politiske mål uden på forhånd at 
fastlægge præcist, hvilke teknologier eller 
løsninger der bør udvikles. Der lægges 
særlig vægt på at samle en kritisk masse af 
ressourcer og viden fra forskellige 
områder, teknologier og videnskabelige 
discipliner for at kunne løfte 
udfordringerne. Aktiviteterne skal dække 
hele processen fra forskning til 
markedsføring, med ny vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter som f.eks. 
pilotforsøg, demonstration, prøveanlæg, 
støtte til offentlige indkøb, konstruktion, 
slutbrugerstyret innovation, social 
innovation og markedsføring af 
innovationer. For at nå målene i Horisont 
2020, navnlig vedrørende del III om 
samfundsmæssige udfordringer, vil det 
være nødvendigt at inddrage en lang 
række interessenter i 
samarbejdsprojekterne, fra 
forskningsinstitutioner og virksomheder 
til brugere fra den offentlige og private 
sektor.

Or. en
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Ændringsforslag 839
Antonio Cancian

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle aktiviteter skal tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer og fokusere på 
de politiske mål uden på forhånd at 
fastlægge præcist, hvilke teknologier eller 
løsninger der bør udvikles. Der lægges 
særlig vægt på at samle en kritisk masse af 
ressourcer og viden fra forskellige 
områder, teknologier og videnskabelige 
discipliner for at kunne løfte 
udfordringerne. Aktiviteterne skal dække 
hele processen fra forskning til 
markedsføring, med ny vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter som f.eks. 
pilotforsøg, demonstration, prøveanlæg, 
støtte til offentlige indkøb, konstruktion, 
slutbrugerstyret innovation, social 
innovation og markedsføring af 
innovationer.

Alle aktiviteter skal tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer og fokusere på 
de politiske mål uden på forhånd at 
fastlægge præcist, hvilke teknologier eller 
løsninger der bør udvikles. Der lægges 
særlig vægt på at samle en kritisk masse af 
ressourcer og viden fra forskellige 
områder, teknologier og videnskabelige 
discipliner for at kunne løfte 
udfordringerne, da det kan ske via 
etablering af institutionelle offentlig-
private partnerskaber. Aktiviteterne skal 
dække hele processen fra forskning til 
markedsføring, med ny vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter som f.eks. 
pilotforsøg, demonstration, prøveanlæg, 
støtte til offentlige indkøb, konstruktion, 
slutbrugerstyret innovation, social 
innovation og markedsføring af 
innovationer.

Or. en

Ændringsforslag 840
Marisa Matias

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle aktiviteter skal tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer og fokusere på 
de politiske mål uden på forhånd at 
fastlægge præcist, hvilke teknologier eller 
løsninger der bør udvikles. Der lægges 
særlig vægt på at samle en kritisk masse af 
ressourcer og viden fra forskellige 

Alle aktiviteter skal tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer og fokusere på 
de politiske mål uden på forhånd at 
fastlægge præcist, hvilke teknologier eller 
løsninger der bør udvikles. Der lægges 
særlig vægt på at samle en kritisk masse af 
ressourcer og viden fra forskellige 
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områder, teknologier og videnskabelige 
discipliner for at kunne løfte 
udfordringerne. Aktiviteterne skal dække 
hele processen fra forskning til 
markedsføring, med ny vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter som f.eks. 
pilotforsøg, demonstration, prøveanlæg, 
støtte til offentlige indkøb, konstruktion, 
slutbrugerstyret innovation, social 
innovation og markedsføring af 
innovationer.

områder, teknologier og videnskabelige 
discipliner for at kunne løfte 
udfordringerne. Aktiviteterne skal dække 
hele processen fra forskning til 
markedsføring og virkningerne for 
samfundet, med ny vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter som f.eks. 
pilotforsøg, demonstration, prøveanlæg, 
støtte til offentlige indkøb, konstruktion, 
slutbrugerstyret innovation, social 
innovation og markedsføring af 
innovationer.

Or. en

Ændringsforslag 841
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer er der behov 
for koordineret, strategisk planlægning af 
aktiviteter inden for forskning og 
innovation. Koordinering kan formindske 
fragmentering og forbedre hele 
forskersamfundets anvendelse af 
teknologiske og infrastrukturelle 
ressourcer, der er knyttet til hver enkelt 
udfordring. Desuden kræver succes inden 
for innovation i de fleste tilfælde en 
langsigtet forpligtelse til at opretholde 
fremragende forskning. Strategiske 
handlinger og videnskabelig rådgivning 
kan sikre ekspertinput vedrørende 
politikken fra starten, fremme innovation 
og konkurrenceevne ved at forstå 
innovationscyklussens kompleksitet og 
opmuntre til deltagelse fra flere forskere 
på tværs af grænser. Strategisk 
koordinering af forskning og innovation 
for hver udfordring på grundlag af 
videnskabelig rådgivning skal etableres af 
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sektorspecifikke rådgivende komitéer 
bestående af uafhængige eksperter på højt 
plan, som vil bidrage til at definere 
forsknings- og innovationsprogrammer på 
grundlag af den bedste ledelse og vil give 
den fornødne fremdrift og de fornødne 
instrumenter til at fremme vekselvirkning 
og synergier i større omfang.

Or. en

Ændringsforslag 842
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer er der behov 
for koordineret, strategisk planlægning af 
aktiviteter inden for forskning og 
innovation. Koordinering kan formindske 
fragmentering og forbedre hele 
forskersamfundets anvendelse af 
teknologiske og infrastrukturelle 
ressourcer, der er knyttet til hver enkelt 
udfordring. Desuden kræver succes inden 
for innovation i de fleste tilfælde en 
langsigtet forpligtelse til at opretholde 
fremragende forskning. Strategiske 
handlinger og videnskabelig styring kan 
sikre ekspertinput vedrørende politikken 
fra starten, fremme innovation og 
konkurrenceevne ved at forstå 
innovationscyklussens kompleksitet og 
opmuntre til deltagelse fra flere forskere 
på tværs af grænser. For at opnå en 
koordinering af strategisk forskning og 
innovation for hver udfordring skal 
Kommissionen høre relevante 
interessenter fra den akademiske verden, 
industrien, slutbrugere og civilsamfundet 
med særlig fremragende renommé og 
passende ekspertise, herunder 
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videnskabsfolk, ingeniører og 
iværksættere, således at der sikres en 
mangfoldighed af alle berørte sektorer og 
forskningsområder. Dette vil gøre det 
muligt at overvåge, om de nuværende og 
planlagte aktiviteter er passende og 
tilstrækkelige, og øge bevidstheden om 
forsømte emner og dobbeltarbejde. 
Kommissionen bør forsøge at anvende 
eksisterende instrumenter til dette formål, 
hvor dette er muligt, i forbindelse med 
gennemførelsen af Horisont 2020, såsom 
bl.a. europæiske 
innovationspartnerskaber, europæiske 
teknologiplatforme og fælles 
programlægningsinitiativer.

Or. en

Begrundelse

Baseret på tanker fra betænkning af Teresa Riera Madurell, ændringsforslag 89, og 
betænkning af Maria da Graca Carvalho, ændringsforslag 25.

Ændringsforslag 843
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer er der behov 
for koordineret, strategisk planlægning af 
aktiviteter inden for forskning og 
innovation. Koordinering kan formindske 
fragmentering og forbedre hele 
forskersamfundets anvendelse af 
teknologiske og infrastrukturelle 
ressourcer, der er knyttet til hver enkelt 
udfordring. Desuden kræver succes inden 
for innovation i de fleste tilfælde en 
langsigtet forpligtelse til at opretholde 
fremragende forskning. Strategiske 
handlinger og videnskabelig styring kan 
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sikre ekspertinput vedrørende politikken 
fra starten, fremme innovation og 
konkurrenceevne ved at forstå 
innovationscyklussens kompleksitet og 
opmuntre til deltagelse fra flere forskere 
på tværs af grænser. Strategisk 
koordinering af forskning og innovation 
for hver udfordring skal etableres af 
sektorspecifikke styringskomitéer 
bestående af uafhængige eksperter på højt 
plan fra den akademiske verden, 
industrien, slutbrugere og civilsamfundet, 
der er udvalgt via en åben og 
gennemskuelig proces; disse 
styringskomitéer vil bidrage til at definere 
forsknings- og innovationsprogrammer på 
grundlag af den bedste ledelse og vil give 
den fornødne fremdrift og instrumenter til 
at fremme vekselvirkning og synergier i 
større omfang.

Or. en

Begrundelse

Hver strategisk rådgivende komité bør bestå af højtstående repræsentanter for forskellige 
interessegrupper i en afbalanceret sammensætning (videnskaben, industrien, civilsamfundet, 
slutbrugere m.fl.). Disse komitéer/råd vil have til opgave at sikre løbende strategisk 
rådgivning om de aktiviteter, der iværksættes og planlægges i Horisont 2020 og på 
beskægtede EU-politikområder og sikre den nødvendige koordinering mellem de mange 
instrumenter og initiativer (fælles programmering, offentlig-private partnerskaber, offentlig-
offentlige partnerskaber, VIF'er, EIP'er m.fl.).

Ændringsforslag 844
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at tage udgangspunkt i de 
konstaterede udfordringer er der behov 
for koordineret, strategisk planlægning af 
aktiviteter inden for forskning og 
innovation. Koordinering kan formindske 
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fragmentering og forbedre hele 
forskersamfundets anvendelse af 
teknologiske og infrastrukturelle 
ressourcer, der er knyttet til hver enkelt 
udfordring. Desuden kræver succes inden 
for innovation i de fleste tilfælde en 
langsigtet forpligtelse til at opretholde 
fremragende forskning. Strategiske 
handlinger og videnskabelig styring kan 
sikre ekspertinput vedrørende politikken 
fra starten, fremme innovation og 
konkurrenceevne ved at forstå 
innovationscyklussens kompleksitet og 
opmuntre til deltagelse fra flere forskere 
på tværs af grænser. Strategisk 
koordinering af forskning og innovation 
for hver udfordring på grundlag af 
videnskabelig styring skal etableres af 
sektorspecifikke styringskomitéer 
bestående af uafhængige eksperter på højt 
plan, som vil bidrage til at definere 
forsknings- og innovationsprogrammer på 
grundlag af den bedste ledelse og vil give 
den fornødne fremdrift og instrumenter til 
at fremme vekselvirkning og synergier i 
større omfang. Disse komitéers rolle vil 
være at levere løbende strategisk 
rådgivning om de aktiviteter, der 
iværksættes og planlægges under 
Horisont 2020 og på beslægtede EU-
politikområder.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt klart at definere de sektorspecifikke styringskomitéers rolle og opgaver.

Ændringsforslag 845
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 15 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under hver samfundsmæssig udfordring 
fastsættes forskningsprioriteringer og -
mål på en gennemsigtig og deltagende 
måde gennem en afbalanceret inddragelse 
af aktører, herunder forskningsverdenen, 
forskere (også fra mindre 
forskningsorganisationer), den offentlige 
sektor, den private sektor og navnlig 
SMV'er, civilsamfundets organisationer 
samt andre relevante aktører. Navnlig vil 
Kommissionen etablere specifikke
platforme for dialog mellem 
borgerne/civilsamfundets organisationer 
og forskningsaktører på de prioriterede 
forskningsområder under de 
samfundsmæssige udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 846
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som et integreret led i aktiviteterne 
for at takle samtlige udfordringer. Desuden 
støttes den grundliggende udvikling af 
disse fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Rummelige, innovative og 
sikre samfund". Støtten vil også blive rettet 
mod at skabe et stærkt videnskabeligt 
grundlag for de politiske beslutninger på 
EU-plan samt på internationalt, nationalt 
og regionalt niveau. I betragtning af mange 
af udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som et integreret led i aktiviteterne 
for at takle samtlige udfordringer. 
Humaniora og samfundsvidenskaber skal 
repræsenteres i programudvalg og 
ekspertgrupper, der har til opgave at 
foretage projekt- og programevalueringer 
om alle emner. Desuden støttes den 
grundliggende udvikling af disse 
fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Rummelige, innovative og 
sikre samfund". I alle udfordringer vil der 
ligeledes blive fokuseret på kønsaspektet 
og ligestilling mellem kønnene. Støtten vil 
også blive rettet mod at skabe et stærkt 
videnskabeligt grundlag for de politiske 
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mål vedrørende "Rummelige, innovative 
og sikre samfund".

beslutninger på EU-plan samt på 
internationalt, nationalt og regionalt 
niveau. I betragtning af mange af 
udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Rummelige, innovative 
og sikre samfund".

Or. en

Begrundelse

Dette er nødvendigt for at sikre, at humaniora og samfundsvidenskaber ikke marginaliseres 
eller instrumentaliseres ved at blive reduceret til holdnings- eller acceptundersøgelser om 
innovation. Dette vil sikre tværfagligheden af forskning, der takler samfundsmæssige 
udfordringer.

Ændringsforslag 847
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som et integreret led i aktiviteterne 
for at takle samtlige udfordringer. Desuden 
støttes den grundliggende udvikling af 
disse fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Rummelige, innovative og 
sikre samfund". Støtten vil også blive rettet 
mod at skabe et stærkt videnskabeligt 
grundlag for de politiske beslutninger på 
EU-plan samt på internationalt, nationalt 
og regionalt niveau. I betragtning af mange 
af udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Rummelige, innovative 
og sikre samfund".

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som et integreret led i aktiviteterne 
for at takle samtlige udfordringer. 
Humaniora og samfundsvidenskaber skal 
repræsenteres i programudvalg og 
ekspertgrupper, der har til opgave at 
foretage projekt- og programevalueringer 
om alle emner. Desuden støttes den 
grundliggende udvikling af disse 
fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Rummelige, innovative og 
sikre samfund". Støtten vil også blive rettet 
mod at skabe et stærkt videnskabeligt 
grundlag for de politiske beslutninger på 
EU-plan samt på internationalt, nationalt 
og regionalt niveau. I betragtning af mange 
af udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
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være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Rummelige, innovative 
og sikre samfund".

Or. en

Begrundelse

Dette er absolut nødvendigt for at sikre, at humaniora og samfundsvidenskaber ikke 
marginaliseres eller instrumentaliseres ved at blive reduceret til holdnings- eller 
acceptundersøgelser om innovation. Dette vil sikre tværfagligheden af forskning, der takler 
samfundsmæssige udfordringer.

Ændringsforslag 848
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som et integreret led i aktiviteterne 
for at takle samtlige udfordringer. Desuden 
støttes den grundliggende udvikling af 
disse fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Rummelige, innovative og 
sikre samfund". Støtten vil også blive rettet 
mod at skabe et stærkt videnskabeligt 
grundlag for de politiske beslutninger på 
EU-plan samt på internationalt, nationalt 
og regionalt niveau. I betragtning af mange 
af udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Rummelige, innovative 
og sikre samfund".

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som et integreret led i aktiviteterne 
for at takle samtlige udfordringer. De skal i 
fuldt omfang integreres i 
arbejdsprogrammerne via repræsentation 
i programudvalg og ekspertgrupper, der 
har til opgave at foretage projekt- og 
programevalueringer om alle emner, og 
via udvikling af indkaldelser, der er 
orienteret mod samfundsvidenskaberne.
Desuden støttes den grundliggende 
udvikling af disse fagområder via det 
specifikke mål vedrørende "Rummelige, 
innovative og sikre samfund". Støtten vil 
også blive rettet mod at skabe et stærkt 
videnskabeligt grundlag for de politiske 
beslutninger på EU-plan samt på 
internationalt, nationalt og regionalt 
niveau. I betragtning af mange af 
udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
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Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Rummelige, innovative 
og sikre samfund".

Or. en

Ændringsforslag 849
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som et integreret led i aktiviteterne 
for at takle samtlige udfordringer. Desuden 
støttes den grundliggende udvikling af 
disse fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Rummelige, innovative og 
sikre samfund". Støtten vil også blive rettet 
mod at skabe et stærkt videnskabeligt 
grundlag for de politiske beslutninger på 
EU-plan samt på internationalt, nationalt 
og regionalt niveau. I betragtning af mange 
af udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Rummelige, innovative 
og sikre samfund".

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som et integreret led i aktiviteterne 
for at takle samtlige udfordringer. Desuden 
støttes den grundliggende udvikling af 
disse fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Rummelige, innovative og 
sikre samfund". Støtten vil også blive rettet 
mod at skabe et stærkt videnskabeligt 
grundlag for de politiske beslutninger på 
EU-plan samt på internationalt, nationalt 
og regionalt niveau. I betragtning af mange 
af udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen med 
særlig vægt på at støtte en global indsats, 
der kræver en kritisk masse, for at Europa 
kan deltage, og hvor Europa kan tage 
føringen. Desuden ydes der tværgående 
støtte til internationalt samarbejde via det 
specifikke mål vedrørende "Rummelige, 
innovative og sikre samfund".

Or. en

Ændringsforslag 850
Henri Weber

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som et integreret led i aktiviteterne 
for at takle samtlige udfordringer. Desuden 
støttes den grundliggende udvikling af 
disse fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Rummelige, innovative og 
sikre samfund". Støtten vil også blive rettet 
mod at skabe et stærkt videnskabeligt 
grundlag for de politiske beslutninger på 
EU-plan samt på internationalt, nationalt 
og regionalt niveau. I betragtning af mange 
af udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Rummelige, innovative 
og sikre samfund".

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som et integreret led i aktiviteterne 
for at takle samtlige udfordringer. De skal 
repræsenteres i programudvalg og 
ekspertgrupper, der har til opgave at 
foretage projekt- og programevalueringer 
om alle emner. Desuden støttes den 
grundliggende udvikling af disse 
fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Rummelige, innovative og 
sikre samfund". Støtten vil også blive rettet 
mod at skabe et stærkt videnskabeligt 
grundlag for de politiske beslutninger på 
EU-plan samt på internationalt, nationalt 
og regionalt niveau. I betragtning af mange 
af udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Rummelige, innovative 
og sikre samfund".

Or. fr

Ændringsforslag 851
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Samfundsvidenskaber og humaniora og 
sikkerhedshensyn skal indgå som et 
integreret led i aktiviteterne for at takle 
samtlige udfordringer. Desuden støttes den 
grundliggende udvikling af disse 
fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Rummelige, innovative og 
sikre samfund". Støtten vil også blive rettet 
mod at skabe et stærkt videnskabeligt 
grundlag for de politiske beslutninger på 
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og regionalt niveau. I betragtning af mange 
af udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Rummelige, innovative 
og sikre samfund".

EU-plan samt på internationalt, nationalt 
og regionalt niveau. I betragtning af mange 
af udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Rummelige, innovative 
og sikre samfund".

Or. en

Begrundelse

Sikkerhed er et iboende træk ved alle ovennævnte mål og skal tages med i betragtning på 
samme måde som samfundsvidenskaber og humaniora for at sikre en vellykket gennemførelse.

Ændringsforslag 852
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som et integreret led i aktiviteterne 
for at takle samtlige udfordringer. Desuden 
støttes den grundliggende udvikling af 
disse fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Rummelige, innovative og 
sikre samfund". Støtten vil også blive rettet 
mod at skabe et stærkt videnskabeligt 
grundlag for de politiske beslutninger på 
EU-plan samt på internationalt, nationalt 
og regionalt niveau. I betragtning af mange 
af udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Rummelige, innovative 
og sikre samfund".

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som et integreret led i aktiviteterne 
for at takle samtlige udfordringer. Desuden 
støttes den grundliggende udvikling af 
disse fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Rummelige, innovative og 
sikre samfund". Støtten vil også blive rettet 
mod at skabe et stærkt videnskabeligt 
grundlag for de politiske beslutninger på 
EU-plan samt på internationalt, nationalt,
regionalt og lokalt niveau. I betragtning af 
mange af udfordringernes globale karakter 
vil strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Rummelige, innovative 
og sikre samfund".

Or. ro
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Ændringsforslag 853
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som et integreret led i aktiviteterne 
for at takle samtlige udfordringer. Desuden 
støttes den grundliggende udvikling af 
disse fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Rummelige, innovative og 
sikre samfund". Støtten vil også blive rettet 
mod at skabe et stærkt videnskabeligt 
grundlag for de politiske beslutninger på 
EU-plan samt på internationalt, nationalt 
og regionalt niveau. I betragtning af mange 
af udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Rummelige, innovative 
og sikre samfund".

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

Or. en

Ændringsforslag 854
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som et integreret led i aktiviteterne 
for at takle samtlige udfordringer. Desuden 
støttes den grundliggende udvikling af 

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som et integreret led i aktiviteterne 
for at takle samtlige udfordringer. Desuden 
støttes den grundliggende udvikling af 
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disse fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Rummelige, innovative og 
sikre samfund". Støtten vil også blive rettet 
mod at skabe et stærkt videnskabeligt 
grundlag for de politiske beslutninger på 
EU-plan samt på internationalt, nationalt 
og regionalt niveau. I betragtning af mange 
af udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Rummelige, innovative 
og sikre samfund".

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

Or. en

Ændringsforslag 855
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som et integreret led i aktiviteterne 
for at takle samtlige udfordringer. Desuden 
støttes den grundliggende udvikling af 
disse fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Rummelige, innovative og 
sikre samfund". Støtten vil også blive rettet 
mod at skabe et stærkt videnskabeligt 
grundlag for de politiske beslutninger på 
EU-plan samt på internationalt, nationalt 
og regionalt niveau. I betragtning af mange 
af udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Rummelige, innovative 

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som en horisontal dimension og et 
integreret led i aktiviteterne for at takle 
samtlige udfordringer. Desuden støttes den 
grundliggende udvikling af disse 
fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Rummelige, innovative og 
sikre samfund". Støtten vil også blive rettet 
mod at skabe et stærkt videnskabeligt 
grundlag for de politiske beslutninger på 
EU-plan samt på internationalt, nationalt 
og regionalt niveau. I betragtning af mange 
af udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Rummelige, innovative 
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og sikre samfund". og sikre samfund".

Or. en

Ændringsforslag 856
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som et integreret led i aktiviteterne 
for at takle samtlige udfordringer. Desuden 
støttes den grundliggende udvikling af 
disse fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Rummelige, innovative og 
sikre samfund". Støtten vil også blive rettet 
mod at skabe et stærkt videnskabeligt 
grundlag for de politiske beslutninger på 
EU-plan samt på internationalt, nationalt 
og regionalt niveau. I betragtning af mange 
af udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Rummelige, innovative 
og sikre samfund".

Samfundsvidenskaber og humaniora samt 
inddragelse af civilsamfundet skal indgå 
som et integreret led i aktiviteterne for at 
takle samtlige udfordringer. Desuden 
støttes den grundliggende udvikling af 
disse fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Rummelige, innovative og 
sikre samfund". Støtten vil også blive rettet 
mod at skabe et stærkt videnskabeligt 
grundlag for de politiske beslutninger på 
EU-plan samt på internationalt, nationalt 
og regionalt niveau. I betragtning af mange 
af udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Rummelige, innovative 
og sikre samfund".

Or. en

Ændringsforslag 857
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål "Rummelige, 
innovative og sikre samfund" omfatter 

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

også en aktivitet, der har til formål at lukke 
kløften mellem forskning og innovation 
ved hjælp af specifikke tiltag for at frigøre 
potentialet for topkvalitet i de associerede 
oversøiske lande og territorier og
Unionens mindre udviklede regioner.

Or. fr

Begrundelse

Forskning og innovation skal fremmes i de oversøiske lande og territorier.

Ændringsforslag 858
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 859
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter - punkt 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi (EIT) vil spille en vigtig rolle 
som samlingspunkt for fremragende 
forskning, uddannelse og innovation og 

Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi (EIT) vil spille en vigtig rolle 
som samlingspunkt for fremragende 
forskning, uddannelse og innovation og 
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dermed som katalysator for integration af 
elementerne i videntrekanten. EIT vil 
varetage denne rolle hovedsagelig via 
videns- og innovationsfællesskaberne. 
Desuden skal instituttet sikre, at 
erfaringerne fra videns- og 
innovationsfællesskaberne videreformidles 
ved hjælp af målrettede formidlings- og 
videnudvekslingstiltag, og dermed bidrage 
til en hurtigere udbredelse af 
innovationsmodeller i Unionen.

dermed som katalysator for integration af 
elementerne i videntrekanten. EIT vil 
varetage denne rolle hovedsagelig via 
videns- og innovationsfællesskaberne. 
Desuden skal instituttet sikre, at 
erfaringerne fra videns- og 
innovationsfællesskaberne udveksles 
mellem disse og videreformidles ved hjælp 
af målrettede formidlings- og 
videnudvekslingstiltag, og dermed bidrage 
til en hurtigere udbredelse af 
innovationsmodeller i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 860
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa har sat sig det mål at bevæge sig 
hen imod en ny økonomisk model baseret 
på intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst. Denne forandring kræver mere end 
gradvise forbedringer i vores nuværende 
teknologier. Den kræver meget større 
kapacitet til videnskabeligt baseret 
innovation, igangsat af radikalt ny viden, 
som sætter Europa i stand til at spille en 
førende rolle i tilvejebringelsen af de 
teknologiske paradigmeskift, der vil blive 
hoveddrivkræfterne bag 
produktivitetsvækst, konkurrenceevne, 
sundhed og sociale fremskridt i fremtiden. 
Sådanne paradigmeskift er historisk set i 
hovedregelen udsprunget af den offentlige 
sektors videnskabsgrundlag og har 
derefter skabt fundament for helt nye 
industrier og sektorer.

Europa har sat sig det mål at bevæge sig 
hen imod en ny økonomisk model baseret 
på intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst. Denne forandring kræver mere end 
gradvise forbedringer i vores nuværende 
teknologier. Den kræver meget større 
kapacitet til videnskabeligt baseret 
innovation, igangsat af radikalt ny viden, 
som sætter Europa i stand til at spille en 
førende rolle i tilvejebringelsen af de 
teknologiske paradigmeskift, der vil blive 
hoveddrivkræfterne bag 
produktivitetsvækst, konkurrenceevne, 
sundhed og sociale fremskridt i fremtiden. 
Sådanne paradigmeskift er historisk set i 
hovedreglen udsprunget af 
nysgerrighedsdrevet grundforskning og 
har derefter skabt fundament for helt nye 
industrier og sektorer.

Or. en
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Ændringsforslag 861
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa har sat sig det mål at bevæge sig 
hen imod en ny økonomisk model baseret 
på intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst. Denne forandring kræver mere end 
gradvise forbedringer i vores nuværende 
teknologier. Den kræver meget større 
kapacitet til videnskabeligt baseret 
innovation, igangsat af radikalt ny viden, 
som sætter Europa i stand til at spille en 
førende rolle i tilvejebringelsen af de 
teknologiske paradigmeskift, der vil blive 
hoveddrivkræfterne bag 
produktivitetsvækst, konkurrenceevne, 
sundhed og sociale fremskridt i fremtiden. 
Sådanne paradigmeskift er historisk set i 
hovedregelen udsprunget af den offentlige 
sektors videnskabsgrundlag og har derefter 
skabt fundament for helt nye industrier og 
sektorer.

Europa har sat sig det mål at bevæge sig 
hen imod en ny økonomisk model baseret 
på intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst. Denne forandring kræver mere end 
gradvise forbedringer i vores nuværende 
teknologier og viden. Den kræver meget 
større kapacitet til grundforskning og
videnskabeligt baseret innovation, igangsat
af radikalt ny viden, som sætter Europa i 
stand til at spille en førende rolle i 
tilvejebringelsen af de videnskabelige og
teknologiske paradigmeskift, der vil blive 
hoveddrivkræfterne bag 
produktivitetsvækst, konkurrenceevne, 
sundhed og sociale fremskridt i fremtiden. 
Sådanne paradigmeskift er historisk set i 
hovedregelen udsprunget af den offentlige 
sektors videnskabsgrundlag og har derefter 
skabt fundament for helt nye industrier og 
sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 862
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

dramatisk spild af Europas 
forskningspotentiale, fordi det forsinker og 
endda i nogle tilfælde hæmmer
fremvæksten af den næste generation af 
forskere, der bringer nye ideer og ny energi 
med sig, og ansporer fremragende forskere 
i starten af deres karriere til at søge andre 
græsgange.

Or. en

Ændringsforslag 863
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 864
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 865
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Europæiske Forskningsråd (EFR) blev 
oprettet for at give Europas bedste 
forskere, både kvinder og mænd, adgang til 
de ressourcer, de har brug for for at kunne 
konkurrere bedre på verdensplan, ved at 
finansiere individuelle forskerhold på 
grundlag af europadækkende konkurrence. 
EFR fungerer autonomt: et uafhængigt 
videnskabeligt råd bestående af 
videnskabsfolk, ingeniører og forskere med 
det højeste omdømme og den største 
ekspertise fastlægger den overordnede 
videnskabelige strategi og afgør i fuld 
uafhængighed, hvilken type forskning der 
skal støttes. Disse grundlæggende træk 
garanterer EFR's videnskabelige programs 
effektivitet, kvaliteten af dets aktiviteter og 
fagfællebedømmelsesproces samt dets 
troværdighed i forskersamfundet.

Det Europæiske Forskningsråd (EFR) blev 
oprettet for at give Europas bedste 
forskere, både kvinder og mænd, adgang til 
de ressourcer, de har brug for for at kunne 
konkurrere bedre på verdensplan, ved at 
finansiere individuelle forskerhold på 
grundlag af europadækkende konkurrence. 
EFR fungerer autonomt: et uafhængigt 
videnskabeligt råd bestående af 
videnskabsfolk, ingeniører og forskere med 
det højeste omdømme og den største 
ekspertise, både kvinder og mænd i 
forskellige aldersgrupper, fastlægger den 
overordnede videnskabelige strategi og 
afgør i fuld uafhængighed, hvilken type 
forskning der skal støttes. Disse 
grundlæggende træk garanterer EFR's 
videnskabelige programs effektivitet, 
kvaliteten af dets aktiviteter og 
fagfællebedømmelsesproces samt dets 
troværdighed i forskersamfundet.
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Or. en

Ændringsforslag 866
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Frontlinjeforskning, der støttes af EFR, 
forventes derved at få en væsentlig direkte 
virkning i form af fremskridt i 
forskningens grænseland, idet den baner 
vej for nye og ofte uforventede 
videnskabelige og teknologiske resultater 
og nye forskningsområder, der i den sidste 
ende kan frembringe radikalt nye ideer, 
som bliver drivkraft for innovation og 
forretningsmæssig opfindsomhed og for 
håndtering af samfundsmæssige 
udfordringer. Denne kombination af 
fremragende forskere og innovative ideer 
danner grundlag for hvert led i 
innovationskæden.

Frontlinjeforskning, der støttes af EFR, 
forventes derved at få en væsentlig direkte 
virkning i form af fremskridt i 
forskningens grænseland, idet den baner 
vej for nye og ofte uforventede 
videnskabelige og teknologiske resultater 
og nye forskningsområder, der i den sidste 
ende kan frembringe radikalt nye ideer, 
som bliver drivkraft for innovation og 
forretningsmæssig opfindsomhed og for 
håndtering af samfundsmæssige 
udfordringer. Hovedvægten ved tildelingen 
af støtte fra EFR ligger på de innovative 
ideer, mens forskernes track record 
navnlig kræves for at vise deres evne til at 
fuldføre det foreslåede projekt. Denne 
kombination af fremragende forskere og 
innovative ideer danner grundlag for hvert 
led i innovationskæden.

Or. en

Ændringsforslag 867
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Frontlinjeforskning, der støttes af EFR, 
forventes derved at få en væsentlig direkte 
virkning i form af fremskridt i 
forskningens grænseland, idet den baner 

Frontlinjeforskning, der støttes af EFR, 
forventes derved at få en væsentlig direkte 
virkning i form af fremskridt i 
forskningens grænseland, idet den baner 
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vej for nye og ofte uforventede 
videnskabelige og teknologiske resultater 
og nye forskningsområder, der i den sidste 
ende kan frembringe radikalt nye ideer, 
som bliver drivkraft for innovation og 
forretningsmæssig opfindsomhed og for 
håndtering af samfundsmæssige 
udfordringer. Denne kombination af 
fremragende forskere og innovative ideer 
danner grundlag for hvert led i 
innovationskæden.

vej for nye og ofte uforventede 
videnskabelige og teknologiske resultater 
og nye forskningsområder, der i den sidste 
ende kan frembringe radikalt nye ideer, 
som bliver drivkraft for innovation og
forretningsmæssig opfindsomhed og for 
håndtering af samfundsmæssige 
udfordringer. Denne kombination af 
fremragende forskere og innovative ideer 
danner grundlag for hvert led i 
innovationskæden. Den anvendte 
forsknings betydning bør dog ikke 
undervurderes.

Or. en

Ændringsforslag 868
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFR's grundlæggende opgave er at tilbyde 
langsigtet støtte på attraktive vilkår til 
fremragende forskere og deres forskerhold, 
så de kan udføre banebrydende forskning 
med høj risiko og høj gevinst.

EFR's grundlæggende opgave er at tilbyde 
langsigtet støtte på attraktive vilkår til 
fremragende ideer og deres forskerhold, så 
de kan udføre banebrydende forskning med 
høj risiko og høj gevinst.

Or. en

Ændringsforslag 869
Alyn Smith

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFR-støtten tildeles i overensstemmelse 
med følgende veletablerede principper. 
Videnskabelig topkvalitet er det eneste 
kriterium for tildeling af EFR-støtte. EFR 

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

følger "bottom-up"-princippet og 
fastlægger ikke på forhånd sine prioriteter. 
Individuelle hold af forskere af alle aldre 
og fra alle lande i verden, som arbejder i 
Europa, kan søge om støtte fra EFR. Rådet 
skal sigte mod at fremme sund 
konkurrence i Europa og vil sikre, at 
ubevidst kønsdiskrimination håndteres 
korrekt i evalueringsprocedurerne.

Or. en

Ændringsforslag 870
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 2 – underafsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nationale og regionale midler bør støtte 
EFR-projekter, der har opnået en positiv 
evaluering, og som opfylder kriterierne 
om topkvalitet, men hvor der ikke er 
tilstrækkelig finansiering til rådighed i 
Horisont 2020-programmet.

Or. en

Ændringsforslag 871
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den udstrækning, der er behov for det, 
skal EFR også yde støtte til fremspirende
nye måder at arbejde på i forskerverdenen, 
der rummer potentiale for at skabe 
gennembrud, og rådet fremmer 
udforskning af det forretningsmæssige og 
sociale innovationspotentiale i den 

I den udstrækning, der er behov for det, 
skal EFR også yde støtte til nye måder at 
arbejde på i forskerverdenen, der rummer 
potentiale for at skabe gennembrud, og 
rådet fremmer udforskning og udnyttelse af 
det forretningsmæssige og sociale 
innovationspotentiale i den forskning, der 
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forskning, der finansieres. finansieres.

Or. en

Ændringsforslag 872
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFR skal derfor sigte mod at påvise 
følgende inden 2020: at de bedste forskere 
deltager i EFR's konkurrencer, at EFR-
støtten har ført direkte til videnskabelige 
publikationer af højeste kvalitet og til 
markedsføring og anvendelse af innovative 
teknologier og ideer, og at EFR har 
bidraget væsentligt til at gøre Europa mere 
attraktivt for verdens bedste forskere. EFR 
skal især tilstræbe en målelig forbedring af 
Unionens andel af de 1 % oftest citerede 
publikationer i verden. Desuden skal rådet 
tilstræbe en betydelig forøgelse af det antal 
forskere fra lande uden for Europa, som det 
støtter, samt sigte mod specifikke 
forbedringer i institutionel praksis og 
nationale politikker for støtte af 
topforskere.

EFR skal derfor sigte mod at påvise 
følgende inden 2020: at de bedste forskere 
deltager i EFR's konkurrencer, at EFR-
støtten har ført direkte til videnskabelige 
publikationer af højeste kvalitet og til 
forskningsresultater med et højt 
samfundsmæssigt og økonomisk udbytte 
samt til markedsføring og anvendelse af 
innovative teknologier og ideer, og at EFR 
har bidraget væsentligt til at gøre Europa 
mere attraktivt for verdens bedste forskere. 
EFR skal især tilstræbe en målelig 
forbedring af Unionens andel af de 1 % 
oftest citerede publikationer i verden. 
Desuden skal rådet tilstræbe en betydelig 
forøgelse af det antal forskere fra lande 
uden for Europa, som det støtter, samt sigte 
mod specifikke forbedringer i institutionel 
praksis og nationale politikker for støtte af 
topforskere.

Or. en

Ændringsforslag 873
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFR skal derfor sigte mod at påvise EFR skal derfor sigte mod at påvise 
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følgende inden 2020: at de bedste forskere
deltager i EFR's konkurrencer, at EFR-
støtten har ført direkte til videnskabelige 
publikationer af højeste kvalitet og til 
markedsføring og anvendelse af innovative 
teknologier og ideer, og at EFR har 
bidraget væsentligt til at gøre Europa mere 
attraktivt for verdens bedste forskere. EFR 
skal især tilstræbe en målelig forbedring af 
Unionens andel af de 1 % oftest citerede 
publikationer i verden. Desuden skal rådet 
tilstræbe en betydelig forøgelse af det 
antal forskere fra lande uden for Europa, 
som det støtter, samt sigte mod specifikke 
forbedringer i institutionel praksis og 
nationale politikker for støtte af 
topforskere.

følgende inden 2020: at de bedste ideer
deltager i EFR's konkurrencer, at EFR-
støtten har ført direkte til videnskabelige 
publikationer af højeste kvalitet og til 
markedsføring og anvendelse af innovative 
teknologier og ideer, og at EFR har 
bidraget væsentligt til at gøre Europa mere 
attraktivt for verdens bedste forskere. EFR 
skal især tilstræbe en målelig forbedring af 
Unionens andel af de 1 % oftest citerede 
publikationer i verden. Desuden skal rådet 
gennemføre fremmende foranstaltninger, 
der sigter mod at øge synligheden af dets 
programmer og mod specifikke 
forbedringer i institutionel praksis og 
nationale politikker for støtte af 
topforskere.

Or. en

Ændringsforslag 874
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFR skal derfor sigte mod at påvise 
følgende inden 2020: at de bedste forskere 
deltager i EFR's konkurrencer, at EFR-
støtten har ført direkte til videnskabelige 
publikationer af højeste kvalitet og til 
markedsføring og anvendelse af innovative 
teknologier og ideer, og at EFR har 
bidraget væsentligt til at gøre Europa mere 
attraktivt for verdens bedste forskere. EFR 
skal især tilstræbe en målelig forbedring af 
Unionens andel af de 1 % oftest citerede 
publikationer i verden. Desuden skal rådet 
tilstræbe en betydelig forøgelse af det antal 
forskere fra lande uden for Europa, som det 
støtter, samt sigte mod specifikke 
forbedringer i institutionel praksis og 
nationale politikker for støtte af 

EFR skal derfor sigte mod at påvise 
følgende inden 2020: at de bedste forskere 
deltager i EFR's konkurrencer, at EFR-
støtten har ført direkte til videnskabelige 
publikationer af højeste kvalitet, til
forskningsresultater med et højt 
samfundsmæssigt og økonomisk udbytte 
og til markedsføring og anvendelse af 
innovative teknologier og ideer, og at EFR 
har bidraget væsentligt til at gøre Europa 
mere attraktivt for verdens bedste forskere. 
EFR skal især tilstræbe en målelig 
forbedring af Unionens andel af de 1 % 
oftest citerede publikationer i verden. 
Desuden skal rådet tilstræbe en betydelig 
forøgelse af det antal forskere fra lande 
uden for Europa, som det støtter, samt sigte 
mod specifikke forbedringer i institutionel 
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topforskere. praksis og nationale politikker for støtte af 
topforskere. EFR skal dele erfaringer og 
bedste praksis med regionale og nationale 
organer, som finansierer forskning, med 
henblik på at fremme støtte til 
fremragende forskere. Desuden skal EFR 
yderligere øge synligheden af dets 
programmer uden for Europa for at 
tiltrække fremragende forskere.

Or. en

Ændringsforslag 875
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFR skal derfor sigte mod at påvise 
følgende inden 2020: at de bedste forskere 
deltager i EFR's konkurrencer, at EFR-
støtten har ført direkte til videnskabelige 
publikationer af højeste kvalitet og til 
markedsføring og anvendelse af innovative 
teknologier og ideer, og at EFR har 
bidraget væsentligt til at gøre Europa mere 
attraktivt for verdens bedste forskere. EFR 
skal især tilstræbe en målelig forbedring af 
Unionens andel af de 1 % oftest citerede 
publikationer i verden. Desuden skal rådet 
tilstræbe en betydelig forøgelse af det antal 
forskere fra lande uden for Europa, som det 
støtter, samt sigte mod specifikke 
forbedringer i institutionel praksis og 
nationale politikker for støtte af 
topforskere.

EFR skal derfor sigte mod at påvise 
følgende inden 2020: at de bedste forskere 
deltager i EFR's konkurrencer, at EFR-
støtten har ført direkte til videnskabelige 
publikationer af højeste kvalitet og til 
markedsføring og anvendelse af innovative 
teknologier og ideer, og at EFR har 
bidraget væsentligt til at gøre Europa mere 
attraktivt for verdens bedste forskere. EFR 
skal især tilstræbe en målelig forbedring af 
Unionens andel af de 1 % oftest citerede 
publikationer i verden. Desuden skal rådet 
tilstræbe en forøgelse af det antal forskere 
fra lande uden for Europa, som det støtter, 
hvis disse forskeres bidrag tilfører den 
europæiske forskning en merværdi, en 
forøgelse af forskernes muligheder for at 
vende tilbage til arbejdet efter en 
karriereafbrydelse samt sigte mod 
specifikke forbedringer i institutionel 
praksis og nationale politikker for støtte af 
topforskere.

Or. en
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Ændringsforslag 876
Alyn Smith

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFR skal derfor sigte mod at påvise 
følgende inden 2020: at de bedste forskere 
deltager i EFR's konkurrencer, at EFR-
støtten har ført direkte til videnskabelige 
publikationer af højeste kvalitet og til 
markedsføring og anvendelse af innovative 
teknologier og ideer, og at EFR har 
bidraget væsentligt til at gøre Europa mere 
attraktivt for verdens bedste forskere. EFR 
skal især tilstræbe en målelig forbedring af 
Unionens andel af de 1 % oftest citerede 
publikationer i verden. Desuden skal rådet 
tilstræbe en betydelig forøgelse af det antal 
forskere fra lande uden for Europa, som det 
støtter, samt sigte mod specifikke 
forbedringer i institutionel praksis og 
nationale politikker for støtte af 
topforskere.

EFR skal derfor sigte mod at påvise
følgende inden 2020: at de bedste forskere 
deltager i EFR's konkurrencer, at EFR-
støtten har ført direkte til videnskabelige 
publikationer af højeste kvalitet og til 
markedsføring og anvendelse af innovative 
teknologier og ideer, og at EFR har 
bidraget væsentligt til at gøre Europa mere 
attraktivt for verdens bedste forskere. EFR 
skal især tilstræbe en målelig forbedring af 
Unionens andel af de 1 % oftest citerede 
publikationer i verden. Desuden skal rådet 
tilstræbe en forøgelse af det antal forskere 
fra lande uden for Europa, som det støtter, 
herunder en kraftig forøgelse af antallet 
af fremragende kvindelige forskere, samt 
sigte mod specifikke forbedringer i 
institutionel praksis og nationale politikker 
for støtte af topforskere.

Or. en

Ændringsforslag 877
Luigi Berlinguer

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFR skal derfor sigte mod at påvise 
følgende inden 2020: at de bedste forskere 
deltager i EFR's konkurrencer, at EFR-
støtten har ført direkte til videnskabelige 
publikationer af højeste kvalitet og til 
markedsføring og anvendelse af innovative 
teknologier og ideer, og at EFR har 
bidraget væsentligt til at gøre Europa mere 

EFR skal derfor sigte mod at påvise 
følgende inden 2020: at de bedste forskere 
deltager i EFR's konkurrencer, at EFR-
støtten har ført direkte til videnskabelige 
publikationer af højeste kvalitet og til 
markedsføring og anvendelse af innovative 
teknologier og ideer, og at EFR har 
bidraget væsentligt til at gøre Europa mere 
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attraktivt for verdens bedste forskere. EFR 
skal især tilstræbe en målelig forbedring af 
Unionens andel af de 1 % oftest citerede 
publikationer i verden. Desuden skal rådet 
tilstræbe en betydelig forøgelse af det antal 
forskere fra lande uden for Europa, som det 
støtter, samt sigte mod specifikke 
forbedringer i institutionel praksis og 
nationale politikker for støtte af 
topforskere.

attraktivt for verdens bedste forskere. EFR 
skal især tilstræbe en målelig forbedring af 
Unionens andel af de 1 % oftest citerede 
publikationer i verden. Desuden skal rådet 
tilstræbe en betydelig forøgelse af det antal 
forskere fra lande uden for Europa, som det 
støtter, samt sigte mod specifikke 
forbedringer i institutionel praksis og 
nationale politikker for støtte af 
topforskere. Sidst, men ikke mindst, bør 
muligheden for at anvende innovative 
teknologier og ideer indtil en fuldstændig 
kommercialisering evalueres.

Or. en

Ændringsforslag 878
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 879
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EFR's videnskabelige råd skal løbende 
overvåge EFR's aktiviteter og 
evalueringsprocedurer og overveje, 
hvordan dets mål bedst nås ved hjælp af 
støtteordninger, der er effektive, klare, 
stabile og enkle, både for ansøgerne og i 
gennemførelsen og forvaltningen, samt 
hvordan der skal reageres på nye behov, 
der dukker op. Det skal stræbe mod at 
opretholde og yderligere finjustere EFR's 
fagfællebedømmelsessystem i 
verdensklasse, der bygger på transparent, 
retfærdig og upartisk behandling af forslag, 
så det kan udpege banebrydende 
videnskabelig topkvalitet og talent uanset 
forskerens køn, nationalitet og alder. Hvis 
disse kriterier ikke er opfyldt, kan 
deltagerne anmode om, at sagkyndige 
udelukkes, med henblik på at forebygge 
eventuelle skadelige virkninger. EFR skal 
fortsætte med at gennemføre sine egne 
strategiske undersøgelser for at forberede 
og støtte rådets aktiviteter, og det skal
holde sig i tæt kontakt med 
forskersamfundet, de regionale og 
nationale finansieringsorganer og andre 
interesseparter og sørge for, at dets 
aktiviteter komplementerer den forskning, 
der udføres på andre niveauer. Endelig vil 
EFR sikre gennemskuelighed i 
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formidlingen af rådets aktiviteter og 
resultater til forskersamfundet og den 
brede offentlighed og opretholde 
opdaterede data fra finansierede 
projekter, herunder dataportabiliet.

Or. en

Ændringsforslag 880
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 881
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EFR's videnskabelige råd skal løbende 
overvåge EFR's aktiviteter og overveje, 
hvordan dets mål bedst nås ved hjælp af 
støtteordninger, der er klare, stabile og 
enkle, både for ansøgerne og i 
gennemførelsen og forvaltningen, samt 
hvordan der skal reageres på nye behov, 
der dukker op. Det skal stræbe mod at 
opretholde og yderligere finjustere EFR's 
fagfællebedømmelsessystem i 
verdensklasse, der bygger på transparent, 
retfærdig og upartisk behandling af forslag, 
så det kan udpege banebrydende 
videnskabelig topkvalitet og talent uanset 
forskerens køn, nationalitet og alder. 
Endelig skal EFR fortsætte med at 
gennemføre sine egne strategiske 
undersøgelser for at forberede og støtte 
rådets aktiviteter, og det holde sig i tæt 
kontakt med forskersamfundet og andre 
interesseparter og sørge for, at dets 
aktiviteter komplementerer den forskning, 
der udføres på andre niveauer. EFR's 
aktiviteter og resultater skal vurderes i 
2017 af et panel af højtstående 
uafhængige ledere af 
forskningsorganisationer.

Or. en

Ændringsforslag 882
Anna Záborská, Jan Březina

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 6



AM\907534DA.doc 73/165 PE492.761v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 883
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 2 – underpunkt 2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at fremme radikalt 
nye teknologier ved at udforske nye, stærkt 
risikoprægede ideer, der bygger på et 
videnskabeligt grundlag. Ved at yde 
fleksibel støtte til målrettet og tværfaglig 
samarbejdsforskning af forskelligt omfang 
og ved at indføre innovative 
forskningsmetoder er det målet at pege på 
og gribe chancerne for langsigtede fordele 

Det specifikke mål er at fremme 
frontlinjeforskning, herunder radikalt nye 
teknologier og stærkt risikoprægede ideer, 
der bygger på et videnskabeligt grundlag, 
med potentiale for at skabe nye 
muligheder for videnskab og teknologi i 
Europa. Ved at yde fleksibel støtte til 
målrettet og tværfaglig 
samarbejdsforskning af forskelligt omfang 
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for borgerne, økonomien og samfundet. og ved at indføre innovative 
forskningsmetoder er det målet at pege på 
og gribe chancerne for langsigtede fordele 
for borgerne, økonomien og samfundet.

Or. en

Ændringsforslag 884
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 2 – underpunkt 2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at fremme radikalt 
nye teknologier ved at udforske nye, stærkt 
risikoprægede ideer, der bygger på et 
videnskabeligt grundlag. Ved at yde 
fleksibel støtte til målrettet og tværfaglig 
samarbejdsforskning af forskelligt omfang 
og ved at indføre innovative 
forskningsmetoder er det målet at pege på 
og gribe chancerne for langsigtede fordele 
for borgerne, økonomien og samfundet.

Det specifikke mål er at fremme radikalt 
nye teknologier ved at udforske nye, stærkt 
risikoprægede ideer, der bygger på 
grundforskning og et videnskabeligt 
grundlag. Ved at yde fleksibel støtte til 
målrettet og tværfaglig 
samarbejdsforskning af forskelligt omfang 
og ved at indføre innovative 
forskningsmetoder er det målet at pege på 
og gribe chancerne for langsigtede fordele 
for borgerne, økonomien og samfundet.

Or. en

Ændringsforslag 885
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 2 – underpunkt 2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at fremme radikalt 
nye teknologier ved at udforske nye, stærkt 
risikoprægede ideer, der bygger på et 
videnskabeligt grundlag. Ved at yde 
fleksibel støtte til målrettet og tværfaglig 
samarbejdsforskning af forskelligt omfang 
og ved at indføre innovative 

Det specifikke mål er at fremme radikalt 
nye teknologier ved at udforske nye, stærkt 
risikoprægede ideer, der bygger på et 
videnskabeligt grundlag, som f.eks. en 
bedre forståelse af humane patologier og 
toksicitetsmekanismer, og indførelse af 
humanrelevante celle-, genom- og it-
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forskningsmetoder er det målet at pege på 
og gribe chancerne for langsigtede fordele 
for borgerne, økonomien og samfundet.

redskaber og -teknologier i Unionens 
forskning på sundhedsområdet og i 
risikoevalueringsstrategierne. Ved at yde 
fleksibel støtte til målrettet og tværfaglig 
samarbejdsforskning af forskelligt omfang 
er det målet at pege på og gribe chancerne 
for langsigtede fordele for borgerne, 
økonomien og samfundet.

Or. fr

Begrundelse

Formåldet med dette ændringsforslag er at give eksempler på lovende nye teknologier og 
deres anvendelser inden for grundforskningen eller industrien.

Ændringsforslag 886
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 2 – underpunkt 2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at fremme radikalt 
nye teknologier ved at udforske nye, stærkt 
risikoprægede ideer, der bygger på et 
videnskabeligt grundlag. Ved at yde 
fleksibel støtte til målrettet og tværfaglig 
samarbejdsforskning af forskelligt omfang 
og ved at indføre innovative 
forskningsmetoder er det målet at pege på 
og gribe chancerne for langsigtede fordele 
for borgerne, økonomien og samfundet.

Det specifikke mål er at fremme radikalt 
nye teknologier ved at udforske nye, stærkt 
risikoprægede ideer, der bygger på et 
videnskabeligt grundlag. Ved at yde 
fleksibel støtte til målrettet og tværfaglig 
samarbejdsforskning af forskelligt omfang 
og ved at indføre innovative 
forskningsmetoder er det målet at pege på 
og gribe chancerne for langsigtede fordele 
for borgerne, økonomien og samfundet.
Platforme for intelligent specialisering 
spiller en vigtig rolle med henblik herpå, 
især hvad angår skabelse og oprettelse af 
netværk, udveksling af oplysninger, 
venskabsaftaler og støtte til forsknings- og 
innovationspolitik.

Or. pt

Begrundelse

Platforme for intelligent specialisering spiller en vigtig rolle hvad angår udveksling af 
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oplysninger, tværfagligt samarbejde og opstilling af mål for de forskellige etaper på 
forskningsområdet, hvor der anvendes innovative metoder. 

Ændringsforslag 887
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 2 – underpunkt 2.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FET-programmet skal støtte forskning, der 
rækker ud over hvad der er kendt, 
accepteret eller alment anvendt, og fremme 
nye og visionære tænkemåder, der kan 
bane vej for lovende, vigtige nye 
teknologier, hvoraf nogle måske kan 
udvikle sig til førende teknologiske og 
intellektuelle paradigmer for de kommende 
årtier. Programmet skal fremme 
bestræbelser på at gennemføre 
forskningsmuligheder i lille skala inden for 
alle områder, bl.a. fremspirende temaer og 
store videnskabelige og teknologiske 
udfordringer, der kræver sammenslutning 
og samarbejde mellem programmer i 
Europa og den øvrige verden. Denne 
tilgang skal være drevet af målet om 
topkvalitet og omfatte udforskning af 
prækompetitive ideer med henblik på at 
forme teknologiens fremtid, så samfundet 
kan nyde godt af tværfagligt 
forskningssamarbejde, der iværksættes på 
europæisk plan, ved at der knyttes 
forbindelse mellem forskning i rent 
videnskabeligt øjemed og forskning, der er 
drevet af samfundsmæssige udfordringer 
eller industriel konkurrence.

FET-programmet skal støtte forskning, der 
rækker ud over hvad der er kendt, 
accepteret eller alment anvendt, og fremme 
nye og visionære tænkemåder, der kan 
bane vej for lovende, vigtige nye 
teknologier, hvoraf nogle måske kan 
udvikle sig til førende teknologiske og 
intellektuelle paradigmer for de kommende 
årtier. Programmet skal fremme 
bestræbelser på at gennemføre 
forskningsmuligheder i lille skala inden for 
alle områder, bl.a. fremspirende temaer og 
store videnskabelige og teknologiske 
udfordringer, der kræver sammenslutning 
og samarbejde mellem programmer i 
Europa og den øvrige verden. Denne 
tilgang skal være drevet af målet om 
topkvalitet og omfatte udforskning af 
prækompetitive ideer med henblik på at 
forme teknologiens fremtid, så samfundet 
kan nyde godt af tværfagligt 
forskningssamarbejde, der iværksættes på 
europæisk plan, ved at der knyttes 
forbindelse mellem forskning i rent 
videnskabeligt øjemed og forskning, der er 
drevet af samfundsmæssige mål og
udfordringer eller industriel konkurrence.

Or. en

Ændringsforslag 888
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Radikale gennembrud med en 
transformerende effekt forudsætter i 
stigende grad et intensivt samarbejde på 
tværs af fagområderne inden for videnskab 
og teknologi (f. eks. information og 
kommunikation, biologi, kemi, 
geovidenskaber, materialevidenskab, 
neurovidenskab og kognitiv videnskab, 
samfundsvidenskab og økonomi) samt 
humanistiske fag. Dette kræver ikke blot 
fremragende resultater inden for 
forskning og teknologi, men også nye 
holdninger og nye former for samspil 
mellem en bred vifte af deltagere i 
forskningen.

Radikale gennembrud med en 
transformerende effekt forudsætter i 
stigende grad et intensivt samarbejde på 
tværs af fagområderne inden for videnskab 
og teknologi (f. eks. information og 
kommunikation, biologi, bioteknologi og 
robotteknik, kemi, geovidenskaber, 
materialevidenskab, neurovidenskab og 
kognitiv videnskab, samfundsvidenskab og 
økonomi).

Or. fr

Begrundelse

Tværfaglige bioteknologier og ingeniørteknologier er vigtige for en forskning, der bygger på 
en forståelse af biologiske mekanismer, og bør nævnes i dette afsnit.

Ændringsforslag 889
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Radikale gennembrud med en 
transformerende effekt forudsætter i 
stigende grad et intensivt samarbejde på 
tværs af fagområderne inden for videnskab 
og teknologi (f. eks. information og 
kommunikation, biologi, kemi, 
geovidenskaber, materialevidenskab, 
neurovidenskab og kognitiv videnskab, 
samfundsvidenskab og økonomi) samt 
humanistiske fag. Dette kræver ikke blot 

Radikale gennembrud med en 
transformerende effekt forudsætter i 
stigende grad et intensivt samarbejde på 
tværs af fagområderne inden for videnskab 
og teknologi (f. eks. information og 
kommunikation, biologi, kemi, fysik, 
matematik, modellering, geovidenskaber, 
materialevidenskab, neurovidenskab og 
kognitiv videnskab, samfundsvidenskab og 
økonomi) samt humanistiske fag. Dette 
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fremragende resultater inden for forskning 
og teknologi, men også nye holdninger og 
nye former for samspil mellem en bred 
vifte af deltagere i forskningen.

kræver ikke blot fremragende resultater 
inden for forskning og teknologi, men også 
nye holdninger og nye former for samspil 
mellem en bred vifte af deltagere i 
forskningen.

Or. en

Ændringsforslag 890
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Radikale gennembrud med en 
transformerende effekt forudsætter i 
stigende grad et intensivt samarbejde på 
tværs af fagområderne inden for videnskab 
og teknologi (f. eks. information og 
kommunikation, biologi, kemi, 
geovidenskaber, materialevidenskab, 
neurovidenskab og kognitiv videnskab, 
samfundsvidenskab og økonomi) samt 
humanistiske fag. Dette kræver ikke blot 
fremragende resultater inden for forskning 
og teknologi, men også nye holdninger og 
nye former for samspil mellem en bred 
vifte af deltagere i forskningen.

Radikale gennembrud med en 
transformerende effekt forudsætter i 
stigende grad et intensivt samarbejde på 
tværs af fagområderne inden for videnskab 
og teknologi (f. eks. information og 
kommunikation, biologi, kemi, fysik, 
matematik, geovidenskaber, 
materialevidenskab, neurovidenskab og 
kognitiv videnskab, samfundsvidenskab og 
økonomi) samt humanistiske fag. Dette 
kræver ikke blot fremragende resultater 
inden for forskning og teknologi, men også 
nye holdninger og nye former for samspil 
mellem en bred vifte af deltagere i 
forskningen.

Or. en

Ændringsforslag 891
Luigi Berlinguer

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Radikale gennembrud med en 
transformerende effekt forudsætter i 

Radikale gennembrud med en 
transformerende effekt forudsætter i 
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stigende grad et intensivt samarbejde på 
tværs af fagområderne inden for videnskab 
og teknologi (f. eks. information og 
kommunikation, biologi, kemi, 
geovidenskaber, materialevidenskab, 
neurovidenskab og kognitiv videnskab, 
samfundsvidenskab og økonomi) samt 
humanistiske fag. Dette kræver ikke blot 
fremragende resultater inden for forskning 
og teknologi, men også nye holdninger og 
nye former for samspil mellem en bred 
vifte af deltagere i forskningen.

stigende grad et intensivt samarbejde på 
tværs af fagområderne inden for videnskab 
og teknologi (f. eks. information og 
kommunikation, biologi, kemi, matematik, 
fysik, geovidenskaber, materialevidenskab, 
neurovidenskab og kognitiv videnskab, 
samfundsvidenskab og økonomi) samt 
humanistiske fag. Dette kræver ikke blot 
fremragende resultater inden for forskning 
og teknologi, men også nye holdninger og 
nye former for samspil mellem en bred 
vifte af deltagere i forskningen.

Or. en

Ændringsforslag 892
Henri Weber, Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Radikale gennembrud med en 
transformerende effekt forudsætter i 
stigende grad et intensivt samarbejde på 
tværs af fagområderne inden for videnskab 
og teknologi (f. eks. information og 
kommunikation, biologi, kemi, 
geovidenskaber, materialevidenskab, 
neurovidenskab og kognitiv videnskab, 
samfundsvidenskab og økonomi) samt 
humanistiske fag. Dette kræver ikke blot 
fremragende resultater inden for forskning 
og teknologi, men også nye holdninger og 
nye former for samspil mellem en bred 
vifte af deltagere i forskningen.

Radikale gennembrud med en 
transformerende effekt forudsætter i 
stigende grad et intensivt samarbejde på 
tværs af fagområderne inden for videnskab 
og teknologi (f. eks. information og 
kommunikation, biologi, kemi, matematik, 
geovidenskaber, materialevidenskab, 
neurovidenskab og kognitiv videnskab, 
samfundsvidenskab og økonomi) samt 
humanistiske fag. Dette kræver ikke blot 
fremragende resultater inden for forskning 
og teknologi, men også nye holdninger og 
nye former for samspil mellem en bred 
vifte af deltagere i forskningen.

Or. fr

Ændringsforslag 893
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Radikale gennembrud med en 
transformerende effekt forudsætter i 
stigende grad et intensivt samarbejde på 
tværs af fagområderne inden for videnskab 
og teknologi (f. eks. information og 
kommunikation, biologi, kemi, 
geovidenskaber, materialevidenskab, 
neurovidenskab og kognitiv videnskab, 
samfundsvidenskab og økonomi) samt 
humanistiske fag. Dette kræver ikke blot 
fremragende resultater inden for forskning 
og teknologi, men også nye holdninger og 
nye former for samspil mellem en bred 
vifte af deltagere i forskningen.

Radikale gennembrud med en 
transformerende effekt forudsætter i 
stigende grad et intensivt samarbejde på 
tværs af fagområderne inden for videnskab 
og teknologi (f. eks. information og 
kommunikation, biologi, medicin, kemi, 
geovidenskaber, materialevidenskab, 
neurovidenskab og kognitiv videnskab, 
samfundsvidenskab og økonomi) samt 
humanistiske fag. Dette kræver ikke blot 
fremragende resultater inden for forskning 
og teknologi, men også nye holdninger og 
nye former for samspil mellem en bred 
vifte af deltagere i forskningen.

Or. en

Ændringsforslag 894
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nogle ideer kan udvikles i lille skala, men 
andre kan være så stor en udfordring, at de 
kræver en omfattende samlet indsats over 
et længere tidsrum. Vigtige økonomier 
verden over har anerkendt dette, og der er 
voksende global konkurrence om at udpege 
og forfølge nye teknologiske muligheder i 
forskningens grænseland, der kan få 
betydelige virkninger i form af innovation 
og fordele for samfundet. For at slå 
igennem må denne type aktiviteter hurtigt 
udbygges i stor skala, ved at man slutter sig 
sammen på tværs af programmer på 
europæisk, nationalt og regionalt plan om 
fælles mål for at opbygge kritisk masse, 
fremme synergi og opnå størst mulig 

Nogle ideer kan udvikles i lille skala, men 
andre kan være så stor en udfordring, at de 
kræver en omfattende samlet indsats over 
et længere tidsrum. Vigtige økonomier 
verden over har anerkendt dette, og der er 
voksende global konkurrence om at udpege 
og forfølge nye teknologiske muligheder i 
forskningens grænseland, der kan få 
betydelige virkninger i form af innovation 
og fordele for samfundet. Disse fremskridt 
vil højst sandsynligt være afgørende for, 
hvem der i fremtiden vil være førende på 
verdensplan inden for videnskab og 
teknologi og på det økonomiske område.
For at slå igennem må denne type 
aktiviteter forvaltes sagkyndigt og hurtigt 
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mobiliserende virkning. udbygges i stor skala, ved at man slutter sig 
sammen på tværs af programmer på 
europæisk, nationalt og regionalt plan om 
fælles mål for at opbygge kritisk masse, 
fremme synergi og opnå størst mulig 
mobiliserende virkning.

Or. en

Ændringsforslag 895
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FET-programmet skal dække hele spektret 
af videnskabeligt drevet innovation: fra den 
første udforskning, der starter i det små og 
bevæger sig opad, af helt nye og usikre 
ideer til opbygning af nye forsknings- og 
innovationssamfund omkring 
transformerende fremspirende 
forskningsområder og store 
sammenkoblede forskningsinitiativer, der 
bygges op omkring en 
forskningsdagsorden og sigter mod at nå 
ambitiøse og visionære mål. Disse tre 
niveauer af engagement har hver deres 
egen særlige værdi, og samtidig supplerer 
de hinanden og skaber synergi. For 
eksempel kan udforskning i lille skala 
afsløre et behov for at udvikle nye temaer, 
der kan føre til en storstilet indsats baseret 
på køreplaner. Aktiviteterne involverer en 
lang række forskningsaktører, bl.a. unge 
forskere og forskningsintensive SMV'er, og 
interessegrupper (civilsamfundet, politiske 
beslutningstagere, industrien og forskere i 
den offentlige sektor), der samles omkring 
forskningsdagsordener, efterhånden som 
disse tager form, modnes og diversificeres.

FET-programmet skal dække hele spektret 
af videnskabeligt drevet innovation: fra den 
første udforskning, der starter i det små og 
bevæger sig opad, af helt nye og usikre 
ideer til opbygning af nye forsknings- og 
innovationssamfund omkring 
transformerende fremspirende 
forskningsområder og store 
sammenkoblede forskningsinitiativer, der 
bygges op omkring en 
forskningsdagsorden og sigter mod at nå 
ambitiøse og visionære mål. Disse tre 
niveauer af engagement har hver deres 
egen særlige værdi, og samtidig supplerer 
de hinanden og skaber synergi. For 
eksempel kan udforskning i lille skala 
afsløre et behov for at udvikle nye temaer, 
der kan føre til en storstilet indsats baseret 
på køreplaner. Aktiviteterne involverer en 
lang række forskningsaktører, bl.a. unge 
forskere og forskningsintensive SMV'er, og 
interessegrupper (civilsamfundet, politiske 
beslutningstagere, industrien og forskere i 
den offentlige sektor), der samles omkring 
nye forskningsdagsordener, efterhånden 
som disse tager form, modnes og 
diversificeres.

Or. en
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Ændringsforslag 896
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 2 – underpunkt 2.3 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Ved at fremme nye ideer ("FET – åbent 
domæne") skal FET-programmet støtte 
videnskab og teknologisk forskning i 
begyndelsesstadiet, hvor man udforsker 
nye fundamenter for radikalt nye 
fremtidige teknologier ved at sætte 
spørgsmålstegn ved de nuværende 
paradigmer og bevæge sig ind på ukendte 
områder. På grundlag af en 
udvælgelsesproces, der er baseret på 
bottom-up-princippet og er vidtåben for 
enhver forskningside, vil der blive 
opbygget en alsidig portefølje af målrettede 
projekter. Der vil blive lagt særlig vægt på 
tidlig opdagelse af nye lovende områder og 
tendenser samt på at tiltrække nye 
forsknings- og innovationsaktører med et 
højt potentiale.

(a) Ved at fremme nye ideer ("FET – åbent 
domæne") skal FET-programmet støtte 
videnskab og teknologisk forskning i en 
tidlig fase, hvor man udforsker nye 
fundamenter for radikalt nye fremtidige 
teknologier ved at sætte spørgsmålstegn 
ved de nuværende paradigmer og bevæge 
sig ind på ukendte områder. På grundlag af 
en udvælgelsesproces, der er baseret på 
bottom-up-princippet og er vidtåben for 
enhver forskningside, vil der blive 
opbygget en alsidig portefølje af målrettede 
projekter. Der vil blive lagt særlig vægt på 
tidlig opdagelse af nye lovende områder og 
tendenser samt på at tiltrække nye 
forsknings- og innovationsaktører med et 
højt potentiale.

Or. en

Ændringsforslag 897
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 2 – underpunkt 2.3 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Ved at støtte fremspirende temaer og 
samfund ("FET – proaktive initiativer") 
skal FET tage en række lovende 
forberedende forskningstemaer op, der har 
potentiale for at skabe en kritisk masse af 
indbyrdes forbundne projekter, som 
tilsammen udgør en bred og alsidig 

(b) Ved at støtte fremspirende temaer og 
samfund ("FET – proaktive initiativer") 
skal FET i tæt samspil med temaerne om 
samfundsmæssige udfordringer og 
industriteknologi tage en række lovende 
forberedende forskningstemaer op, der har 
potentiale for at skabe en kritisk masse af 
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udforskning af temaerne og opbygger en 
europæisk pulje af viden.

indbyrdes forbundne projekter, som 
tilsammen udgør en bred og alsidig 
udforskning af temaerne og opbygger en 
europæisk pulje af viden.

Or. en

Ændringsforslag 898
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 2 – underpunkt 2.3 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Ved at tage store tværfaglige 
videnskabelige og teknologiske 
udfordringer op ("FET-flagskibe") vil FET-
programmet støtte ambitiøs, storstilet, 
videnskabeligt drevet forskning, der sigter 
mod et videnskabeligt gennembrud. 
Sådanne aktiviteter vil drage fordel af en 
samordning af europæiske og nationale 
forskningsdagsordener. De videnskabelige 
fremskridt bør danne et solidt og bredt 
grundlag for fremtidig teknologisk 
innovation og økonomisk udnyttelse inden 
for en bred vifte af områder og bør desuden 
medføre nye fordele for samfundet.

(c) Ved at tage store tværfaglige 
videnskabelige og teknologiske 
udfordringer op ("FET-flagskibe") vil FET-
programmet støtte ambitiøs, storstilet, 
videnskabeligt drevet forskning, der sigter 
mod et videnskabeligt og teknologisk
gennembrud. Sådanne aktiviteter vil drage 
fordel af en samordning af europæiske og 
nationale samt regionale 
forskningsdagsordener. De videnskabelige 
fremskridt bør danne et solidt og bredt 
grundlag for fremtidig teknologisk 
innovation og økonomisk udnyttelse inden 
for en bred vifte af områder og bør desuden 
medføre nye fordele for samfundet.
Aktiviteter med store samfundsmæssige 
virkninger bør prioriteres.

Or. en

Ændringsforslag 899
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 2 – underpunkt 2.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den rette blanding af åbenhed og Den rette blanding af åbenhed og 
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forskellige grader af strukturering af 
emner, samfund og finansiering vil blive 
fastlagt for hver enkelt aktivitet, så de 
tilstræbte mål kan forfølges på den bedst 
mulige måde.

forskellige grader af strukturering af 
emner, samfund og finansiering vil blive 
fastlagt for hver enkelt aktivitet, så de 
tilstræbte mål kan forfølges på den bedst 
mulige måde. FET-aktiviteter skal være 
åbne for samarbejde med tredjeparter med 
udgangspunkt i fælles interesser og 
gensidige fordele, samtidig med at 
europæiske interesser beskyttes.

Or. en

Ændringsforslag 900
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Bilag 1 - del – punkt 2 – underpunkt 2.3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FEST vil blive anvendt i alle tre 
indsatsområder i Horisont 2020-
programmet. FEST-budgettet vil blive 
fordelt på de tre indsatsområder i forhold 
til fordelingen af det samlede Horisont 
2020-budget på de tre indsatsområder.
En FEST-styringskomité bestående af 
videnskabsfolk og ingeniører med det 
højeste omdømme og passende ekspertise, 
som sikrer en mangfoldighed af 
forskningsområder og handler på egne 
vegne, skal give input og råd til 
Kommissionen om den samlede 
videnskabelige strategi for FEST-
aktiviteterne, oprettelsen af 
arbejdsprogrammet og kriterierne for 
indkaldelser af forslag samt definitionen 
af specifikke emner til FEST – proaktive 
initiativer og FEST– flagskibe.
Evaluering af alle FEST-projekter vil 
udelukkende følge strenge kriterier for 
videnskabelig og teknologisk ekspertise og 
i søjle to og tre for innovationspotentiale 
(virkning).
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Or. en

Ændringsforslag 901
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Marie Curie-aktiviteter 3. Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 902
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at sikre den bedst 
mulige udvikling og den mest muligt 
dynamiske brug af Europas intellektuelle 
kapital for at opnå nye kvalifikationer og 
innovation og således udnytte potentialet 
fuldt ud i alle sektorer og regioner.

Det specifikke mål er at sikre den bedst 
mulige udvikling og den mest muligt 
dynamiske brug af Europas intellektuelle 
kapital og dermed tiltrække internationalt 
førende forskere til Europa for at opnå og 
overføre nye kvalifikationer, viden og 
innovation og således udnytte potentialet
fuldt ud i alle sektorer og regioner.

Or. en

Ændringsforslag 903
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at sikre den bedst 
mulige udvikling og den mest muligt 
dynamiske brug af Europas intellektuelle 
kapital for at opnå nye kvalifikationer og 
innovation og således udnytte potentialet 
fuldt ud i alle sektorer og regioner.

Det specifikke mål er at sikre den bedst 
mulige udvikling og den mest muligt 
dynamiske brug af Europas menneskelige 
ressourcer inden for forskning og 
innovation for at opnå nye kvalifikationer 
og innovation og således udnytte 
potentialet fuldt ud i alle sektorer og 
regioner.

Or. en

Ændringsforslag 904
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at sikre den bedst 
mulige udvikling og den mest muligt 
dynamiske brug af Europas intellektuelle 
kapital for at opnå nye kvalifikationer og 
innovation og således udnytte potentialet 
fuldt ud i alle sektorer og regioner.

Det specifikke mål er at sikre den bedst 
mulige udvikling og den mest muligt 
dynamiske brug af Europas intellektuelle 
kapital for at udvikle nye kvalifikationer, 
viden og innovation og således udnytte 
potentialet fuldt ud i alle sektorer og 
regioner.

Or. en

Ændringsforslag 905
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at sikre den bedst 
mulige udvikling og den mest muligt 
dynamiske brug af Europas intellektuelle 
kapital for at opnå nye kvalifikationer og 

Det specifikke mål er at sikre den bedst 
mulige udvikling og den mest muligt 
dynamiske brug af Europas intellektuelle 
kapital for at udvikle nye videnskabelige 
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innovation og således udnytte potentialet 
fuldt ud i alle sektorer og regioner.

og teknologiske kvalifikationer og 
innovation og således udnytte potentialet 
fuldt ud i alle sektorer og regioner.

Or. en

Ændringsforslag 906
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den nødvendige reform må tage 
udgangspunkt i de første faser af 
forskernes karriere, i deres ph.d.-studier 
eller videreuddannelse på tilsvarende 
niveau. Europa må udvikle topmoderne, 
innovative videreuddannelsesordninger, 
der lever op til den stærkt 
konkurrenceprægede situation og øgede 
tværfaglige krav inden for forskning og 
innovation. Der bliver behov for stærk 
deltagelse fra virksomheder, herunder 
SMV'er, og andre samfundsøkonomiske 
aktører, for at forskerne kan blive udrustet 
med de innovationsfærdigheder, som 
fremtidens job kræver. Det bliver også 
vigtigt at øge forskermobiliteten, som i dag 
fortsat er for lav: i 2008 gennemførte kun 7 
% af de europæiske ph.d.-kandidater deres 
studier i en anden medlemsstat, mens målet 
for 2030 ligger på 20 %.

Den nødvendige reform må tage 
udgangspunkt i de første faser af 
forskernes karriere, i deres ph.d.-studier 
eller videreuddannelse på tilsvarende 
niveau. Der skal især lægges vægt på 
mentorordninger, der fremmer overførsel 
af viden, erfaring og netværk fra 
videnskabsfolk, der er ved at trække sig 
tilbage, til unge videnskabsfolk. Europa 
må udvikle topmoderne, innovative 
videreuddannelsesordninger, der lever op 
til den stærkt konkurrenceprægede 
situation og øgede tværfaglige krav inden
for forskning og innovation. Der bliver 
behov for stærk deltagelse fra 
virksomheder, herunder SMV'er, og andre 
samfundsøkonomiske aktører, for at 
forskerne kan blive udrustet med de 
innovationsfærdigheder, som fremtidens 
job kræver. Det bliver også vigtigt at øge 
forskermobiliteten, som i dag fortsat er for 
lav: i 2008 gennemførte kun 7 % af de 
europæiske ph.d.-kandidater deres studier i 
en anden medlemsstat, mens målet for 
2030 ligger på 20 %.

Or. en

Ændringsforslag 907
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den nødvendige reform må tage 
udgangspunkt i de første faser af 
forskernes karriere, i deres ph.d.-studier 
eller videreuddannelse på tilsvarende 
niveau. Europa må udvikle topmoderne, 
innovative videreuddannelsesordninger, 
der lever op til den stærkt 
konkurrenceprægede situation og øgede 
tværfaglige krav inden for forskning og 
innovation. Der bliver behov for stærk 
deltagelse fra virksomheder, herunder 
SMV'er, og andre samfundsøkonomiske 
aktører, for at forskerne kan blive udrustet 
med de innovationsfærdigheder, som 
fremtidens job kræver. Det bliver også 
vigtigt at øge forskermobiliteten, som i dag 
fortsat er for lav: i 2008 gennemførte kun 7 
% af de europæiske ph.d.-kandidater deres 
studier i en anden medlemsstat, mens målet 
for 2030 ligger på 20 %.

Den nødvendige reform må tage 
udgangspunkt i de første faser af 
forskernes karriere, i deres ph.d.-studier 
eller videreuddannelse på tilsvarende 
niveau. Europa må udvikle topmoderne, 
innovative videreuddannelsesordninger, 
der lever op til den stærkt 
konkurrenceprægede situation og øgede 
tværfaglige krav inden for forskning og 
innovation. Der bliver behov for stærk 
deltagelse fra virksomheder, herunder 
SMV'er, og andre samfundsøkonomiske 
aktører, for at forskerne kan blive udrustet 
med de innovationsfærdigheder, som 
fremtidens job kræver, og blive tilskyndet 
til at overveje deres karrierer i industrien 
eller i de mest innovative virksomheder. 
Det bliver også vigtigt at øge 
forskermobiliteten, som i dag fortsat er for 
lav: i 2008 gennemførte kun 7 % af de 
europæiske ph.d.-kandidater deres studier i 
en anden medlemsstat, mens målet for 
2030 ligger på 20 %.

Or. en

Ændringsforslag 908
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den nødvendige reform må tage 
udgangspunkt i de første faser af 
forskernes karriere, i deres ph.d.-studier 
eller videreuddannelse på tilsvarende 
niveau. Europa må udvikle topmoderne, 
innovative videreuddannelsesordninger, 

Den nødvendige reform må tage 
udgangspunkt i de første faser af 
forskernes karriere, i deres ph.d.-studier 
eller videreuddannelse på tilsvarende 
niveau. Europa må udvikle topmoderne, 
innovative videreuddannelsesordninger, 
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der lever op til den stærkt 
konkurrenceprægede situation og øgede 
tværfaglige krav inden for forskning og 
innovation. Der bliver behov for stærk 
deltagelse fra virksomheder, herunder 
SMV'er, og andre samfundsøkonomiske 
aktører, for at forskerne kan blive udrustet 
med de innovationsfærdigheder, som 
fremtidens job kræver. Det bliver også 
vigtigt at øge forskermobiliteten, som i dag 
fortsat er for lav: i 2008 gennemførte kun 7 
% af de europæiske ph.d.-kandidater deres 
studier i en anden medlemsstat, mens målet 
for 2030 ligger på 20 %.

der lever op til den stærkt 
konkurrenceprægede situation og øgede 
tværfaglige krav inden for forskning og 
innovation. Der bliver behov for stærk 
deltagelse fra virksomheder, herunder 
SMV'er, og andre samfundsøkonomiske 
aktører, for at forskerne kan blive udrustet 
med de tværgående
innovationsfærdigheder og 
iværksætterevner, som fremtidens job 
kræver. Det bliver også vigtigt at øge 
forskermobiliteten, som i dag fortsat er for 
lav: i 2008 gennemførte kun 7 % af de 
europæiske ph.d.-kandidater deres studier i 
en anden medlemsstat, mens målet for 
2030 ligger på 20 %.

Or. en

Ændringsforslag 909
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En forøgelse af forskernes mobilitet og af 
ressourcerne til de institutioner, der 
tiltrækker forskere fra andre 
medlemsstater, vil fremme udviklingen af 
ekspertisecentre rundt om i EU.

Or. en

Ændringsforslag 910
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne reform skal videreføres i alle faser Denne reform skal videreføres i alle faser 
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af forskernes karrierer. Det er afgørende, at 
forskermobiliteten øges på alle niveauer, 
også midt i karrieren, og ikke kun på tværs 
af landegrænser, men også mellem den 
offentlige og den private sektor. Mobilitet 
skaber et stærkt incitament til at lære og 
udvikle nye færdigheder. Det er også en 
nøglefaktor i samarbejdet mellem 
akademikere, forskningscentre og 
virksomheder i de forskellige lande. Den 
menneskelige faktor er rygraden i et 
bæredygtigt samarbejde, der er afgørende 
for at overvinde opsplitningen af nationale 
politikker og hoveddrivkraften for et 
innovativt og kreativt Europa, der er i stand 
til at løfte udfordringerne for samfundet. 
Samarbejde og udveksling af viden 
gennem mobilitet for den enkelte forsker i 
alle faser af en karriere og gennem 
udveksling af højt kvalificerede 
forsknings- og innovationsmedarbejdere er 
en absolut nødvendighed, for at Europa kan 
genoptage kursen mod bæredygtig vækst 
og løfte de samfundsmæssige udfordringer.

af forskernes karrierer. Det er afgørende, at 
forskermobiliteten øges på alle niveauer, 
også midt i karrieren, og ikke kun på tværs 
af landegrænser, men også mellem den 
offentlige og den private sektor. Mobilitet 
skaber et stærkt incitament til at lære og 
udvikle nye færdigheder. Det er også en 
nøglefaktor i samarbejdet mellem 
akademikere, forskningscentre og 
virksomheder i de forskellige lande. Den 
menneskelige faktor er rygraden i et 
bæredygtigt samarbejde, der er afgørende 
for at overvinde opsplitningen af nationale 
politikker og hoveddrivkraften for et 
innovativt og kreativt Europa, der er i stand 
til at løfte udfordringerne for samfundet. 
Samarbejde og udveksling af viden 
gennem mobilitet for den enkelte forsker i 
alle faser af en karriere og gennem 
udveksling af højt kvalificerede 
forsknings- og innovationsmedarbejdere er 
en absolut nødvendighed, for at Europa kan 
genoptage kursen mod bæredygtig vækst 
og løfte de samfundsmæssige udfordringer.
I denne forbindelse bør Horisont 2020 
også fremme samarbejdet mellem 
europæiske forskere ved, at der indføres et 
"forskningskuponsystem", hvor penge til 
forskning følger med forskere, der flytter 
til universiteter i alle medlemsstaterne, 
hvilket vil bidrage til at skabe 
ekspertisecentre, uafhængige universiteter 
og øget mobilitet blandt forskerne.

Or. en

Ændringsforslag 911
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne reform skal videreføres i alle faser 
af forskernes karrierer. Det er afgørende, at 

Denne reform skal videreføres i alle faser 
af forskernes karrierer. Det er afgørende, at 
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forskermobiliteten øges på alle niveauer, 
også midt i karrieren, og ikke kun på tværs 
af landegrænser, men også mellem den 
offentlige og den private sektor. Mobilitet 
skaber et stærkt incitament til at lære og 
udvikle nye færdigheder. Det er også en 
nøglefaktor i samarbejdet mellem 
akademikere, forskningscentre og 
virksomheder i de forskellige lande. Den 
menneskelige faktor er rygraden i et 
bæredygtigt samarbejde, der er afgørende 
for at overvinde opsplitningen af nationale 
politikker og hoveddrivkraften for et 
innovativt og kreativt Europa, der er i stand 
til at løfte udfordringerne for samfundet. 
Samarbejde og udveksling af viden 
gennem mobilitet for den enkelte forsker i 
alle faser af en karriere og gennem 
udveksling af højt kvalificerede 
forsknings- og innovationsmedarbejdere er 
en absolut nødvendighed, for at Europa kan 
genoptage kursen mod bæredygtig vækst 
og løfte de samfundsmæssige udfordringer.

forskermobiliteten øges på alle niveauer, 
også midt i karrieren, og ikke kun på tværs 
af landegrænser, men også mellem den 
offentlige og den private sektor. Mobilitet 
skaber et stærkt incitament til at lære og 
udvikle nye færdigheder. Det er også en 
nøglefaktor i samarbejdet mellem 
akademikere, forskningscentre og 
virksomheder i de forskellige lande. Den 
menneskelige faktor er rygraden i et 
bæredygtigt samarbejde, der er afgørende 
for at overvinde opsplitningen af nationale 
politikker og hoveddrivkraften for et 
innovativt og kreativt Europa, der er i stand 
til at løfte udfordringerne for samfundet. 
Fri adgang til forskningsresultater og 
samarbejde og udveksling af viden 
gennem mobilitet for den enkelte forsker i 
alle faser af en karriere og gennem 
udveksling af højt kvalificerede 
forsknings- og innovationsmedarbejdere er 
en absolut nødvendighed, for at Europa kan 
udjævne interne forskelle i forsknings- og 
innovationskapaciteten, genoptage kursen 
mod bæredygtig vækst og løfte de 
samfundsmæssige udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 912
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mobilitetsprogrammer vil sikre relle lige 
muligheder for mænd og kvinder og vil 
omfatte specifikke foranstaltninger til at 
fjerne hindringer for alle forskeres 
mobilitet.

Or. en
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Ændringsforslag 913
Bernd Lange

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som led i mobiliteten i Europa skal der 
sikres kompatibilitet mellem stipendier 
som støtteinstrument for mobile forskere. 
Skattemæssige spørgsmål skal løses, og 
den sociale beskyttelse for europæiske 
forskere skal sikres.

Or. de

Begrundelse

Stipendier er en afgørende bestanddel, når det gælder fremme af internationalt videnskabeligt 
samarbejde. Kompabilitetsproblemer, skattemæssige spørgsmål eller manglende social 
beskyttelse for forskerne må ikke hindre mobiliteten i Europa.

Ændringsforslag 914
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



AM\907534DA.doc 93/165 PE492.761v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 915
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 916
Anna Záborská, Jan Březina

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Europa skal leve op til sine 
konkurrenter inden for forskning og 
innovation, må vi lokke flere unge kvinder 
og mænd til at gå i gang med en 
forskerkarriere og tilbyde dem særlig 
attraktive muligheder og rammer for 
forskning og innovation. De mest 

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

talentfulde personer, både fra Europa og 
andre steder i verden, bør betragte Europa 
som et fremragende sted at arbejde. Lige 
muligheder for kvinder og mænd, 
arbejdspladser og arbejdsvilkår, der er 
pålidelige og af høj kvalitet, samt 
anerkendelse er afgørende aspekter, der 
skal sikres konsekvent overalt i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 917
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Strategiske aktiviteter og videnskabelig 
rådgivning kan sikre en mere strømlinet 
gennemførelse af Marie Curie-
aktiviteterne. EFR's videnskabelige råd 
skal derfor gennemføre og løbende 
overvåge Marie Curie-aktiviteterne og 
overveje, hvordan målene med disse 
aktiviteter bedst nås.

Or. en

Ændringsforslag 918
Anna Záborská, Jan Březina

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne udfordring kan ikke løftes alene ved 
hjælp af EU-støtte og heller ikke af 
medlemsstaterne hver for sig. Selv om 
medlemsstaterne har indført reformer for at 
forbedre deres tertiære 
uddannelsesinstitutioner og modernisere 

Denne udfordring kan ikke løftes alene ved 
hjælp af EU-støtte og heller ikke af 
medlemsstaterne hver for sig. Selv om 
medlemsstaterne har indført reformer for at 
forbedre deres tertiære 
uddannelsesinstitutioner og modernisere 
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deres videreuddannelsessystemer, er 
fremskridtene i Europa som helhed ujævne, 
og der er store forskelle landene imellem. 
Generelt er det videnskabelige og 
teknologiske samarbejde mellem den 
offentlige og den private sektor i EU 
fortsat begrænset. Det samme gælder 
ligestilling mellem kønnene og 
bestræbelserne på at tiltrække studerende 
fra lande uden for det europæiske 
forskningsrum. I dag er ca. 20 % af de 
ph.d.-studerende i Unionen statsborgere fra 
tredjelande, mens andelen af ph.d.-
kandidater i USA, der kommer fra 
udlandet, er ca. 35 %. For at sætte fart i 
ændringerne er der brug for en strategisk 
tilgang, der rækker ud over 
landegrænserne. EU-støtte er afgørende for 
at skabe incitamenter til uundværlige 
strukturelle reformer.

deres videreuddannelsessystemer, er 
fremskridtene i Europa som helhed ujævne, 
og der er store forskelle landene imellem. 
Det samme gælder lige muligheder for 
kvinder og mænd inden for forskning og 
innovation og bestræbelserne på at 
tiltrække studerende og forskere af begge 
køn fra lande uden for det europæiske 
forskningsrum. I dag er ca. 20 % af de 
ph.d.-studerende i Unionen statsborgere fra 
tredjelande, mens andelen af ph.d.-
kandidater i USA, der kommer fra 
udlandet, er ca. 35 %. For at sætte fart i 
ændringerne er der brug for en strategisk 
tilgang, der rækker ud over 
landegrænserne. EU-støtte er afgørende for 
at skabe incitamenter til uundværlige 
strukturelle reformer.

Or. en

Ændringsforslag 919
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De europæiske Marie Curie-aktiviteter har 
i bemærkelsesværdig grad medvirket til at 
øge mobiliteten, både på tværs af 
landegrænser og sektorer, og til at åbne op 
for forskerkarrierer på europæisk og 
internationalt plan med fortrinlige 
beskæftigelses- og arbejdsvilkår i 
overensstemmelse med det europæiske 
charter for forskere og den europæiske 
adfærdskodeks for ansættelse af forskere. 
Marie Curie-aktiviteterne har intet 
modstykke i medlemsstaterne, når det 
gælder aktiviteternes omfang og 
rækkevidde, finansielle midler, 

De europæiske Marie Skłodowska-Curie-
aktiviteter har i bemærkelsesværdig grad 
medvirket til at øge mobiliteten, både på 
tværs af landegrænser og sektorer, og til at 
åbne op for forskerkarrierer på europæisk 
og internationalt plan med fortrinlige 
beskæftigelses- og arbejdsvilkår i 
overensstemmelse med det europæiske 
charter for forskere og den europæiske 
adfærdskodeks for ansættelse af forskere. 
Marie Curie-aktiviteterne har intet 
modstykke i medlemsstaterne, når det 
gælder aktiviteternes omfang og 
rækkevidde, finansielle midler, 
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internationale karakter samt frembringelse 
og overførsel af viden. De har styrket 
ressourcerne i de institutioner, der har 
været i stand til at tiltrække forskere fra 
tredjelande, og derved fremmet 
opbygningen af ekspertisecentre rundt 
omkring i Unionen. De har tjent som 
rollemodel med en klart strukturerende 
effekt ved at udbrede bedste praksis på 
nationalt plan. Marie Curie-aktiviteternes
bottom-up-baserede tilgang har også gjort 
det muligt for hovedparten af de 
involverede institutioner at videreuddanne 
og opkvalificere en ny generation af 
forskere og sætte dem i stand til at takle 
samfundsmæssige udfordringer.

internationale karakter samt frembringelse 
og overførsel af viden. De har styrket 
ressourcerne i de institutioner, der har 
været i stand til at tiltrække forskere fra 
tredjelande, og derved fremmet 
opbygningen af ekspertisecentre rundt 
omkring i Unionen. De har tjent som 
rollemodel med en klart strukturerende 
effekt ved at udbrede bedste praksis på 
nationalt plan. Marie Skłodowska-Curie-
aktiviteternes bottom-up-baserede tilgang 
har også gjort det muligt for hovedparten af 
de involverede institutioner at 
videreuddanne og opkvalificere en ny 
generation af forskere og sætte dem i stand 
til at takle samfundsmæssige udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 920
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Marie Curie-aktiviteterne udvikles 
yderligere, vil de kunne yde et vigtigt 
bidrag til udviklingen af det europæiske 
forskningsrum. Med deres 
europadækkende konkurrencebaserede 
finansieringsstruktur vil Marie Curie-
aktiviteterne tilskynde til nye, kreative og 
innovative former for videreuddannelse, 
f.eks. ph.d.-studier i erhvervslivet, og 
inddrage aktører inden for uddannelse, 
forskning og innovation, der vil være nødt 
til at konkurrere på verdensplan om et 
topkvalitetsry. Ved at yde EU-støtte til de 
bedste forsknings- og 
videreuddannelsesprogrammer efter 
principperne for innovativ ph.d.-
uddannelse i Europa vil de også fremme en 
videre formidling og udbredelse af en mere 

Hvis Marie Skłodowska-Curie-
aktiviteterne udvikles yderligere, vil de 
kunne yde et vigtigt bidrag til udviklingen 
af det europæiske forskningsrum. Med 
deres europadækkende 
konkurrencebaserede finansieringsstruktur 
vil Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne
tilskynde til nye, kreative og innovative 
former for videreuddannelse, f.eks. ph.d.-
studier i erhvervslivet, og inddrage aktører 
inden for uddannelse, forskning og 
innovation, der vil være nødt til at 
konkurrere på verdensplan om et 
topkvalitetsry. Ved at yde EU-støtte til de 
bedste forsknings- og 
videreuddannelsesprogrammer efter 
principperne for innovativ ph.d.-
uddannelse i Europa vil de også fremme en 
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struktureret ph.d.-uddannelse. videre formidling og udbredelse af en mere 
struktureret ph.d.-uddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 921
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Marie Curie-aktiviteterne udvikles 
yderligere, vil de kunne yde et vigtigt 
bidrag til udviklingen af det europæiske 
forskningsrum. Med deres 
europadækkende konkurrencebaserede 
finansieringsstruktur vil Marie Curie-
aktiviteterne tilskynde til nye, kreative og 
innovative former for videreuddannelse, 
f.eks. ph.d.-studier i erhvervslivet, og 
inddrage aktører inden for uddannelse, 
forskning og innovation, der vil være nødt 
til at konkurrere på verdensplan om et 
topkvalitetsry. Ved at yde EU-støtte til de 
bedste forsknings- og 
videreuddannelsesprogrammer efter 
principperne for innovativ ph.d.-
uddannelse i Europa vil de også fremme en 
videre formidling og udbredelse af en mere 
struktureret ph.d.-uddannelse.

Hvis Marie Curie-aktiviteterne udvikles 
yderligere, vil de kunne yde et vigtigt 
bidrag til udviklingen af det europæiske 
forskningsrum. Med deres 
europadækkende konkurrencebaserede 
finansieringsstruktur vil Marie Curie-
aktiviteterne tilskynde til nye, kreative og 
innovative former for videreuddannelse, 
f.eks. fælles ph.d.-grader eller ph.d.-
grader i erhvervslivet, og inddrage aktører 
inden for uddannelse, forskning og 
innovation, der vil være nødt til at 
konkurrere på verdensplan om et 
topkvalitetsry. Ved at yde EU-støtte til de 
bedste forsknings- og 
videreuddannelsesprogrammer efter 
principperne for innovativ ph.d.-
uddannelse i Europa vil de også fremme en 
videre formidling og udbredelse af en mere 
struktureret ph.d.-uddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 922
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der vil også blive uddelt Marie Curie-
stipendier til midlertidig udstationering af 
erfarne forskere og ingeniører fra offentlige 
institutioner i den private sektor eller 
omvendt for at tilskynde og hjælpe 
universiteter, forskningscentre og 
virksomheder til at samarbejde med 
hinanden på europæisk og internationalt 
plan. Ved hjælp af et veletableret, 
transparent og retfærdigt 
evalueringssystem vil Marie Curie-
aktiviteterne udpege særligt talentfulde 
kandidater inden for forskning og 
innovation gennem en international 
konkurrence, der giver forskerne prestige 
og dermed motivation til at gøre videre 
karriere i Europa.

Der vil også blive uddelt Marie 
Skłodowska-Curie-stipendier til 
midlertidig udstationering af erfarne 
forskere og ingeniører fra offentlige 
institutioner i den private sektor eller 
omvendt for at tilskynde og hjælpe 
universiteter, forskningscentre og 
virksomheder til at samarbejde med 
hinanden på europæisk og internationalt 
plan. Ved hjælp af et veletableret, 
transparent og retfærdigt 
evalueringssystem vil Marie Skłodowska-
Curie-aktiviteterne udpege særligt 
talentfulde kandidater inden for forskning 
og innovation gennem en international 
konkurrence, der giver forskerne prestige 
og dermed motivation til at gøre videre 
karriere i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 923
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De samfundsmæssige udfordringer, der 
skal løftes af højt kvalificerede forskere og 
innovationspersonale, er ikke specifikke 
for Europa. Der er tale om internationale 
udfordringer af en enorm kompleksitet og 
størrelsesorden. De bedste forskere i og 
uden for Europa er nødt til at samarbejde 
på tværs af landegrænser, sektorer og 
fagområder. Marie Curie-aktiviteterne vil 
spille en central rolle i denne forbindelse 
ved at støtte personaleudveksling, der 
fremmer samarbejdsorienterede 
intellektuelle processer gennem den 

De samfundsmæssige udfordringer, der 
skal løftes af højt kvalificerede forskere og 
innovationspersonale, er ikke specifikke 
for Europa. Der er tale om internationale 
udfordringer af en enorm kompleksitet og 
størrelsesorden. De bedste forskere i og 
uden for Europa er nødt til at samarbejde 
på tværs af landegrænser, sektorer og 
fagområder. Marie Skłodowska-Curie-
aktiviteterne vil spille en central rolle i 
denne forbindelse ved at støtte 
personaleudveksling, der fremmer 
samarbejdsorienterede intellektuelle
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internationale og tværsektorielle 
videndeling, der er så afgørende for åben 
innovation.

processer gennem den internationale og 
tværsektorielle videndeling, der er så 
afgørende for åben innovation.

Or. en

Ændringsforslag 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det får afgørende betydning for udvidelsen 
af Europas talentpulje, at 
samfinansieringsordningen for Marie 
Curie-aktiviteter udvides. De kvantitative 
og strukturelle virkninger af EU-støtten vil 
blive yderligere forøget, ved at der 
mobiliseres regionale, nationale, 
internationale og private midler til at 
oprette nye programmer og skabe mulighed 
for international og tværsektoriel 
videreuddannelse, mobilitet og 
karriereudvikling under de eksisterende 
programmer. En sådan mekanisme vil 
knytte tættere bånd mellem forsknings- og 
uddannelsesforanstaltningerne på nationalt 
plan og EU-plan.

Det får afgørende betydning for udvidelsen 
af Europas talentpulje, at 
samfinansieringsordningen for Marie 
Curie-aktiviteter udvides. De kvantitative 
og strukturelle virkninger af EU-støtten vil 
blive yderligere forøget, ved at der 
mobiliseres regionale, nationale, 
internationale offentlige og private midler 
til at oprette nye programmer og skabe 
mulighed for international og tværsektoriel 
videreuddannelse, mobilitet og 
karriereudvikling under de eksisterende 
programmer. En sådan mekanisme vil 
knytte tættere bånd mellem forsknings- og 
uddannelsesforanstaltningerne på nationalt 
plan og EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 925
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det får afgørende betydning for udvidelsen 
af Europas talentpulje, at 

Det får afgørende betydning for udvidelsen 
af Europas talentpulje, at 
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samfinansieringsordningen for Marie 
Curie-aktiviteter udvides. De kvantitative 
og strukturelle virkninger af EU-støtten vil 
blive yderligere forøget, ved at der 
mobiliseres regionale, nationale, 
internationale og private midler til at 
oprette nye programmer og skabe mulighed 
for international og tværsektoriel 
videreuddannelse, mobilitet og 
karriereudvikling under de eksisterende 
programmer. En sådan mekanisme vil 
knytte tættere bånd mellem forsknings- og 
uddannelsesforanstaltningerne på nationalt 
plan og EU-plan.

samfinansieringsordningen for Marie 
Skłodowska-Curie-aktiviteter udvides. De 
kvantitative og strukturelle virkninger af 
EU-støtten vil blive yderligere forøget, ved 
at der mobiliseres regionale, nationale, 
internationale og private midler til at 
oprette nye programmer og skabe mulighed 
for international og tværsektoriel 
videreuddannelse, mobilitet og 
karriereudvikling under de eksisterende 
programmer. En sådan mekanisme vil 
knytte tættere bånd mellem forsknings- og 
uddannelsesforanstaltningerne på nationalt 
plan og EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 926
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det får afgørende betydning for udvidelsen 
af Europas talentpulje, at 
samfinansieringsordningen for Marie 
Curie-aktiviteter udvides. De kvantitative 
og strukturelle virkninger af EU-støtten vil 
blive yderligere forøget, ved at der 
mobiliseres regionale, nationale, 
internationale og private midler til at 
oprette nye programmer og skabe mulighed 
for international og tværsektoriel 
videreuddannelse, mobilitet og 
karriereudvikling under de eksisterende 
programmer. En sådan mekanisme vil 
knytte tættere bånd mellem forsknings- og 
uddannelsesforanstaltningerne på nationalt 
plan og EU-plan.

Det får afgørende betydning for udvidelsen 
af Europas talentpulje, at 
samfinansieringsordningen for Marie 
Curie-aktiviteter udvides. De kvantitative 
og strukturelle virkninger af EU-støtten vil 
blive yderligere forøget, ved at der 
mobiliseres regionale, nationale, 
internationale og private midler til at 
oprette nye programmer med tilsvarende 
og komplementære mål og skabe mulighed 
for international og tværsektoriel
videreuddannelse, mobilitet og 
karriereudvikling under de eksisterende 
programmer. En sådan mekanisme vil 
knytte tættere bånd mellem forsknings- og 
uddannelsesforanstaltningerne på nationalt 
plan og EU-plan.

Or. en
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Ændringsforslag 927
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle aktiviteter i tilknytning til denne 
udfordring skal bidrage til at skabe en helt 
ny mentalite0074 i Europa, der er 
uundværlig for kreativitet og innovation. 
Marie Curie-støtteforanstaltningerne vil 
styrke samlingen af ressourcer i Europa og 
dermed føre til forbedringer i 
koordineringen og styringen af forskernes 
videreuddannelse, mobilitet og udvikling. 
De vil bidrage til de politiske mål, der er 
opstillet i flagskibsinitiativerne "Innovation 
i EU", "Unge på vej" og "Dagsordenen for 
nye kvalifikationer og nye job", og bliver 
afgørende for at gøre det europæiske 
forskningsrum til virkelighed.

Alle aktiviteter i tilknytning til denne 
udfordring skal bidrage til at skabe en helt 
ny mentalitet i Europa, der er uundværlig 
for kreativitet og innovation. Marie 
Skłodowska-Curie-
støtteforanstaltningerne vil styrke 
samlingen af ressourcer i Europa og 
dermed føre til forbedringer i 
koordineringen og styringen af forskernes 
videreuddannelse, mobilitet og udvikling. 
De vil bidrage til de politiske mål, der er 
opstillet i flagskibsinitiativerne "Innovation 
i EU", "Unge på vej" og "Dagsordenen for 
nye kvalifikationer og nye job", og bliver 
afgørende for at gøre det europæiske 
forskningsrum til virkelighed.

Or. en

Ændringsforslag 928
Giles Chichester

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De vigtigste aktiviteter går ud på at tilbyde 
fremragende og innovativ 
videreuddannelse for forskere i en tidlig 
fase efter kandidatuddannelsen gennem 
tværfaglige projekter og ph.d.-programmer 
med deltagelse af universiteter, 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV'er og andre samfundsøkonomiske 
grupper fra forskellige lande. Der vil være 
mulighed for fuld fleksibilitet med hensyn 
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både den offentlige og den private sektor. til varigheden, værtsinstitutionen og 
antallet af praktikanter inden for det 
samlede aftalte værtsnetværk og den 
finansielle volumen for et projekt. Dette 
vil forbedre unge forskeres karriereudsigter 
i både den offentlige og den private sektor.

Or. en

Ændringsforslag 929
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 930
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De vigtigste aktiviteter går ud på at tilbyde 
fremragende og innovativ 
videreuddannelse for forskere i en tidlig 

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

fase efter kandidatuddannelsen gennem 
tværfaglige projekter og ph.d.-programmer 
med deltagelse af universiteter, 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV'er og andre samfundsøkonomiske 
grupper fra forskellige lande. I denne 
henseende bør 
erhvervs-ph.d.-programmer styrkes som et 
vigtigt element til at fremme en innovativ 
ånd blandt forskere og skabe tættere 
forbindelser mellem industrien og den 
akademiske verden. Dette vil forbedre 
unge forskeres karriereudsigter i både den 
offentlige og den private sektor.
Grunduddannelse af forskere kan omfatte 
muligheden for at rekruttere erfarne 
forskere med henblik på at lette små og 
mellemstore virksomheders og store 
virksomheders deltagelse i disse projekter 
og skabe synergier mellem unge og erfrne 
forskere.

Or. en

Ændringsforslag 931
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De vigtigste aktiviteter går ud på at skabe 
attraktive karrieremuligheder i 
universiteter, forskningsinstitutioner, 
virksomheder, SMV'er og andre 
samfundsøkonomiske grupper i og uden for 
Europa og dermed tilskynde erfarne 
forskere til – gennem mobilitet – at udvikle 
deres kvalifikationer i bredden eller 
dybden. Mulighederne for at genoptage en 
forskerkarriere efter en afbrydelse skal 
også fremmes.

De vigtigste aktiviteter går ud på at skabe 
attraktive karrieremuligheder i 
universiteter, forskningsinstitutioner, 
virksomheder, SMV'er og andre 
samfundsøkonomiske grupper i og uden for 
Europa og dermed tilskynde erfarne 
forskere til – gennem mobilitet – at udvikle 
deres kvalifikationer i bredden eller 
dybden. Mulighederne for at genoptage en 
forskerkarriere efter en afbrydelse og for at 
reintegrere forskere i en mere langsigtet 
forskerstilling i Europa, herunder i 
hjemlandet, efter et ophold i et andet land 
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i eller uden for Europa skal også fremmes.

Or. en

Ændringsforslag 932
Luigi Berlinguer

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 933
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De vigtigste aktiviteter går ud på at tilbyde 
fremragende og innovativ 
videreuddannelse for forskere i en tidlig 
fase efter kandidatuddannelsen gennem 
tværfaglige projekter og ph.d.-programmer 
med deltagelse af universiteter, 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV'er og andre samfundsøkonomiske 

De vigtigste aktiviteter går ud på at tilbyde 
fremragende og innovativ 
videreuddannelse for forskere i en tidlig 
fase efter kandidatuddannelsen gennem 
tværfaglige projekter og ph.d.-programmer 
med deltagelse af universiteter, 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV'er og andre samfundsøkonomiske 



AM\907534DA.doc 105/165 PE492.761v01-00

DA

grupper fra forskellige lande. Dette vil 
forbedre unge forskeres karriereudsigter i 
både den offentlige og den private sektor.

grupper fra forskellige lande. Der vil være 
mulighed for fuld fleksibilitet med hensyn 
til varigheden, værtsinstitutionen og 
antallet af praktikanter inden for det 
samlede aftalte værtsnetværk og den 
finansielle volumen for et projekt. Dette 
vil forbedre unge forskeres karriereudsigter 
i både den offentlige og den private sektor.

Or. en

Ændringsforslag 934
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De vigtigste aktiviteter går ud på at skabe 
attraktive karrieremuligheder i 
universiteter, forskningsinstitutioner, 
virksomheder, SMV'er og andre 
samfundsøkonomiske grupper i og uden for 
Europa og dermed tilskynde erfarne 
forskere til – gennem mobilitet – at udvikle 
deres kvalifikationer i bredden eller 
dybden. Mulighederne for at genoptage en 
forskerkarriere efter en afbrydelse skal 
også fremmes.

De vigtigste aktiviteter går ud på at skabe 
attraktive karrieremuligheder i 
universiteter, forskningsinstitutioner, 
virksomheder, SMV'er og andre 
samfundsøkonomiske grupper i og uden for 
Europa og dermed tilskynde erfarne 
forskere til – gennem mobilitet – at udvikle 
deres kvalifikationer i bredden eller 
dybden. For at øge innovationsevnen i 
den private sektor skal der i denne 
forbindelse lægges vægt på mobilitet på 
tværs af sektorer. Mulighederne for at 
genoptage en forskerkarriere efter en 
afbrydelse skal også fremmes.

Or. en

Ændringsforslag 935
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra b – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De vigtigste aktiviteter går ud på at skabe 
attraktive karrieremuligheder i 
universiteter, forskningsinstitutioner, 
virksomheder, SMV'er og andre 
samfundsøkonomiske grupper i og uden for 
Europa og dermed tilskynde erfarne 
forskere til – gennem mobilitet – at udvikle 
deres kvalifikationer i bredden eller 
dybden. Mulighederne for at genoptage en 
forskerkarriere efter en afbrydelse skal 
også fremmes.

De vigtigste aktiviteter går ud på at skabe 
attraktive karrieremuligheder i 
universiteter, forskningsinstitutioner, 
virksomheder, SMV'er og andre 
samfundsøkonomiske grupper i og uden for 
Europa og dermed tilskynde erfarne 
forskere til – gennem mobilitet – at udvikle 
deres kvalifikationer i bredden eller 
dybden, hvilket giver forskere mulighed 
for at blive uddannet og tilegne sig ny 
viden i en forskningsorganisation på højt 
niveau i et tredjeland, og byde dem 
velkommen tilbage i Europa, hvis de 
vælger at vende tilbage. Mulighederne for 
at genoptage en forskerkarriere efter en 
afbrydelse skal også fremmes.

Or. en

Begrundelse

At give forskere mulighed for at vende tilbage, efter at de har uddannet sig i et tredjeland, kan 
forbedre Europas menneskelige kapital inden for forskning og innovation, men deres 
tilbagevenden bør ikke være obligatorisk.

Ændringsforslag 936
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at styrke internationalt samarbejde 
om forskning og innovation på tværs af 
grænser og sektorer gennem udveksling af 
forskningspersonale, så der skabes bedre 
forudsætninger for at løfte globale 
udfordringer.

Målet er at styrke internationalt samarbejde 
om forskning og innovation på tværs af 
grænser og sektorer gennem udveksling af 
forsknings- og innovationsviden og -
personale, så der skabes bedre 
forudsætninger for at løfte globale 
udfordringer.

Or. en
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Ændringsforslag 937
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra c – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De vigtigste aktiviteter vil bestå i at støtte 
udvekslingsophold af kortere varighed for 
forsknings- og innovationspersonale 
mellem en række samarbejdende 
universiteter, forskningsinstitutioner, 
virksomheder, SMV'er og andre 
samfundsøkonomiske grupper, både i og 
uden for Europa. I den forbindelse vil 
samarbejde med tredjelande blive støttet.

De vigtigste aktiviteter vil bestå i at støtte 
udvekslingsophold af kortere varighed for 
forsknings- og innovationspersonale, og 
tilvejebringe muligheder for at ansætte 
forskere, mellem en række samarbejdende 
universiteter, forskningsinstitutioner, 
virksomheder, SMV'er og andre 
samfundsøkonomiske grupper, både i og 
uden for Europa.  I den forbindelse vil 
samarbejde med tredjelande blive støttet.

Or. en

Ændringsforslag 938
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra c – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De vigtigste aktiviteter vil bestå i at støtte 
udvekslingsophold af kortere varighed for 
forsknings- og innovationspersonale 
mellem en række samarbejdende 
universiteter, forskningsinstitutioner, 
virksomheder, SMV'er og andre 
samfundsøkonomiske grupper, både i og 
uden for Europa. I den forbindelse vil 
samarbejde med tredjelande blive støttet.

De vigtigste aktiviteter vil bestå i at støtte 
udvekslingsophold for forsknings- og 
innovationspersonale mellem en række 
samarbejdende universiteter, 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV'er og andre samfundsøkonomiske 
grupper, både i og uden for Europa. I den 
forbindelse vil samarbejde med tredjelande 
blive støttet.

Or. en
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Ændringsforslag 939
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 940
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra d – afsnit 1 – underafsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nationale og regionale midler bør støtte 
Marie Curie-aktiviteter, der har opnået en 
positiv evaluering, og som opfylder 
kriterierne om topkvalitet, men hvor der 
ikke er tilstrækkelig finansiering til 
rådighed i Horisont 2020-programmet.

Or. en

Ændringsforslag 941
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra d – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 942
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra d – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De vigtigste aktiviteter går ud på ved hjælp 
af en samfinansieringsordning at tilskynde 
regionale, nationale og internationale 
organisationer til at oprette nye 
programmer og skabe mulighed for 
international og tværsektoriel 
videreuddannelse, mobilitet og 
karriereudvikling under de eksisterende 
programmer. Dette vil øge kvaliteten i 
forskeruddannelserne i Europa på alle 
karriereniveauer, herunder ph.d.-niveau, og 

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

det vil styrke den frie bevægelighed for 
forskere og videnskabelig viden i Europa. 
Endvidere vil det gøre forskerkarrieren 
mere attraktiv ved at tilbyde åben 
rekruttering og attraktive arbejdsvilkår, og 
det vil støtte samarbejdet om forskning og 
innovation mellem universiteter og 
virksomheder samt samarbejdet med 
tredjelande og internationale 
organisationer. Der bør lægges vægt på 
topkvalitet og ligestilling.

Or. en

Ændringsforslag 943
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra e – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Målene er at overvåge fremskridtene, 
påpege huller i Marie Curie-aktiviteterne 
og øge aktiviteternes virkning, samtidig 
med at man altid holder sig for øje, at en 
styrkelse af kvaliteten er det overordnede 
primære mål. I den forbindelse skal der 
analyseres data vedrørende forskernes 
mobilitet, kvalifikationer, karrierer og 
ligebehandling, idet der tilstræbes 
synergivirkninger og nøje koordinering 
med de politikstøttetiltag vedrørende 
forskere, deres arbejdsgivere og 
finansieringskilder, der gennemføres under 
det specifikke mål "Rummelige, innovative 
og sikre samfund". Aktiviteterne skal 
desuden sigte mod at øge bevidstheden om, 
hvor vigtig og attraktiv en forskerkarriere 
er, og mod at formidle forsknings- og 
innovationsresultaterne af det arbejde, der 
støttes af Marie Curie-aktiviteter.
Aktiviteterne skal også omfatte specifikke 
foranstaltninger rettet mod at fjerne 
hindringer for karriereudviklingen, bl.a. 
for dem, der på et tidspunkt har afbrudt 
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karrieren.

Or. en

Ændringsforslag 944
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra e – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 945
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra e – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 946
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskningsinfrastruktur spiller en central 
rolle for Europas konkurrenceevne inden 
for samtlige videnskabelige områder og er 
altafgørende for videnskabeligt baseret 
innovation. På mange områder er det 
umuligt at gennemføre forskning, hvis der 
ikke er adgang til den nødvendige 
infrastruktur såsom supercomputere, 
strålingskilder til nye materialer, rene rum 
til nanoteknologi, databaser til 
genomforskning og samfundsvidenskab, 
observatorier til geovidenskaber, 
bredbåndsnet til overførsel af data, osv. 
Forskningsinfrastrukturen er nødvendig, 

Forskningsinfrastruktur spiller en central 
rolle for Europas konkurrenceevne inden 
for samtlige videnskabelige områder og er 
altafgørende for videnskabeligt baseret 
innovation. På mange områder er det 
umuligt at gennemføre forskning, hvis der 
ikke er adgang til den nødvendige 
infrastruktur såsom supercomputere, 
strålingskilder til nye materialer, rene rum 
til nanoteknologi, databaser til 
genomforskning og samfundsvidenskab, 
observatorier til geovidenskaber, 
bredbåndsnet og 
højhastighedsbredbåndsnet til overførsel 
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for at der kan gennemføres den forskning, 
der skal sætte os i stand til at løfte store 
samfundsmæssige udfordringer som 
energiforsyning, klimaforandringer, 
bioøkonomi og livslang sundhed og trivsel 
for alle. Forskningsinfrastrukturen driver 
samarbejdet ud over grænserne og skaber 
et barrierefrit og åbent europæisk rum for 
onlineforskning. Den fremmer mobiliteten 
for mennesker og ideer, bringer de bedste 
videnskabsfolk fra Europa og resten af 
verden sammen og styrker videnskabelig 
uddannelse. Den er drivkraft for topkvalitet 
i europæiske forsknings- og 
innovationssamfund og kan være et 
iøjnefaldende udstillingsvindue for 
videnskaben over for samfundet som 
helhed.

af data, osv. Forskningsinfrastrukturen er 
nødvendig, for at der kan gennemføres den 
forskning, der skal sætte os i stand til at 
løfte store samfundsmæssige udfordringer 
som energiforsyning, klimaforandringer, 
bioøkonomi og livslang sundhed og trivsel 
for alle.  Forskningsinfrastrukturen driver 
samarbejdet ud over grænserne og skaber 
et barrierefrit og åbent europæisk rum for 
onlineforskning. Den fremmer mobiliteten 
for mennesker og ideer, bringer de bedste 
videnskabsfolk fra Europa og resten af 
verden sammen og styrker videnskabelig 
uddannelse. Den er drivkraft for topkvalitet 
i europæiske forsknings- og 
innovationssamfund og kan være et 
iøjnefaldende udstillingsvindue for 
videnskaben over for samfundet som 
helhed.

Or. fr

Ændringsforslag 947
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskningsinfrastruktur spiller en central 
rolle for Europas konkurrenceevne inden 
for samtlige videnskabelige områder og er 
altafgørende for videnskabeligt baseret 
innovation. På mange områder er det 
umuligt at gennemføre forskning, hvis der 
ikke er adgang til den nødvendige 
infrastruktur såsom supercomputere, 
strålingskilder til nye materialer, rene rum 
til nanoteknologi, databaser til 
genomforskning og samfundsvidenskab, 
observatorier til geovidenskaber, 
bredbåndsnet til overførsel af data, osv. 
Forskningsinfrastrukturen er nødvendig, 
for at der kan gennemføres den forskning, 
der skal sætte os i stand til at løfte store 

Forskningsinfrastruktur af højeste kvalitet 
og med interntional tiltrækningskraft
spiller en central rolle for Europas 
konkurrenceevne inden for samtlige 
videnskabelige områder og er altafgørende 
for videnskabeligt baseret innovation.  På 
mange områder er det umuligt at 
gennemføre forskning, hvis der ikke er 
adgang til den nødvendige infrastruktur 
såsom supercomputere, strålingskilder til 
nye materialer, rene rum til nanoteknologi, 
databaser til genomforskning og 
samfundsvidenskab, observatorier til 
geovidenskaber, bredbåndsnet til 
overførsel af data, osv. 
Forskningsinfrastrukturen er nødvendig, 
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samfundsmæssige udfordringer som 
energiforsyning, klimaforandringer, 
bioøkonomi og livslang sundhed og trivsel 
for alle. Forskningsinfrastrukturen driver 
samarbejdet ud over grænserne og skaber 
et barrierefrit og åbent europæisk rum for 
onlineforskning. Den fremmer mobiliteten 
for mennesker og ideer, bringer de bedste 
videnskabsfolk fra Europa og resten af 
verden sammen og styrker videnskabelig 
uddannelse. Den er drivkraft for topkvalitet 
i europæiske forsknings- og 
innovationssamfund og kan være et 
iøjnefaldende udstillingsvindue for 
videnskaben over for samfundet som 
helhed.

for at der kan gennemføres den forskning, 
der skal sætte os i stand til at løfte store 
samfundsmæssige udfordringer som bl.a.
energiforsyning, klimaforandringer, 
bioøkonomi og livslang sundhed og trivsel 
for alle.  Forskningsinfrastrukturen driver 
samarbejdet ud over grænserne og skaber 
et barrierefrit og åbent europæisk rum for 
onlineforskning. Den fremmer mobiliteten 
for mennesker og ideer, bringer de bedste 
videnskabsfolk fra Europa og resten af 
verden sammen og styrker videnskabelig 
uddannelse. Opbygning af 
forskningsinfrastruktur ansporer forskere 
og innovative virksomheder til at udvikle 
topmoderne teknologi. Dermed styrker 
forskningsinfrastruktur Europas 
højteknologiske innovative industri. Den 
er drivkraft for topkvalitet i europæiske 
forsknings- og innovationssamfund og kan 
være et iøjnefaldende udstillingsvindue for 
videnskaben over for samfundet som 
helhed.

Or. en

Ændringsforslag 948
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskningsinfrastruktur spiller en central 
rolle for Europas konkurrenceevne inden 
for samtlige videnskabelige områder og er 
altafgørende for videnskabeligt baseret 
innovation. På mange områder er det 
umuligt at gennemføre forskning, hvis der 
ikke er adgang til den nødvendige 
infrastruktur såsom supercomputere, 
strålingskilder til nye materialer, rene rum 
til nanoteknologi, databaser til 
genomforskning og samfundsvidenskab, 
observatorier til geovidenskaber, 

Forskningsinfrastruktur spiller en central 
rolle for Europas konkurrenceevne inden 
for samtlige videnskabelige områder og er 
altafgørende for videnskabeligt baseret 
innovation. På mange områder er det 
umuligt at gennemføre forskning, hvis der 
ikke er adgang til den nødvendige 
infrastruktur såsom supercomputere, 
strålingskilder til nye materialer, rene rum 
til nanoteknologi, særligt udstyrede 
laboratorier til biologisk og medicinsk 
forskning, databaser til genomforskning og 
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bredbåndsnet til overførsel af data, osv. 
Forskningsinfrastrukturen er nødvendig, 
for at der kan gennemføres den forskning, 
der skal sætte os i stand til at løfte store 
samfundsmæssige udfordringer som 
energiforsyning, klimaforandringer, 
bioøkonomi og livslang sundhed og trivsel 
for alle. Forskningsinfrastrukturen driver 
samarbejdet ud over grænserne og skaber 
et barrierefrit og åbent europæisk rum for 
onlineforskning. Den fremmer mobiliteten 
for mennesker og ideer, bringer de bedste 
videnskabsfolk fra Europa og resten af 
verden sammen og styrker videnskabelig 
uddannelse. Den er drivkraft for topkvalitet 
i europæiske forsknings- og 
innovationssamfund og kan være et 
iøjnefaldende udstillingsvindue for 
videnskaben over for samfundet som 
helhed.

samfundsvidenskab, observatorier og 
sensorer til geovidenskaber, bredbåndsnet 
til overførsel af data, osv. 
Forskningsinfrastrukturen er nødvendig, 
for at der kan gennemføres den forskning, 
der skal sætte os i stand til at løfte store 
samfundsmæssige udfordringer som 
energiforsyning, klimaforandringer, 
bioøkonomi og livslang sundhed og trivsel 
for alle.  Forskningsinfrastrukturen driver 
samarbejdet ud over grænserne og skaber 
et barrierefrit og åbent europæisk rum for 
onlineforskning. Den fremmer mobiliteten 
for mennesker og ideer, bringer de bedste 
videnskabsfolk fra Europa og resten af 
verden sammen og styrker videnskabelig 
uddannelse. Den er drivkraft for topkvalitet 
i europæiske forsknings- og 
innovationssamfund og kan være et 
iøjnefaldende udstillingsvindue for 
videnskaben over for samfundet som 
helhed.

Or. en

Ændringsforslag 949
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskningsinfrastruktur spiller en central 
rolle for Europas konkurrenceevne inden 
for samtlige videnskabelige områder og er 
altafgørende for videnskabeligt baseret 
innovation. På mange områder er det 
umuligt at gennemføre forskning, hvis der 
ikke er adgang til den nødvendige 
infrastruktur såsom supercomputere, 
strålingskilder til nye materialer, rene rum 
til nanoteknologi, databaser til 
genomforskning og samfundsvidenskab, 
observatorier til geovidenskaber, 
bredbåndsnet til overførsel af data, osv. 

Fremragende forskningsinfrastruktur
spiller en central rolle for Europas 
konkurrenceevne inden for samtlige 
videnskabelige områder og er altafgørende 
for videnskabeligt baseret innovation. På 
mange områder er det umuligt at 
gennemføre forskning, hvis der ikke er 
adgang til den nødvendige infrastruktur 
såsom supercomputere, analysefaciliteter
til nye materialer, rene rum og avanceret 
metrologi til nanoteknologi, databaser til 
genomforskning og samfundsvidenskab, 
observatorier til geovidenskaberne og 
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Forskningsinfrastrukturen er nødvendig, 
for at der kan gennemføres den forskning, 
der skal sætte os i stand til at løfte store 
samfundsmæssige udfordringer som 
energiforsyning, klimaforandringer, 
bioøkonomi og livslang sundhed og trivsel 
for alle.  Forskningsinfrastrukturen driver 
samarbejdet ud over grænserne og skaber 
et barrierefrit og åbent europæisk rum for 
onlineforskning. Den fremmer mobiliteten 
for mennesker og ideer, bringer de bedste 
videnskabsfolk fra Europa og resten af 
verden sammen og styrker videnskabelig 
uddannelse. Den er drivkraft for topkvalitet 
i europæiske forsknings- og 
innovationssamfund og kan være et 
iøjnefaldende udstillingsvindue for 
videnskaben over for samfundet som 
helhed.

miljøet, bredbåndsnet til overførsel af data, 
osv. Forskningsinfrastrukturen er 
nødvendig, for at der kan gennemføres den 
forskning, der skal sætte os i stand til at 
løfte store samfundsmæssige udfordringer 
som energiforsyning, klimaforandringer, 
bioøkonomi og livslang sundhed og trivsel 
for alle.  Når forskningsinfrastrukturens 
kvalitet er i verdensklasse, driver 
forskningsinfrastrukturen samarbejdet ud 
over grænserne og skaber et barrierefrit og 
åbent europæisk rum for forskning. Den 
fremmer mobiliteten for mennesker og 
ideer, bringer de bedste videnskabsfolk fra 
Europa og resten af verden sammen og 
styrker videnskabelig uddannelse. Den er 
drivkraft for topkvalitet i europæiske 
forsknings- og innovationssamfund og kan 
være et iøjnefaldende udstillingsvindue for 
videnskaben over for samfundet som 
helhed.

Or. en

Ændringsforslag 950
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den europæiske forskning skal blive 
ved med at være forskning i verdensklasse, 
må Europa etablere et tilstrækkeligt, stabilt 
grundlag for opbygning, vedligeholdelse 
og drift af forskningsinfrastruktur. Dette 
kræver et omfattende og effektivt
samarbejde mellem Unionens 
finansieringsinstrumenter og nationale og 
regionale finansieringskilder, og derfor vil 
der blive knyttet tætte forbindelser med 
samhørighedspolitikken for at opnå 
synergivirkninger og sikre en 
sammenhængende tilgang.

Hvis den europæiske forskning skal blive 
ved med at være forskning i verdensklasse, 
må Europa etablere et tilstrækkeligt, stabilt 
grundlag for opbygning, vedligeholdelse 
og drift af fremragende
forskningsinfrastruktur og udvælge og 
prioritere denne på grundlag af kvalitets-
og relevanskriterier på EU-plan.  Dette 
kræver indførelse af en europæisk 
evaluering på højt plan på grundlag af 
uafhængig fagfællebedømmelse og et 
omfattende og effektivt samarbejde mellem 
Unionens finansieringsinstrumenter og 
nationale og regionale finansieringskilder, 
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og derfor vil der blive knyttet tætte 
forbindelser med samhørighedspolitikken 
for at opnå synergivirkninger og sikre en 
sammenhængende tilgang.

Or. en

Ændringsforslag 951
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette specifikke mål vedrører et centralt 
aspekt af flagskibsinitiativet Innovation i 
EU, der fremhæver den afgørende rolle, 
som forskningsinfrastruktur i verdensklasse 
spiller ved at muliggøre banebrydende 
forskning og innovation. 
Flagskibsinitiativet fremhæver behovet for 
at samle ressourcerne til opbygning og drift 
af forskningsinfrastruktur på europæisk 
plan og i visse tilfælde på verdensplan. 
Ligeledes understreger flagskibsinitiativet 
En digital dagsorden for Europa behovet 
for at styrke Europas e-infrastruktur og 
vigtigheden af at udvikle 
innovationsklynger for at opbygge et 
innovationsforspring i Europa.

Dette specifikke mål vedrører et centralt 
aspekt af flagskibsinitiativet Innovation i 
EU, der fremhæver den afgørende rolle, 
som forskningsinfrastruktur i verdensklasse 
spiller ved at muliggøre banebrydende 
forskning og innovation. 
Flagskibsinitiativet fremhæver behovet for 
at samle ressourcerne til opbygning og drift 
af denne forskningsinfrastruktur på 
europæisk plan og i visse tilfælde på 
verdensplan. Ligeledes understreger 
flagskibsinitiativet En digital dagsorden for 
Europa behovet for at styrke Europas e-
infrastruktur og vigtigheden af at udvikle 
innovationsklynger for at opbygge et 
innovationsforspring i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 952
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Topmoderne forskningsinfrastrukturanlæg 
bliver mere og mere komplekse og 

Topmoderne og EU-relevante
forskningsinfrastrukturanlæg bliver mere 
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kostbare og kræver ofte integration af 
forskelligt udstyr, tjenester og datakilder 
samt omfattende tværnationalt samarbejde. 
Intet enkelt land har ressourcer nok til at 
støtte alle de forskningsinfrastrukturanlæg, 
det har behov for. Den europæiske strategi 
for forskningsinfrastruktur har medført 
bemærkelsesværdige fremskridt i de senere 
år med gennemførelsen af ESFRI-
køreplanen for infrastruktur, der går ud på 
at integrere og åbne nationale 
forskningsanlæg og udvikle e-infrastruktur 
som grundlag for et digitalt europæiske 
forskningsrum. Netværkene af 
forskningsinfrastrukturanlæg i Europa 
styrker den menneskelige kapital ved at 
give en ny generation af forskere og 
ingeniører uddannelse i verdensklasse og 
fremme tværfagligt samarbejde.

og mere komplekse og kostbare og kræver 
ofte integration af forskelligt udstyr, 
tjenester og datakilder samt omfattende 
tværnationalt samarbejde. Intet enkelt land 
har ressourcer nok til at støtte alle de 
forskningsinfrastrukturanlæg, det har 
behov for, og åbne dem for international 
brug.  Den europæiske strategi for 
forskningsinfrastruktur har medført 
bemærkelsesværdige fremskridt i de senere 
år med ESFRI's og medlemsstaternes 
udvikling af bedste praksis og kvalitets- og 
relevanskriterier på EU-plan for 
eksisterende forskningsinfrastruktur og 
med gennemførelsen af ESFRI-køreplanen 
og de nationale køreplaner for ny og/eller 
opgraderet infrastruktur, der går ud på at 
prioritere, forbedre, integrere og åbne 
nationale forskningsanlæg og udvikle e-
infrastruktur som grundlag for et digitalt 
europæiske forskningsrum. Netværkene af 
forskningsinfrastrukturanlæg i Europa har 
været et første skridt til at iværksætte en 
integration og styrke den menneskelige 
kapital ved at give en ny generation af 
forskere og ingeniører uddannelse og 
fremme tværfagligt samarbejde. Dette har 
været forudsætningen for det næste 
skridt, der skal opnås i Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 953
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Topmoderne forskningsinfrastrukturanlæg 
bliver mere og mere komplekse og 
kostbare og kræver ofte integration af 
forskelligt udstyr, tjenester og datakilder 
samt omfattende tværnationalt samarbejde. 
Intet enkelt land har ressourcer nok til at 

Topmoderne forskningsinfrastrukturanlæg 
bliver mere og mere komplekse og 
kostbare og kræver ofte integration af 
forskelligt udstyr, tjenester og datakilder 
samt omfattende tværnationalt samarbejde. 
Intet enkelt land har ressourcer nok til at 
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støtte alle de forskningsinfrastrukturanlæg, 
det har behov for. Den europæiske strategi 
for forskningsinfrastruktur har medført 
bemærkelsesværdige fremskridt i de senere 
år med gennemførelsen af ESFRI-
køreplanen for infrastruktur, der går ud på 
at integrere og åbne nationale 
forskningsanlæg og udvikle e-infrastruktur 
som grundlag for et digitalt europæiske 
forskningsrum. Netværkene af 
forskningsinfrastrukturanlæg i Europa 
styrker den menneskelige kapital ved at 
give en ny generation af forskere og 
ingeniører uddannelse i verdensklasse og 
fremme tværfagligt samarbejde.

støtte alle de forskningsinfrastrukturanlæg, 
det har behov for. Den europæiske strategi 
for forskningsinfrastruktur har medført 
bemærkelsesværdige fremskridt i de senere 
år med den fortsatte udvikling og
gennemførelsen af ESFRI-køreplanen for 
infrastruktur, der går ud på at integrere og 
åbne nationale forskningsanlæg og udvikle 
e-infrastruktur som grundlag for et digitalt 
europæiske forskningsrum. Netværkene af 
forskningsinfrastrukturanlæg i Europa 
styrker de menneskelige ressourcer ved at 
give en ny generation af forskere og 
ingeniører uddannelse i verdensklasse og 
fremme tværfagligt samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 954
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Topmoderne forskningsinfrastrukturanlæg 
bliver mere og mere komplekse og 
kostbare og kræver ofte integration af 
forskelligt udstyr, tjenester og datakilder 
samt omfattende tværnationalt samarbejde. 
Intet enkelt land har ressourcer nok til at 
støtte alle de forskningsinfrastrukturanlæg, 
det har behov for. Den europæiske strategi 
for forskningsinfrastruktur har medført 
bemærkelsesværdige fremskridt i de senere 
år med gennemførelsen af ESFRI-
køreplanen for infrastruktur, der går ud på 
at integrere og åbne nationale 
forskningsanlæg og udvikle e-infrastruktur 
som grundlag for et digitalt europæiske 
forskningsrum. Netværkene af 
forskningsinfrastrukturanlæg i Europa 
styrker den menneskelige kapital ved at 
give en ny generation af forskere og 
ingeniører uddannelse i verdensklasse og 

Topmoderne forskningsinfrastrukturanlæg 
bliver mere og mere komplekse og 
kostbare og kræver ofte integration af 
forskelligt udstyr, tjenester og datakilder 
samt omfattende tværnationalt samarbejde. 
Intet enkelt land har ressourcer nok til at 
støtte alle de forskningsinfrastrukturanlæg, 
det har behov for. Den europæiske strategi 
for forskningsinfrastruktur har medført 
bemærkelsesværdige fremskridt i de senere 
år med gennemførelsen af ESFRI-
køreplanen for infrastruktur, der går ud på 
at integrere og åbne nationale 
forskningsanlæg og udvikle e-infrastruktur 
som grundlag for et digitalt, 
netværksbaseret europæisk forskningsrum. 
Netværkene af 
forskningsinfrastrukturanlæg i Europa 
styrker den menneskelige kapital ved at 
give en ny generation af forskere og 
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fremme tværfagligt samarbejde. ingeniører uddannelse i verdensklasse og 
fremme tværfagligt samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 955
Luigi Berlinguer

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En yderligere udvikling og bredere 
udnyttelse af forskningsinfrastrukturen på 
EU-plan vil bidrage væsentligt til 
udviklingen af det europæiske 
forskningsrum. Mens medlemsstaterne 
fortsat spiller en central rolle i udvikling 
og finansiering af 
forskningsinfrastruktur, har Unionen en 
vigtig opgave med hensyn til at støtte 
infrastruktur på EU-plan, fremme 
udvikling af nye anlæg, sørge for, at 
national og europæisk infrastruktur gøres 
bredt tilgængelig, og sikre, at regionale, 
nationale, europæiske og internationale 
politikker er sammenhængende og 
virkningsfulde. Det er ikke blot nødvendigt 
at undgå overlapning af indsatsen og at 
koordinere og rationalisere brugen af 
anlæggene, men også at samle 
ressourcerne, så Unionen også kan 
erhverve og drive forskningsinfrastruktur 
på verdensplan.

En yderligere udvikling og bredere 
udnyttelse af forskningsinfrastrukturen på 
EU-plan vil bidrage væsentligt til 
udviklingen af det europæiske 
forskningsrum. Unionen har en vigtig 
opgave med hensyn til at støtte 
infrastruktur på EU-plan, fremme 
udvikling af nye anlæg, sørge for, at 
national og europæisk infrastruktur gøres 
bredt tilgængelig, og sikre, at regionale, 
nationale, europæiske og internationale 
politikker er sammenhængende og 
virkningsfulde. Det er ikke blot nødvendigt 
at undgå overlapning af indsatsen og at 
koordinere og rationalisere brugen af 
anlæggene, men også at samle 
ressourcerne, så Unionen også kan 
erhverve og drive forskningsinfrastruktur 
på verdensplan.

Or. en

Ændringsforslag 956
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

En yderligere udvikling og bredere 
udnyttelse af forskningsinfrastrukturen på 
EU-plan vil bidrage væsentligt til 
udviklingen af det europæiske 
forskningsrum. Mens medlemsstaterne 
fortsat spiller en central rolle i udvikling og 
finansiering af forskningsinfrastruktur, har 
Unionen en vigtig opgave med hensyn til at 
støtte infrastruktur på EU-plan, fremme 
udvikling af nye anlæg, sørge for, at 
national og europæisk infrastruktur gøres 
bredt tilgængelig, og sikre, at regionale, 
nationale, europæiske og internationale 
politikker er sammenhængende og 
virkningsfulde. Det er ikke blot nødvendigt 
at undgå overlapning af indsatsen og at 
koordinere og rationalisere brugen af 
anlæggene, men også at samle 
ressourcerne, så Unionen også kan 
erhverve og drive forskningsinfrastruktur 
på verdensplan.

En yderligere udvikling og bredere 
udnyttelse af forskningsinfrastrukturen på 
EU-plan vil bidrage væsentligt til 
udviklingen af det europæiske 
forskningsrum. Mens medlemsstaterne 
fortsat spiller en central rolle i udvikling og 
finansiering af forskningsinfrastruktur, har 
Unionen en vigtig opgave med hensyn til at 
støtte infrastruktur på EU-plan, fremme 
udvikling af nye anlæg i mere 
fjerntliggende regioner, sørge for, at 
national og europæisk infrastruktur gøres 
bredt tilgængelig, og sikre, at regionale, 
nationale, europæiske og internationale 
politikker er sammenhængende og 
virkningsfulde. Det er ikke blot nødvendigt 
at undgå overlapning af indsatsen og at 
koordinere og rationalisere brugen af 
anlæggene, men også at samle 
ressourcerne, så Unionen også kan 
erhverve og drive forskningsinfrastruktur 
på verdensplan.

Or. fr

Ændringsforslag 957
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En yderligere udvikling og bredere 
udnyttelse af forskningsinfrastrukturen på 
EU-plan vil bidrage væsentligt til 
udviklingen af det europæiske 
forskningsrum. Mens medlemsstaterne 
fortsat spiller en central rolle i udvikling og 
finansiering af forskningsinfrastruktur, har 
Unionen en vigtig opgave med hensyn til at 
støtte infrastruktur på EU-plan, fremme 
udvikling af nye anlæg, sørge for, at 

En yderligere udvikling og bredere 
udnyttelse af forskningsinfrastrukturen på 
EU-plan vil bidrage væsentligt til 
udviklingen af det europæiske 
forskningsrum. Mens medlemsstaterne 
fortsat spiller en central rolle i udvikling og 
finansiering af forskningsinfrastruktur, har 
Unionen en vigtig opgave med hensyn til at 
støtte infrastruktur på EU-plan, som f.eks. 
at koordinere aktiviteter i spredte 



PE492.761v01-00 122/165 AM\907534DA.doc

DA

national og europæisk infrastruktur gøres 
bredt tilgængelig, og sikre, at regionale, 
nationale, europæiske og internationale 
politikker er sammenhængende og 
virkningsfulde. Det er ikke blot nødvendigt 
at undgå overlapning af indsatsen og at 
koordinere og rationalisere brugen af 
anlæggene, men også at samle 
ressourcerne, så Unionen også kan 
erhverve og drive forskningsinfrastruktur 
på verdensplan.

europæiske forskningsinfrastrukturer,
fremme udvikling af nye anlæg, sørge for, 
at national og europæisk infrastruktur gøres 
bredt tilgængelig, og sikre, at regionale, 
nationale, europæiske og internationale 
politikker er sammenhængende og 
virkningsfulde. Det er ikke blot nødvendigt 
at undgå overlapning af indsatsen og at 
koordinere og rationalisere brugen af 
anlæggene, men også at samle 
ressourcerne, så Unionen også kan 
erhverve og drive forskningsinfrastruktur 
på verdensplan.

Or. en

Ændringsforslag 958
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En yderligere udvikling og bredere 
udnyttelse af forskningsinfrastrukturen på 
EU-plan vil bidrage væsentligt til 
udviklingen af det europæiske 
forskningsrum. Mens medlemsstaterne 
fortsat spiller en central rolle i udvikling og 
finansiering af forskningsinfrastruktur, har 
Unionen en vigtig opgave med hensyn til at 
støtte infrastruktur på EU-plan, fremme 
udvikling af nye anlæg, sørge for, at 
national og europæisk infrastruktur gøres 
bredt tilgængelig, og sikre, at regionale, 
nationale, europæiske og internationale 
politikker er sammenhængende og 
virkningsfulde. Det er ikke blot nødvendigt 
at undgå overlapning af indsatsen og at 
koordinere og rationalisere brugen af 
anlæggene, men også at samle 
ressourcerne, så Unionen også kan 
erhverve og drive forskningsinfrastruktur 
på verdensplan.

En yderligere udvikling og bredere 
udnyttelse af forskningsinfrastrukturen på 
europæisk plan vil bidrage væsentligt til 
udviklingen af det europæiske 
forskningsrum. Mens medlemsstaterne 
fortsat spiller en central rolle i udvikling og 
finansiering af forskningsinfrastruktur, har 
Unionen en vigtig opgave med hensyn til at 
støtte infrastruktur på europæisk plan, som 
f.eks. at fremme koordineringen af 
spredte europæiske 
forskningsinfrastrukturer, fremme 
udvikling af nye anlæg, sørge for og støtte, 
at national og europæisk infrastruktur gøres 
bredt tilgængelig, og sikre, at regionale, 
nationale, europæiske og internationale 
politikker er sammenhængende og 
virkningsfulde. Det er nødvendigt at undgå
overlapning af indsatsen, fremme 
koordineret og effektiv brug af anlæggene
og, hvor det er hensigtsmæssigt, at samle 
ressourcerne, så Unionen også kan 
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erhverve og drive forskningsinfrastruktur 
på verdensplan.

Or. en

Ændringsforslag 959
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En yderligere udvikling og bredere 
udnyttelse af forskningsinfrastrukturen på 
EU-plan vil bidrage væsentligt til 
udviklingen af det europæiske 
forskningsrum. Mens medlemsstaterne 
fortsat spiller en central rolle i udvikling og 
finansiering af forskningsinfrastruktur, har 
Unionen en vigtig opgave med hensyn til at 
støtte infrastruktur på EU-plan, fremme 
udvikling af nye anlæg, sørge for, at 
national og europæisk infrastruktur gøres 
bredt tilgængelig, og sikre, at regionale, 
nationale, europæiske og internationale 
politikker er sammenhængende og 
virkningsfulde. Det er ikke blot nødvendigt 
at undgå overlapning af indsatsen og at 
koordinere og rationalisere brugen af 
anlæggene, men også at samle 
ressourcerne, så Unionen også kan 
erhverve og drive forskningsinfrastruktur 
på verdensplan.

En yderligere udvikling på EU-plan 
kræver en effektiv prioritering på 
grundlag af topkvalitet og gennemførelse 
af kvalitetsstandarder på EU-plan samt en
bredere udnyttelse af den bedste 
forskningsinfrastruktur på EU-plan.
Dette vil bidrage væsentligt til 
gennemførelsen og driften af det 
europæiske forskningsrum.  Mens 
medlemsstaterne fortsat spiller en central 
rolle i udvikling og finansiering af 
forskningsinfrastruktur, har Unionen en 
vigtig opgave med hensyn til at udvælge 
og støtte infrastruktur af international 
topkvalitet på EU-plan, fremme udvikling 
af nye og integrerede anlæg, sørge for, at 
den bedste nationale og europæiske
infrastruktur gøres bredt tilgængelig, og 
sikre, at regionale, nationale, europæiske 
og internationale politikker er 
sammenhængende og virkningsfulde. Det 
er ikke blot nødvendigt at undgå 
overlapning og opsplitning af indsatsen og 
at koordinere og rationalisere brugen af 
anlæggene ved at indføre en 
hensigtsmæssig evaluering og 
prioritering, men også at samle 
ressourcerne om den mest effektive og EU-
relevante infrastruktur, så Unionen kan 
erhverve og drive forskningsinfrastruktur 
og styrke sin tiltrækningskraft og 
konkurrenceevne på verdensplan.
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Or. en

Ændringsforslag 960
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det forhold, at ikt har muliggjort 
fjernsamarbejde, omfattende 
databehandling, in silico-eksperimenter 
og adgang til fjerne ressourcer, betyder, at 
ikt-infrastruktur spiller en 
transformerende rolle med hensyn til at 
støtte videnskaben. Det er derfor 
sandsynligt, at en væsentlig del af 
budgettet under dette specifikke mål bør 
gå til e-infrastruktur.

Or. en

Begrundelse

Ikt og e-infrastruktur spiller en meget vigtig rolle, men da omkostningerne ved teknologiske 
udviklinger hurtigt ændrer sig, kan det være uhensigtsmæssigt at fastsætte faste 
finansieringsprocentsatser.

Ændringsforslag 961
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikt har omdannet videnskaben ved at 
muliggøre fjernsamarbejde, omfattende 
databehandling, in silico-eksperimenter 
og adgang til fjerne ressourcer. 
Forskning bliver derfor i stigende grad 
tværnational og tværfaglig, hvilket 
forudsætter anvendelse af ikt-
infrastrukturer, der er overnationale, 
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ligesom selve videnskaben er det. Det er 
derfor hensigtsmæssigt, at 38 % af 
budgettet under dette specifikke mål går 
til forskning og innovation inden for e-
infrastrukturer.

Or. en

Ændringsforslag 962
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De stordriftsfordele, der opnås ved en 
europæisk tilgang til opbygning, brug og 
forvaltning af forskningsinfrastruktur, 
herunder e-infrastruktur, vil i høj grad 
styrke Europas forsknings- og 
innovationspotentiale.

De stordriftsfordele, der opnås ved en 
europæisk tilgang til opbygning, brug og 
forvaltning af forskningsinfrastruktur, 
herunder e-infrastruktur, vil i høj grad 
styrke Europas forsknings- og 
innovationspotentiale og gøre EU mere 
konkurrencedygtig på internationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 963
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De stordriftsfordele, der opnås ved en 
europæisk tilgang til opbygning, brug og 
forvaltning af forskningsinfrastruktur, 
herunder e-infrastruktur, vil i høj grad 
styrke Europas forsknings- og 
innovationspotentiale.

De stordriftsfordele, der opnås ved en 
fælles og prioriteret europæisk tilgang til 
opbygning, drift og brug af fremragende 
forskningsinfrastruktur på internationalt 
topniveau, herunder e-infrastruktur, vil i 
høj grad styrke Europas forsknings- og 
innovationspotentiale.

Or. en
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Ændringsforslag 964
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne skal sigte mod at udvikle den 
europæiske forskningsinfrastruktur til 2020 
og fremover, fremme dens 
innovationspotentiale og menneskelige 
kapital og styrke politikken for europæisk 
forskningsinfrastruktur.

Aktiviteterne skal sigte mod at udvikle den 
europæiske forskningsinfrastruktur til 2020 
og fremover, fremme dens 
innovationspotentiale og menneskelige 
ressourcer og styrke politikken for 
europæisk forskningsinfrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 965
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne skal sigte mod at udvikle den 
europæiske forskningsinfrastruktur til 
2020 og fremover, fremme dens 
innovationspotentiale og menneskelige 
kapital og styrke politikken for europæisk 
forskningsinfrastruktur.

Aktiviteterne skal sigte mod at udvælge,
udvikle og støtte den bedste eksisterende 
og ny europæisk forskningsinfrastruktur, 
fremme dens innovationspotentiale og 
menneskelige kapital og styrke politikken 
for europæisk forskningsinfrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 966
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oprettelse af en database med 
resultaterne af forskningen og 
innovationen
Målet er at oprette og give adgang til en 
database med resultaterne af forskningen 
og innovationen. Her vil der være 
mulighed for internationalt samarbejde. 
Både forskergrupper og virksomheder vil 
bidrage med indhold til denne database 
for at hjælpe med at etablere et marked 
for innovation og samarbejde og bringe 
mulige partnere sammen.

Or. en

Ændringsforslag 967
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målene er at sikre gennemførelse og drift 
af ESFRI-infrastruktur og anden 
forskningsinfrastruktur i verdensklasse, 
herunder udvikling af regionale 
partneranlæg; integration af og adgang til 
national forskningsinfrastruktur; og 
udvikling, indførelse og drift af e-
infrastruktur.

Målene er at sikre gennemførelse og drift 
af og tværnational adgang til ESFRI-
infrastruktur og anden 
forskningsinfrastruktur i verdensklasse; 
finansiering af driftsomkostninger med 
europæisk merværdi (tværnational 
koordinering af aktiviteter, tværnational 
adgang, opgraderinger) herunder 
udvikling af regionale partneranlæg; 
integration af og adgang til national 
forskningsinfrastruktur; og udvikling, 
indførelse og drift af e-infrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 968
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målene er at sikre gennemførelse og drift 
af ESFRI-infrastruktur og anden 
forskningsinfrastruktur i verdensklasse, 
herunder udvikling af regionale 
partneranlæg; integration af og adgang til 
national forskningsinfrastruktur; og 
udvikling, indførelse og drift af e-
infrastruktur.

Målene er at sikre forberedelse, 
opbygning, gennemførelse og drift af 
ESFRI-infrastruktur og anden 
forskningsinfrastruktur i verdensklasse, 
herunder udvikling af regionale 
partneranlæg; integration af og adgang til 
national forskningsinfrastruktur, så at 
europæiske forskere, uanset hvor de 
befinder sig, kan anvende denne 
infrastruktur med henblik på at udføre 
forskning på topniveau; og udvikling, 
indførelse og drift af e-infrastruktur, når 
EU-intervention vil kunne skabe betydelig 
merværdi.

Or. en

Ændringsforslag 969
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målene er at sikre gennemførelse og drift 
af ESFRI-infrastruktur og anden 
forskningsinfrastruktur i verdensklasse, 
herunder udvikling af regionale 
partneranlæg; integration af og adgang til 
national forskningsinfrastruktur; og 
udvikling, indførelse og drift af e-
infrastruktur.

Målene er at sikre gennemførelse og drift 
af ESFRI-infrastruktur og anden 
forskningsinfrastruktur i verdensklasse, 
herunder udvikling af regionale 
partneranlæg; integration af og adgang til 
national forskningsinfrastruktur af 
fælleseuropæisk og regional interesse;  og 
udvikling, indførelse og drift af e-
infrastruktur.

Or. en
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Ændringsforslag 970
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målene er at sikre gennemførelse og drift 
af ESFRI-infrastruktur og anden 
forskningsinfrastruktur i verdensklasse, 
herunder udvikling af regionale 
partneranlæg; integration af og adgang til 
national forskningsinfrastruktur; og 
udvikling, indførelse og drift af e-
infrastruktur.

Målene er at sikre udvælgelse,
gennemførelse og drift af ESFRI-
infrastruktur og anden 
forskningsinfrastruktur i verdensklasse, 
herunder udvikling af fremragende
regionale partneranlæg; støtte til drift af 
den mest relevante og fremragende 
nationale forskningsinfrastruktur med 
åben adgang på EU-plan; integration 
heraf i spredt infrastruktur på EU-plan;
og udvikling, indførelse og drift af e-
infrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 971
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra b – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Fremme af forskningsinfrastrukturens 
innovationspotentiale og menneskelige 
kapital

(b) Fremme af den EU-relevante 
forskningsinfrastrukturs
innovationspotentiale og menneskelige 
kapital ved at sikre støtte på grundlag af 
topkvalitet og fælleseuropæisk relevans

Or. en

Ændringsforslag 972
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målene er at tilskynde 
forskningsinfrastrukturanlæg til at føre an i 
indførelsen af ny teknologi, at fremme 
F&U-partnerskaber med industrien, at lette 
industriel brug af forskningsinfrastruktur 
og at stimulere etablering af 
innovationsklynger. Denne aktivitet skal 
også støtte uddannelse og/eller udveksling 
af personale, der forvalter og driver 
forskningsinfrastrukturanlæg.

Målene er at tilskynde 
forskningsinfrastrukturanlæg til at føre an i 
indførelsen af ny teknologi, at fremme 
F&U-partnerskaber med industrien, at lette 
industriel brug af forskningsinfrastruktur 
og at stimulere etablering af 
innovationsklynger. Denne aktivitet skal 
også støtte uddannelse og/eller udveksling 
af personale, der forvalter og driver 
forskningsinfrastrukturanlæg. Synergi og 
sammenhæng med Marie Sklodowska 
Curie-aktiviteterne og viden- og
innovationsfællesskaberne under Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi fremmes.

Or. en

Ændringsforslag 973
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målene er at tilskynde 
forskningsinfrastrukturanlæg til at føre an i 
indførelsen af ny teknologi, at fremme 
F&U-partnerskaber med industrien, at lette 
industriel brug af forskningsinfrastruktur 
og at stimulere etablering af 
innovationsklynger. Denne aktivitet skal 
også støtte uddannelse og/eller udveksling 
af personale, der forvalter og driver 
forskningsinfrastrukturanlæg.

Målene er at tilskynde 
forskningsinfrastrukturanlæg til at føre an i 
indførelsen af ny avanceret teknologi, at 
fremme F&U-partnerskaber med 
industrien, at lette industriel brug af 
forskningsinfrastruktur og at stimulere 
forskningsinfrastrukturens bidrag til
etablering af innovationsklynger. Denne 
aktivitet skal også støtte uddannelse 
og/eller udveksling af personale, der 
forvalter og driver 
forskningsinfrastrukturanlæg på 
internationalt plan.

Or. en
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Ændringsforslag 974
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra c – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Styrkelse af politikken for europæisk 
forskningsinfrastruktur og internationalt 
samarbejde

(c) Styrkelse af politikken for europæisk 
forskningsinfrastruktur og internationalt 
samarbejde bl.a. ved at indføre uafhængig 
fagfællebedømmelse på højt plan og en 
prioritering

Or. en

Ændringsforslag 975
Alyn Smith

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at støtte partnerskaber mellem 
relevante politiske beslutningstagere og 
finansieringsorganer, kortlægnings- og 
overvågningsredskaber til 
beslutningsprocessen og internationalt 
samarbejde.

Målet er at støtte partnerskaber mellem 
relevante politiske beslutningstagere og 
finansieringsorganer, kortlægnings- og 
overvågningsredskaber til 
beslutningsprocessen og internationalt 
samarbejde. Europæiske 
forskningsinfrastrukturer skal støttes i 
deres aktiviteter inden for internationale 
forbindelser og høres i forbindelse med 
udformningen af den europæiske strategi 
for internationalt samarbejde inden for 
forskning.

Or. en

Ændringsforslag 976
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 - del – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at støtte partnerskaber mellem 
relevante politiske beslutningstagere og 
finansieringsorganer, kortlægnings- og 
overvågningsredskaber til 
beslutningsprocessen og internationalt 
samarbejde.

Målet er at støtte partnerskaber mellem 
relevante politiske beslutningstagere og 
finansieringsorganer, kortlægnings- og 
overvågningsredskaber og at gennemføre 
uafhængig evaluering på højt plan og 
beslutningstagning på grundlag af 
topkvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 977
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra c – underafsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nationale og regionale midler bør 
anvendes i fuld udstrækning til at støtte 
kapacitetsopbygning inden for 
forskningsinfrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 978
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. VIDENSKAB MED OG FOR 
SAMFUNDET – HEN IMOD 
ANSVARLIG FORSKNING OG 
INNOVATION
4b.1 Specifikt mål
Det specifikke mål er at opbygge et 
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effektivt samarbejde mellem videnskaben 
og samfundet, at rekruttere nyt talent til 
videnskaben og at sammenkoble 
videnskabelig topkvalitet med social 
bevidsthed og socialt ansvar.
Hurtige fremskridt inden for nutidig 
videnskabelig forskning og innovation 
har ført til en stigning i vigtige etiske, 
juridiske og sociale spørgsmål, der kræver 
en styrket forbindelse og et styrket 
samarbejde mellem videnskaben og 
samfundet.
At finde de rette svar på de udfordringer, 
som Europa står over for, kræver 
involvering af så mange forskellige 
aktører som muligt i forsknings- og 
innovationsprocessen. Traditionelt har 
vekselvirkningen mellem videnskab og 
samfund været begrænset til en top-down 
envejsoverførsel af viden fra eksperter til 
borgere. At arbejde i retning af et åbent, 
effektivt og demokratisk videnbaseret 
samfund kræver en ændring til en dialog, 
der i højere grad er en tovejsdialog, og et 
aktivt samarbejde, som går ud over 
traditionel videnskabelig uddannelse eller 
den nuværende opfattelse af borgere som 
forbrugere af forskningsresultater. Dette 
dialogforhold og dette aktive samarbejde 
vil uden tvivl gøre det muligt for 
videnskab og innovation at gå frem på en 
mere ansvarlig måde.
EU har behov for alle sine talenter for at 
øge sit konkurrenceforspring i en global 
økonomi. Der er kreative personer overalt. 
For at nå op på netto 1 million yderligere 
forskere, som der er behov for i Europa 
inden 2020 for at nå målet om et 
intensitetsmål for F&U på 3 % af BNP, 
har EU desuden brug for, at dens unge 
får en karriere inden for videnskab, og 
den har behov for en varieret 
arbejdsstyrke med en ligelig fordeling 
mellem mænd og kvinder.
Dog har det været stadig vanskeligere at 
tiltrække en højere andel af unge til 
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videnskab og teknologi, og der er 
voksende bekymring i Europa for, at 
mange talentfulde unge ikke vælger en 
karriere på disse områder. Desuden er det 
også nødvendigt at sikre, at folk, der er 
startet på en videnskabelig eller 
teknologisk karriere, kan bevare deres 
begejstring og motivation og har 
mulighed for personlig udvikling uden at 
skulle opgive deres fagområder.
Der er også en klar ubalance mellem 
kønnene inden for videnskab. Hvis man i 
Europa ønsker at sikre, at man 
finansierer et effektivt forsknings- og 
innovationsprogram, skal der rettes særlig 
opmærksomhed mod kvinders 
underrepræsentation inden for videnskab 
og den manglende hensyntagen til 
kønsforskelle inden for forskning og 
innovation.
4b.2 Baggrund og merværdi på EU-plan
Forbedring af samarbejdet mellem 
videnskaben og samfundet for at 
muliggøre en udvidelse af den 
samfundsmæssige og politiske støtte til 
videnskab og teknologi i alle 
medlemsstater er i stigende grad et 
afgørende spørgsmål, som den nuværende 
økonomiske krise i høj grad har 
forværret: i demokratiske samfund 
kræver prioritering af offentlige 
investeringer i videnskab et enormt 
samfundsmæssigt og politisk bagland, 
som deler videnskabens værdier, som er 
uddannet i dens processer og i stand til at 
anerkende videnskabens bidrag til viden, 
til samfundet og til økonomisk fremgang. 
Vilkårene for tillid kan ikke opnås med en 
top-down-model.
Dette kan kun opnås, hvis der udvikles en 
frugtbar og righoldig dialog og et aktivt 
samarbejde mellem videnskab og samfund 
for at sikre en mere ansvarlig videnskab 
og åbne mulighed for, at der udvikles 
politikker, der er mere relevante for 
borgerne. Det mangfoldige "naturlige 
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laboratorium", som Europa udgør, og de 
forskellige visioner, der fremkommer på 
hele kontinentet, giver den merværdi, som 
øger relevansen af dialogen mellem 
forskellige aktører.
Desuden vil fremme af en videnskabelig 
kultur i Europa på en sådan interaktiv 
måde styrke demokratiske og 
humanistiske værdier og bidrage til at øge 
interessen for videnskab og teknologi. Et 
europæisk videnskabs- og 
teknologisystems sundhed afhænger af 
dets evne til at udnytte talent og ideer, 
uanset hvor sådanne findes.
4b.3 Hovedlinjerne i aktiviteterne
Foranstaltninger bør sigte på at tiltrække 
nyt talent til at studere videnskab og 
teknologi i europæiske samfund og at 
afhjælpe kønsskævhederne i 
menneskelige ressourcer, som arbejder 
inden for forskning i EU. At øge vores 
evne til at inddrage videnskabelig og 
teknologisk viden og metoder i 
beslutningsprocesser, at udvikle 
mekanismer, der gør det muligt at gøre 
vurderingen af sociale virkninger af 
muligheder bredere og dybere, at bidrage 
til at hindre populistiske bevægelser og 
antividenskabsbevægelser i at forblive 
ubestridte og at sikre, at etiske og sociale 
værdier tages med i hele 
innovationsprocessen vil også blive støttet.
Aktiviteterne skal fokusere på:
(a) at støtte et samfundsmæssigt 
engagement i forskning og innovation og 
fremme tværfaglig forskning og 
innovation og navnlig støtte borgernes 
deltagelse i forskning og innovation
(b) at fremme ligestilling mellem kønnene 
ved at støtte ændringer i 
forskningsinstitutioners organisation 
samt i forskningsprogrammers 
udformning. Dette omfatter forskellige 
dimensioner af 
ligestillingsproblematikken vedrørende 
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navnlig: sikring af ligestilling i 
forskerkarrierer og i beslutningsprodesser 
og inddragelse af kønsaspektet i 
forskningens og innovationens indhold
(c) at få videnskabskyndige borgere 
gennem formel og uformel uddannelse i 
videnskab og udbredelse af 
videnskabsbaserede aktiviteter, nemlig i 
videnskabscentre og museer, som et behov 
af afgørende betydning for udvikling af 
det fremtidige samfund og som grundlag 
for sameksistens i demokrati; at gøre 
videnskabelige og teknologiske karrierer 
attraktive for unge studerende og fremme 
bæredygtigt samspil mellem skoler, 
forskningsinstitutioner, erhvervslivet og 
civilsamfundsorganisationer
(d) at fremme etiske rammer for forskning 
og innovation, der bygger på de 
grundlæggende etiske principper, som 
bl.a. afspejles i charteret om 
grundlæggende rettigheder og alle 
relevante EU-love og -konventioner 
(e) at forbedre den åbne adgang til 
videnskabelige resultater (navnlig 
publikationer og data) for at sikre 
gennemskuelighed og tillid aktørerne 
imellem og øge videnskabelig kvalitet og 
økonomisk konkurrenceevne
(f) at udvikle forvaltningsrammer for 
ansvarlig forskning og innovation, som 
tilskynder samfundsaktørerne (forskere, 
civilsamfundet, industrien, politikerne) til 
at samarbejde under hele forsknings- og 
innovationsprocessen for bedre at tilpasse 
denne samt dens resultater og virkninger 
til samfundets forventninger, behov og 
værdier
(g) at forbedre viden om videnskabelig 
kommunikation for at forbedre kvaliteten 
og effektiviteten af samspillet mellem 
videnskabsfolk, generelle medier og 
offentligheden og overvåge, hvordan 
videnskaben opfattes af borgerne.
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Or. en

Ændringsforslag 979
Edit Herczog

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. UDBREDELSE AF KVALITET OG 
UDVIDELSE AF 
DELTAGERKREDSEN
4a.3 Hovedlinjerne i aktiviteterne
(m) Aktiviteterne skal sigte mod at støtte, 
at supplerende partnere, der er 
hjemmehørende i lande, som ikke allerede 
deltager i det eksisterende konsortium, 
kan deltage i igangværende projekter med 
henblik på at øge ekspertiseniveauet, 
udvide rækkevidden og fremskynde 
udviklingen.

Or. en

Ændringsforslag 980
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 1 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. UDBREDELSE AF KVALITET OG 
UDVIDELSE AF 
DELTAGERKREDSEN
Hovedlinjerne i aktiviteterne:
Aktiviteterne skal sigte mod at støtte, at 
supplerende partnere, der er 
hjemmehørende i lande, som endnu ikke 
deltager i de eksisterende konsortier, kan 
deltage i aktiviteterne.
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Or. en

Ændringsforslag 981
Philippe Lamberts

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at opretholde og 
opbygge globalt lederskab inden for 
støtteteknologi samt rumforskning og 
innovation, der danner grundlag for 
konkurrenceevne i en række eksisterende 
og fremspirende industrier og sektorer.

Det specifikke mål er at opretholde og 
opbygge globalt lederskab via forskning 
og innovation inden for støtteteknologi, 
der danner grundlag for konkurrenceevne i 
en række eksisterende og fremspirende 
industrier og sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 982
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det globale forretningsmiljø ændrer sig i 
hastigt tempo, og Europa 2020-målene om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
frembyder udfordringer og muligheder for 
den europæiske industri. Europa er nødt til 
at sætte fart i innovationsprocessen og 
udnytte den viden, der frembringes, til at 
støtte og forbedre eksisterende produkter, 
tjenester og markeder og til at skabe nye. 
Innovation bør udnyttes i bredeste forstand, 
dvs. række ud over teknologi og omfatte 
forretningsmæssige, organisatoriske og 
sociale aspekter.

Det globale forretningsmiljø ændrer sig i 
hastigt tempo, og Europa 2020-målene om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
frembyder udfordringer og muligheder for 
den europæiske industri. Europa er nødt til 
at sætte fart i innovationsprocessen og 
udnytte den viden, der frembringes, til at 
støtte og forbedre kvaliteten og 
bæredygtigheden ved eksisterende 
produkter, tjenester og markeder og til at 
skabe nye. Innovation bør udnyttes i 
bredeste forstand, dvs. række ud over 
teknologi og omfatte forretningsmæssige, 
organisatoriske og sociale aspekter.

Or. en
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Ændringsforslag 983
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det globale forretningsmiljø ændrer sig i 
hastigt tempo, og Europa 2020-målene om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
frembyder udfordringer og muligheder for 
den europæiske industri. Europa er nødt til 
at sætte fart i innovationsprocessen og 
udnytte den viden, der frembringes, til at 
støtte og forbedre eksisterende produkter, 
tjenester og markeder og til at skabe nye. 
Innovation bør udnyttes i bredeste forstand, 
dvs. række ud over teknologi og omfatte 
forretningsmæssige, organisatoriske og 
sociale aspekter.

Det globale forretningsmiljø ændrer sig i 
hastigt tempo, og Europa 2020-målene om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
frembyder udfordringer og muligheder for 
den europæiske industri. Europa er nødt til 
at sætte fart i innovationsprocessen og 
udnytte den viden, der frembringes, til at 
støtte og forbedre eksisterende produkter, 
tjenester og markeder og til at skabe nye. 
Innovation bør udnyttes i bredeste forstand, 
dvs. række ud over teknologi og omfatte 
forretningsmæssige, organisatoriske,
sociale og sikkerhedsmæssige aspekter.

Or. en

Ændringsforslag 984
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at Europa fortsat kan være med i front i 
den globale konkurrence med et solidt 
teknologisk grundlag og stærk industriel 
kapacitet, er det nødvendigt at øge de 
strategiske investeringer i forskning, 
udvikling, validering og pilotforsøg inden 
for informations- og 
kommunikationsteknologi (ikt), 
nanoteknologi, avancerede materialer, 
bioteknologi, avanceret produktions- og 
forarbejdningsteknologi og rumteknologi.

For at Europa fortsat kan være med i front i 
den globale konkurrence med et solidt 
teknologisk grundlag og stærk industriel 
kapacitet, er det nødvendigt at øge de 
strategiske investeringer i forskning, 
udvikling, validering og pilotforsøg inden 
for informations- og 
kommunikationsteknologi (ikt), 
nanoteknologi, avancerede materialer, 
vedvarende energiteknologier og 
bioteknologi, avanceret produktions- og 
forarbejdningsteknologi og rumteknologi.
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Or. en

Begrundelse

Innovation omkring vedvarende energi blev først udviklet i EU, og den europæiske industri 
for vedvarende energi udgør et stigende antal job, betydelige og voksende eksportmuligheder 
og indtager fortsat en førerstilling i verden. For at Europa kan udnytte sine pionerfordele og 
bevare sin internationale førerstilling på dette område, er det nødvendigt, at EU opretholder 
sit momentum inden for F&U til støtte for sin industri for vedvarende energi.

Ændringsforslag 985
Herbert Reul

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at Europa fortsat kan være med i front i 
den globale konkurrence med et solidt 
teknologisk grundlag og stærk industriel 
kapacitet, er det nødvendigt at øge de 
strategiske investeringer i forskning, 
udvikling, validering og pilotforsøg inden 
for informations- og 
kommunikationsteknologi (ikt), 
nanoteknologi, avancerede materialer, 
bioteknologi, avanceret produktions- og 
forarbejdningsteknologi og rumteknologi.

For at Europa fortsat kan være med i front i 
den globale konkurrence med et solidt 
teknologisk grundlag og stærk industriel 
kapacitet, er det nødvendigt at øge de 
strategiske investeringer i forskning, 
udvikling, validering og pilotforsøg inden 
for informations- og 
kommunikationsteknologi (ikt), 
nanoteknologi, kvanteteknologi,
avancerede materialer, bioteknologi, 
avanceret produktions- og 
forarbejdningsteknologi og rumteknologi.

Or. en

Ændringsforslag 986
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at Europa fortsat kan være med i front i 
den globale konkurrence med et solidt 
teknologisk grundlag og stærk industriel 
kapacitet, er det nødvendigt at øge de 

For at Europa fortsat kan være med i front i 
den globale konkurrence med et solidt 
teknologisk grundlag og stærk industriel 
kapacitet, er det nødvendigt at øge de 
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strategiske investeringer i forskning, 
udvikling, validering og pilotforsøg inden 
for informations- og 
kommunikationsteknologi (ikt), 
nanoteknologi, avancerede materialer, 
bioteknologi, avanceret produktions- og 
forarbejdningsteknologi og rumteknologi.

strategiske investeringer i forskning, 
udvikling, validering og pilotforsøg inden 
for informations- og 
kommunikationsteknologi (ikt), 
nanoteknologi, avancerede materialer, 
bioteknologi, vandteknologi, avanceret 
produktions- og forarbejdningsteknologi og 
rumteknologi.

Or. en

Ændringsforslag 987
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at Europa fortsat kan være med i front i 
den globale konkurrence med et solidt 
teknologisk grundlag og stærk industriel 
kapacitet, er det nødvendigt at øge de 
strategiske investeringer i forskning, 
udvikling, validering og pilotforsøg inden 
for informations- og 
kommunikationsteknologi (ikt), 
nanoteknologi, avancerede materialer, 
bioteknologi, avanceret produktions- og 
forarbejdningsteknologi og rumteknologi.

For at Europa fortsat kan være med i front i 
den globale konkurrence med et solidt 
teknologisk grundlag og stærk industriel 
kapacitet, er det nødvendigt at øge de 
strategiske investeringer i forskning, 
udvikling, validering og pilotforsøg inden 
for informations- og 
kommunikationsteknologi (ikt), 
nanoteknologi, kvanteoptik, avancerede 
materialer, bioteknologi, avanceret 
produktions- og forarbejdningsteknologi, 
robotteknologi og rumteknologi.

Or. de

Ændringsforslag 988
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er afgørende, at den europæiske 
industri behersker og indfører 

Det er afgørende, at den europæiske 
industri behersker og indfører 
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støtteteknologi, for at styrke Europas 
produktivitets- og innovationskapacitet og 
sikre, at Europa har en avanceret, 
bæredygtig og konkurrencedygtig 
økonomi, globalt lederskab inden for 
højteknologiske anvendelser og evne til at 
udvikle virkningsfulde løsninger på 
samfundsmæssige udfordringer. Sådanne 
aktiviteters gennemtrængende karakter kan 
sætte gang i yderligere fremskridt gennem 
komplementære opdagelser og anvendelser 
og således sikre et højere afkast af 
investeringer i disse teknologier end i 
andre områder.

støtteteknologi, for at styrke Europas 
produktivitets- og innovationskapacitet og 
sikre, at Europa har en avanceret, 
bæredygtig og konkurrencedygtig 
økonomi, globalt lederskab inden for 
højteknologiske anvendelser og evne til at 
udvikle virkningsfulde løsninger på 
samfundsmæssige udfordringer. Sådanne 
aktiviteters gennemtrængende karakter kan 
sætte gang i yderligere fremskridt gennem 
komplementære opdagelser og anvendelser 
og således sikre et højere afkast af 
investeringer i disse teknologier end i 
andre områder. Udvikling af supplerende 
pilotprojekter eller spin off-projekter på 
baggrund af forskningsprojekter skal 
støttes via fleksible instrumenter som 
f.eks. åbne indkaldelser af forslag.

Or. en

Ændringsforslag 989
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er afgørende, at den europæiske 
industri behersker og indfører 
støtteteknologi, for at styrke Europas 
produktivitets- og innovationskapacitet og 
sikre, at Europa har en avanceret, 
bæredygtig og konkurrencedygtig 
økonomi, globalt lederskab inden for 
højteknologiske anvendelser og evne til at 
udvikle virkningsfulde løsninger på 
samfundsmæssige udfordringer. Sådanne 
aktiviteters gennemtrængende karakter kan 
sætte gang i yderligere fremskridt gennem 
komplementære opdagelser og anvendelser 
og således sikre et højere afkast af 
investeringer i disse teknologier end i 
andre områder.

Det er afgørende, at den europæiske 
industri behersker og indfører 
støtteteknologi, for at styrke Europas 
produktivitets- og innovationskapacitet og 
sikre, at Europa har en avanceret, 
bæredygtig og konkurrencedygtig 
økonomi, globalt lederskab inden for 
højteknologiske anvendelser og evne til at 
udvikle virkningsfulde løsninger på 
samfundsmæssige udfordringer. Sådanne 
aktiviteters gennemtrængende karakter kan 
sætte gang i yderligere fremskridt gennem 
komplementære opdagelser og anvendelser 
og således sikre et højere afkast af 
investeringer i disse teknologier end i 
andre områder. Udvikling af spin off-
projekter på baggrund af 
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forskningsprojekter skal støttes via 
fleksible instrumenter som f.eks. åbne 
indkaldelser af forslag.

Or. en

Ændringsforslag 990
Philippe Lamberts

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er afgørende, at den europæiske 
industri behersker og indfører 
støtteteknologi, for at styrke Europas 
produktivitets- og innovationskapacitet og 
sikre, at Europa har en avanceret, 
bæredygtig og konkurrencedygtig 
økonomi, globalt lederskab inden for 
højteknologiske anvendelser og evne til at 
udvikle virkningsfulde løsninger på 
samfundsmæssige udfordringer. Sådanne 
aktiviteters gennemtrængende karakter kan 
sætte gang i yderligere fremskridt gennem 
komplementære opdagelser og anvendelser 
og således sikre et højere afkast af 
investeringer i disse teknologier end i 
andre områder.

Det er afgørende, at den europæiske 
industri behersker og indfører 
støtteteknologi, for at styrke Europas 
produktivitets- og innovationskapacitet og 
sikre, at Europa har en avanceret, 
bæredygtig og konkurrencedygtig 
økonomi, globalt lederskab inden for 
højteknologiske anvendelser og evne til at 
udvikle virkningsfulde og bæredygtige
løsninger på samfundsmæssige 
udfordringer. Sådanne aktiviteters 
gennemtrængende karakter kan sætte gang 
i yderligere fremskridt gennem 
komplementære opdagelser og anvendelser 
og således sikre et højere afkast af 
investeringer i disse teknologier end i 
andre områder.

Or. en

Ændringsforslag 991
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse aktiviteter vil bidrage til målene for 
Europa 2020-flagskibsinitiativerne, 

Disse aktiviteter vil bidrage til målene for 
Europa 2020-flagskibsinitiativerne, 
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"Innovation i EU", "Et ressourceeffektivt 
Europa", "En industripolitik for en 
globaliseret verden" og "En digital 
dagsorden for Europa" såvel som til 
Unionens rumpolitiske mål.

"Innovation i EU", "Et ressourceeffektivt 
Europa", "En industripolitik for en 
globaliseret verden" og "En digital 
dagsorden for Europa" såvel som til Den 
Europæiske Unions sikkerhedsstrategi og
Unionens rumpolitiske mål.

Or. en

Ændringsforslag 992
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne under "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" vil 
hovedsagelig blive baseret på forsknings-
og innovationsdagsordener, der fastlægges 
af erhvervslivet sammen med
forskersamfundet, og som lægger stærk 
vægt på at mobilisere investeringer fra den 
private sektor.

Aktiviteterne under "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" vil 
hovedsagelig blive baseret på forsknings-
og innovationsdagsordener, der fastlægges 
sammen med erhvervslivet,
forskersamfundet og andre 
interessentorganisationer såsom 
civilsamfundsorganisationer; aktiviteterne 
vil sigte mod ikke blot at tage hånd om 
fælles behov og bekymringer i de 
specifikke sektorer, men også at 
understøtte gennemførelsen af politiske 
målsætninger i de specifikke sektorer; ved 
aktiviteterne vil man lægge stærk vægt på 
at mobilisere investeringer fra den private 
sektor.

Or. en

Ændringsforslag 993
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne under "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" vil 
hovedsagelig blive baseret på forsknings-
og innovationsdagsordener, der fastlægges 
af erhvervslivet sammen med 
forskersamfundet, og som lægger stærk 
vægt på at mobilisere investeringer fra den 
private sektor.

Aktiviteterne under "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" vil 
hovedsagelig blive baseret på forsknings-
og innovationsdagsordener, der fastlægges 
af erhvervslivet sammen med 
forskersamfundet og europæiske 
teknologiplatforme, og som lægger stærk 
vægt på at mobilisere investeringer fra den 
private sektor.

Or. en

Ændringsforslag 994
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne under "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" vil 
hovedsagelig blive baseret på forsknings-
og innovationsdagsordener, der fastlægges 
af erhvervslivet sammen med 
forskersamfundet, og som lægger stærk 
vægt på at mobilisere investeringer fra den 
private sektor.

Aktiviteterne under "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" vil 
hovedsagelig blive baseret på forsknings-
og innovationsdagsordener, der fastlægges 
af industrien, erhvervslivet og SMV'er
sammen med forskersamfundet, og som 
lægger stærk vægt på at mobilisere 
investeringer og innovation fra den private 
sektor.

Or. en

Ændringsforslag 995
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – paragraph 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Integration af støtteteknologi i løsninger på Integration af støtteteknologi i løsninger på 
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samfundsmæssige udfordringer vil blive 
støttet som led i aktiviteterne vedrørende 
de pågældende udfordringer. Anvendelser 
af støtteteknologi, der ikke falder ind under 
de samfundsmæssige udfordringer, men 
som er vigtige for at styrke den europæiske 
industris konkurrenceevne, vil blive støttet 
under "Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi".

samfundsmæssige udfordringer vil blive 
støttet som led i aktiviteterne vedrørende 
de pågældende udfordringer. Anvendelser 
af støtteteknologi, der ikke falder ind under 
de samfundsmæssige udfordringer, men 
som er vigtige for at styrke den europæiske 
industris konkurrenceevne, vil blive støttet 
under "Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi". For at kunne anvende 
central støtteteknologi og informations-
og kommunikationsteknologi effektivt på 
indsatsområdet samfundsmæssige 
udfordringer skal der etableres en 
koordinationsmekanisme.

Or. en

Ændringsforslag 996
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Metoden vil både omfatte aktiviteter, der 
indgår i dagsordenen, og mere åbne tiltag 
for at fremme innovative projekter og 
banebrydende løsninger. Hovedvægten vil 
ligge på F&U- og innovationsaktiviteter i 
de prækommercielle og de prækompetitive 
faser. Finansieringen er målrettet til at 
tackle fælles teknologiske hindringer 
snarere end til at udvælge vindere eller 
finansiere særlige produktionslinjer. 
Aktiviteterne skal styrke industriens 
konkurrenceevne ved at tilskynde 
industrien til navnlig at forbedre dens 
ressource- og energieffektivitet samt til at 
øge investeringerne i forskning og 
innovation. Aktiviteterne skal navnlig 
støtte SMV'er, så de opnår større adgang 
til forsknings- og innovationsaktiviteter.

Or. en
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Ændringsforslag 997
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Metoden vil både omfatte aktiviteter, der 
indgår i dagsordenen, og mere åbne tiltag 
for at fremme innovative projekter og 
banebrydende løsninger. Hovedvægten vil 
ligge på F&U, storstilede pilotprojekter og 
demonstrationsaktiviteter, prøvebænke, og 
levende laboratorier, prototyper og 
produktvalidering i pilotlinjer. 
Aktiviteterne skal styrke industriens 
konkurrenceevne ved at tilskynde 
industrien, særlig SMV'er, til at investere 
mere i forskning og innovation. Direkte 
opfølgningsaktiviteter til projekter som 
f.eks. pilotforsøg, demonstration og 
igangsætning skal støttes via fleksible 
instrumenter som f.eks. åbne indkaldelser 
af forslag. 

Or. en

Ændringsforslag 998
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Metoden vil både omfatte aktiviteter, der 
indgår i dagsordenen, og mere åbne tiltag 
for at fremme innovative projekter og 
banebrydende løsninger. Hovedvægten vil 
ligge på F&U, storstilede pilotprojekter og 
demonstrationsaktiviteter, prøvebænke, og 
levende laboratorier, prototyper og 
produktvalidering i pilotlinjer. 

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

Aktiviteterne skal styrke industriens 
konkurrenceevne ved at tilskynde 
industrien, særlig SMV'er, til at investere 
mere i forskning og innovation. Direkte 
opfølgningsaktiviteter til projekter som 
f.eks. pilotforsøg, demonstration og 
igangsætning skal støttes via fleksible 
instrumenter som f.eks. åbne indkaldelser 
af forslag. 

Or. en

Ændringsforslag 999
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1000
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

indgår i dagsordenen, og mere åbne tiltag 
for at fremme innovative projekter og 
banebrydende løsninger. Hovedvægten vil 
ligge på F&U, storstilede pilotprojekter og 
demonstrationsaktiviteter, innovative 
projekter i lille og mellemstor skala med 
henblik på at bane vej for projekter i stor 
skala, prøvebænke, og levende 
laboratorier, prototyper og 
produktvalidering i pilotlinjer. 
Aktiviteterne skal styrke industriens 
konkurrenceevne ved at tilskynde 
industrien, særlig SMV'er, til at investere 
mere i forskning og innovation.

Or. en

Ændringsforslag 1001
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr 
Borys

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Der lægges betydelig vægt på små og 
mellemstore projekter.

Or. en
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Ændringsforslag 1002
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1003
Herbert Reul

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En vigtig komponent i "Lederskab inden 
for støtte- og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), dvs. mikro- og 
nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede produktionssystemer. Disse 
tværfagligt baserede, viden- og 
kapitalintensive teknologier spænder over 
mange forskellige sektorer og danner 
grundlag for betydelige konkurrencefordele 
for den europæiske industri. En integreret 
tilgang, der fremmer støtteteknologiernes 
kombinations-, konvergens- og 

En vigtig komponent i "Lederskab inden 
for støtte- og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), dvs. mikro- og 
nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
kvanteteknologi, bioteknologi, avancerede 
materialer og avancerede 
produktionssystemer. Disse tværfagligt 
baserede, viden- og kapitalintensive 
teknologier spænder over mange 
forskellige sektorer og danner grundlag for 
betydelige konkurrencefordele for den 
europæiske industri. En integreret tilgang, 
der fremmer støtteteknologiernes 
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krydsbefrugtningseffekt i forskellige 
innovationsprocesser og værdikæder, kan 
give lovende resultater og bane vej for nye 
industriteknologier, produkter, 
tjenesteydelser og anvendelser (f.eks. inden
for rum-, transport-, miljø- og 
sundhedssektoren). Det omfattende samspil 
mellem de forskellige støtteteknologier vil 
derfor blive udnyttet på en fleksibel måde 
som en vigtig kilde til innovation. 
Indsatsen vil supplere den støtte til 
forskning og innovation vedrørende 
centrale støtteteknologier, der ydes af 
nationale eller regionale myndigheder via 
de samhørighedspolitiske fonde som led i 
strategierne for intelligent specialisering.

kombinations-, konvergens- og 
krydsbefrugtningseffekt i forskellige 
innovationsprocesser og værdikæder, kan 
give lovende resultater og bane vej for nye 
industriteknologier, produkter, 
tjenesteydelser og anvendelser (f.eks. inden 
for rum-, transport-, miljø- og 
sundhedssektoren). Det omfattende samspil 
mellem de forskellige støtteteknologier vil 
derfor blive udnyttet på en fleksibel måde 
som en vigtig kilde til innovation. 
Indsatsen vil supplere den støtte til 
forskning og innovation vedrørende 
centrale støtteteknologier, der ydes af 
nationale eller regionale myndigheder via 
de samhørighedspolitiske fonde som led i 
strategierne for intelligent specialisering.

Or. en

Ændringsforslag 1004
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En vigtig komponent i "Lederskab inden 
for støtte- og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), dvs. mikro- og 
nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede produktionssystemer. Disse 
tværfagligt baserede, viden- og 
kapitalintensive teknologier spænder over 
mange forskellige sektorer og danner 
grundlag for betydelige konkurrencefordele 
for den europæiske industri. En integreret 
tilgang, der fremmer støtteteknologiernes 
kombinations-, konvergens- og 
krydsbefrugtningseffekt i forskellige 
innovationsprocesser og værdikæder, kan 
give lovende resultater og bane vej for nye 
industriteknologier, produkter, 
tjenesteydelser og anvendelser (f.eks. inden 

En vigtig komponent i "Lederskab inden 
for støtte- og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), dvs. mikro- og 
nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
miljøinnovation, bioteknologi, avancerede 
materialer og avancerede 
produktionssystemer. Disse tværfagligt 
baserede, viden- og kapitalintensive 
teknologier spænder over mange 
forskellige sektorer og danner grundlag for 
betydelige konkurrencefordele for den 
europæiske industri. En integreret tilgang, 
der fremmer støtteteknologiernes 
kombinations-, konvergens- og 
krydsbefrugtningseffekt i forskellige 
innovationsprocesser og værdikæder, kan 
give lovende resultater og bane vej for nye 
industriteknologier, produkter, 
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for rum-, transport-, miljø- og 
sundhedssektoren). Det omfattende samspil 
mellem de forskellige støtteteknologier vil 
derfor blive udnyttet på en fleksibel måde 
som en vigtig kilde til innovation. 
Indsatsen vil supplere den støtte til 
forskning og innovation vedrørende 
centrale støtteteknologier, der ydes af 
nationale eller regionale myndigheder via 
de samhørighedspolitiske fonde som led i 
strategierne for intelligent specialisering.

tjenesteydelser og anvendelser (f.eks. inden 
for rum-, transport-, miljø- og 
sundhedssektoren). Det omfattende samspil 
mellem de forskellige støtteteknologier vil 
derfor blive udnyttet på en fleksibel måde 
som en vigtig kilde til innovation. 
Indsatsen vil supplere den støtte til 
forskning og innovation vedrørende 
centrale støtteteknologier, der ydes af 
nationale eller regionale myndigheder via 
de samhørighedspolitiske fonde som led i 
strategierne for intelligent specialisering.

Or. en

Ændringsforslag 1005
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En vigtig komponent i "Lederskab inden 
for støtte- og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), dvs. mikro- og 
nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede produktionssystemer. Disse 
tværfagligt baserede, viden- og 
kapitalintensive teknologier spænder over 
mange forskellige sektorer og danner 
grundlag for betydelige konkurrencefordele 
for den europæiske industri. En integreret 
tilgang, der fremmer støtteteknologiernes 
kombinations-, konvergens- og 
krydsbefrugtningseffekt i forskellige 
innovationsprocesser og værdikæder, kan 
give lovende resultater og bane vej for nye 
industriteknologier, produkter, 
tjenesteydelser og anvendelser (f.eks. inden 
for rum-, transport-, miljø- og 
sundhedssektoren). Det omfattende samspil 
mellem de forskellige støtteteknologier vil 
derfor blive udnyttet på en fleksibel måde 
som en vigtig kilde til innovation. 

En vigtig komponent i "Lederskab inden 
for støtte- og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), dvs. mikro- og 
nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, vandteknologi, avancerede 
materialer og avancerede 
produktionssystemer. Disse tværfagligt 
baserede, viden- og kapitalintensive 
teknologier spænder over mange 
forskellige sektorer og danner grundlag for 
betydelige konkurrencefordele for den 
europæiske industri. En integreret tilgang, 
der fremmer støtteteknologiernes 
kombinations-, konvergens- og 
krydsbefrugtningseffekt i forskellige 
innovationsprocesser og værdikæder, kan 
give lovende resultater og bane vej for nye 
industriteknologier, produkter, 
tjenesteydelser og anvendelser (f.eks. inden 
for rum-, transport-, miljø- og 
sundhedssektoren). Det omfattende samspil 
mellem de forskellige støtteteknologier vil 
derfor blive udnyttet på en fleksibel måde 
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Indsatsen vil supplere den støtte til 
forskning og innovation vedrørende 
centrale støtteteknologier, der ydes af 
nationale eller regionale myndigheder via 
de samhørighedspolitiske fonde som led i 
strategierne for intelligent specialisering.

som en vigtig kilde til innovation. 
Indsatsen vil supplere den støtte til 
forskning og innovation vedrørende 
centrale støtteteknologier, der ydes af 
nationale eller regionale myndigheder via 
de samhørighedspolitiske fonde som led i 
strategierne for intelligent specialisering.

Or. en

Ændringsforslag 1006
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En vigtig komponent i "Lederskab inden 
for støtte- og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), dvs. mikro- og 
nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede produktionssystemer. Disse 
tværfagligt baserede, viden- og 
kapitalintensive teknologier spænder over 
mange forskellige sektorer og danner 
grundlag for betydelige konkurrencefordele 
for den europæiske industri. En integreret 
tilgang, der fremmer støtteteknologiernes 
kombinations-, konvergens- og 
krydsbefrugtningseffekt i forskellige 
innovationsprocesser og værdikæder, kan 
give lovende resultater og bane vej for nye 
industriteknologier, produkter, 
tjenesteydelser og anvendelser (f.eks. inden 
for rum-, transport-, miljø- og 
sundhedssektoren). Det omfattende 
samspil mellem de forskellige 
støtteteknologier vil derfor blive udnyttet 
på en fleksibel måde som en vigtig kilde til 
innovation. Indsatsen vil supplere den 
støtte til forskning og innovation 
vedrørende centrale støtteteknologier, der 
ydes af nationale eller regionale 
myndigheder via de samhørighedspolitiske 

En vigtig komponent i "Lederskab inden 
for støtte- og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), dvs. mikro- og 
nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede produktionssystemer. Disse 
tværfagligt baserede, viden- og 
kapitalintensive teknologier spænder over 
mange forskellige sektorer og danner 
grundlag for betydelige konkurrencefordele 
for den europæiske industri. En integreret 
tilgang, der fremmer støtteteknologiernes 
kombinations-, konvergens- og 
krydsbefrugtningseffekt i forskellige 
innovationsprocesser og værdikæder, kan 
give lovende resultater og bane vej for nye 
industriteknologier, produkter, 
tjenesteydelser og anvendelser (f.eks. inden 
for rum-, transport-, miljø-, sundheds- og 
landbrugssektoren). Det omfattende 
samspil mellem de forskellige 
støtteteknologier vil derfor blive udnyttet 
på en fleksibel måde som en vigtig kilde til 
innovation. Indsatsen vil supplere den 
støtte til forskning og innovation 
vedrørende centrale støtteteknologier, der 
ydes af nationale eller regionale 
myndigheder via de samhørighedspolitiske 
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fonde som led i strategierne for intelligent 
specialisering.

fonde som led i strategierne for intelligent 
specialisering.

Or. en

Ændringsforslag 1007
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En vigtig komponent i "Lederskab inden 
for støtte- og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), dvs. mikro- og 
nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede produktionssystemer. Disse 
tværfagligt baserede, viden- og 
kapitalintensive teknologier spænder over 
mange forskellige sektorer og danner 
grundlag for betydelige konkurrencefordele 
for den europæiske industri. En integreret 
tilgang, der fremmer støtteteknologiernes 
kombinations-, konvergens- og 
krydsbefrugtningseffekt i forskellige 
innovationsprocesser og værdikæder, kan 
give lovende resultater og bane vej for nye 
industriteknologier, produkter, 
tjenesteydelser og anvendelser (f.eks. inden 
for rum-, transport-, miljø- og 
sundhedssektoren). Det omfattende 
samspil mellem de forskellige 
støtteteknologier vil derfor blive udnyttet 
på en fleksibel måde som en vigtig kilde til 
innovation. Indsatsen vil supplere den 
støtte til forskning og innovation 
vedrørende centrale støtteteknologier, der 
ydes af nationale eller regionale 
myndigheder via de samhørighedspolitiske 
fonde som led i strategierne for intelligent 
specialisering.

En vigtig komponent i "Lederskab inden 
for støtte- og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), dvs. mikro- og 
nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede produktionssystemer. Disse 
tværfagligt baserede, viden- og 
kapitalintensive teknologier spænder over 
mange forskellige sektorer og danner 
grundlag for betydelige konkurrencefordele 
for den europæiske industri. En integreret 
tilgang, der fremmer støtteteknologiernes 
kombinations-, konvergens- og 
krydsbefrugtningseffekt i forskellige 
innovationsprocesser og værdikæder, kan 
give lovende resultater og bane vej for nye 
industriteknologier, produkter, 
tjenesteydelser og anvendelser (f.eks. inden 
for rum-, transport-, miljø-, sundheds- og 
landbrugssektoren). Det omfattende 
samspil mellem de forskellige 
støtteteknologier vil derfor blive udnyttet 
på en fleksibel måde som en vigtig kilde til 
innovation. Indsatsen vil supplere den 
støtte til forskning og innovation 
vedrørende centrale støtteteknologier, der 
ydes af nationale eller regionale 
myndigheder via de samhørighedspolitiske 
fonde som led i strategierne for intelligent 
specialisering.

Or. en
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Ændringsforslag 1008
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En vigtig komponent i "Lederskab inden 
for støtte- og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), dvs. mikro- og 
nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede produktionssystemer. Disse 
tværfagligt baserede, viden- og 
kapitalintensive teknologier spænder over 
mange forskellige sektorer og danner 
grundlag for betydelige konkurrencefordele 
for den europæiske industri. En integreret 
tilgang, der fremmer støtteteknologiernes 
kombinations-, konvergens- og 
krydsbefrugtningseffekt i forskellige 
innovationsprocesser og værdikæder, kan 
give lovende resultater og bane vej for nye 
industriteknologier, produkter, 
tjenesteydelser og anvendelser (f.eks. inden 
for rum-, transport-, miljø- og 
sundhedssektoren). Det omfattende 
samspil mellem de forskellige 
støtteteknologier vil derfor blive udnyttet 
på en fleksibel måde som en vigtig kilde til 
innovation. Indsatsen vil supplere den 
støtte til forskning og innovation 
vedrørende centrale støtteteknologier, der 
ydes af nationale eller regionale 
myndigheder via de samhørighedspolitiske 
fonde som led i strategierne for intelligent 
specialisering.

En vigtig komponent i "Lederskab inden 
for støtte- og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), dvs. mikro- og 
nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede produktionssystemer. Disse 
tværfagligt baserede, viden- og 
kapitalintensive teknologier spænder over 
mange forskellige sektorer og danner 
grundlag for betydelige konkurrencefordele 
for den europæiske industri. En integreret 
tilgang, der fremmer støtteteknologiernes 
kombinations-, konvergens- og 
krydsbefrugtningseffekt i forskellige 
innovationsprocesser og værdikæder, kan 
give lovende resultater og bane vej for nye 
industriteknologier, produkter, 
tjenesteydelser og anvendelser (f.eks. inden 
for rum-, transport-, miljø-, sundheds- og 
landbrugssektoren). Det omfattende 
samspil mellem de forskellige 
støtteteknologier vil derfor blive udnyttet 
på en fleksibel måde som en vigtig kilde til 
innovation. Indsatsen vil supplere den 
støtte til forskning og innovation 
vedrørende centrale støtteteknologier, der 
ydes af nationale eller regionale 
myndigheder via de samhørighedspolitiske 
fonde som led i strategierne for intelligent 
specialisering.

Or. en

Begrundelse

Der er et meget stort potentiale for anvendelse af støttende og tværgående teknologier i 
landbruget.
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Ændringsforslag 1009
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En vigtig komponent i "Lederskab inden 
for støtte- og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), dvs. mikro- og 
nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede produktionssystemer. Disse 
tværfagligt baserede, viden- og 
kapitalintensive teknologier spænder over 
mange forskellige sektorer og danner 
grundlag for betydelige konkurrencefordele 
for den europæiske industri. En integreret 
tilgang, der fremmer støtteteknologiernes 
kombinations-, konvergens- og 
krydsbefrugtningseffekt i forskellige 
innovationsprocesser og værdikæder, kan 
give lovende resultater og bane vej for nye 
industriteknologier, produkter, 
tjenesteydelser og anvendelser (f.eks. inden 
for rum-, transport-, miljø- og 
sundhedssektoren). Det omfattende 
samspil mellem de forskellige 
støtteteknologier vil derfor blive udnyttet 
på en fleksibel måde som en vigtig kilde til 
innovation. Indsatsen vil supplere den 
støtte til forskning og innovation 
vedrørende centrale støtteteknologier, der 
ydes af nationale eller regionale 
myndigheder via de samhørighedspolitiske 
fonde som led i strategierne for intelligent 
specialisering.

En vigtig komponent i "Lederskab inden 
for støtte- og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), dvs. mikro- og 
nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede produktionssystemer. Disse 
tværfagligt baserede, viden- og 
kapitalintensive teknologier spænder over 
mange forskellige sektorer og danner 
grundlag for betydelige konkurrencefordele 
for den europæiske industri. En integreret 
tilgang, der fremmer støtteteknologiernes 
kombinations-, konvergens- og 
krydsbefrugtningseffekt i forskellige 
innovationsprocesser og værdikæder, kan 
give lovende resultater og bane vej for nye 
industriteknologier, produkter, 
tjenesteydelser og anvendelser (f.eks. inden 
for rum-, transport-, miljø-, sundheds- og 
landbrugssektoren). Det omfattende 
samspil mellem de forskellige 
støtteteknologier vil derfor blive udnyttet 
på en fleksibel måde som en vigtig kilde til 
innovation. Indsatsen vil supplere den 
støtte til forskning og innovation 
vedrørende centrale støtteteknologier, der 
ydes af nationale eller regionale 
myndigheder via de samhørighedspolitiske 
fonde som led i strategierne for intelligent 
specialisering.

Or. en

Begrundelse

Der er et meget stort potentiale for anvendelse af støttende og tværgående teknologier i 
landbruget, navnlig via landbrugsinputbrancherne, der spiller en stor rolle med hensyn til at 
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fremme europæisk landbrugs konkurrenceevne.

Ændringsforslag 1010
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En vigtig komponent i "Lederskab inden 
for støtte- og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), dvs. mikro- og 
nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede produktionssystemer. Disse 
tværfagligt baserede, viden- og 
kapitalintensive teknologier spænder over 
mange forskellige sektorer og danner 
grundlag for betydelige konkurrencefordele 
for den europæiske industri. En integreret 
tilgang, der fremmer støtteteknologiernes 
kombinations-, konvergens- og 
krydsbefrugtningseffekt i forskellige 
innovationsprocesser og værdikæder, kan 
give lovende resultater og bane vej for nye 
industriteknologier, produkter, 
tjenesteydelser og anvendelser (f.eks. inden 
for rum-, transport-, miljø- og 
sundhedssektoren). Det omfattende samspil 
mellem de forskellige støtteteknologier vil 
derfor blive udnyttet på en fleksibel måde 
som en vigtig kilde til innovation. 
Indsatsen vil supplere den støtte til 
forskning og innovation vedrørende 
centrale støtteteknologier, der ydes af 
nationale eller regionale myndigheder via 
de samhørighedspolitiske fonde som led i 
strategierne for intelligent specialisering.

En vigtig komponent i "Lederskab inden 
for støtte- og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), dvs. mikro- og 
nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede produktionssystemer. Disse 
tværfagligt baserede, viden- og 
kapitalintensive teknologier spænder over 
mange forskellige sektorer inden for både 
videnskabelig (især matematisk) og 
teknologisk forskning og danner grundlag 
for betydelige konkurrencefordele for den 
europæiske industri. En integreret tilgang, 
der fremmer støtteteknologiernes 
kombinations-, konvergens- og 
krydsbefrugtningseffekt i forskellige 
innovationsprocesser og værdikæder, kan 
give lovende resultater med hensyn til 
både teoretisk og anvendt forskning og 
bane vej for nye industriteknologier, 
produkter, tjenesteydelser og anvendelser 
(f.eks. inden for rum-, transport-, miljø- og
sundhedssektoren). Det omfattende samspil 
mellem de forskellige støtteteknologier vil 
derfor blive udnyttet på en fleksibel måde 
som en vigtig kilde til innovation. 
Indsatsen vil supplere den støtte til 
forskning og innovation vedrørende 
centrale støtteteknologier, der ydes af 
nationale eller regionale myndigheder via 
de samhørighedspolitiske fonde som led i 
strategierne for intelligent specialisering.

Or. en
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Ændringsforslag 1011
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En vigtig komponent i "Lederskab inden 
for støtte- og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), dvs. mikro- og 
nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede produktionssystemer. Disse 
tværfagligt baserede, viden- og 
kapitalintensive teknologier spænder over 
mange forskellige sektorer og danner 
grundlag for betydelige konkurrencefordele 
for den europæiske industri. En integreret 
tilgang, der fremmer støtteteknologiernes 
kombinations-, konvergens- og 
krydsbefrugtningseffekt i forskellige 
innovationsprocesser og værdikæder, kan 
give lovende resultater og bane vej for nye 
industriteknologier, produkter, 
tjenesteydelser og anvendelser (f.eks. inden 
for rum-, transport-, miljø- og 
sundhedssektoren). Det omfattende samspil 
mellem de forskellige støtteteknologier vil 
derfor blive udnyttet på en fleksibel måde 
som en vigtig kilde til innovation. 
Indsatsen vil supplere den støtte til 
forskning og innovation vedrørende 
centrale støtteteknologier, der ydes af 
nationale eller regionale myndigheder via 
de samhørighedspolitiske fonde som led i 
strategierne for intelligent specialisering.

En vigtig komponent i "Lederskab inden 
for støtte- og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), dvs. mikro- og 
nanoelektronik, fotonik, robotteknologi,
nanoteknologi, kvanteoptik, bioteknologi, 
avancerede materialer og avancerede 
produktionssystemer. Disse tværfagligt 
baserede, viden- og kapitalintensive 
teknologier spænder over mange 
forskellige sektorer og danner grundlag for 
betydelige konkurrencefordele for den 
europæiske industri. En integreret tilgang, 
der fremmer støtteteknologiernes 
kombinations-, konvergens- og 
krydsbefrugtningseffekt i forskellige 
innovationsprocesser og værdikæder, kan 
give lovende resultater og bane vej for nye 
industriteknologier, produkter, 
tjenesteydelser og anvendelser (f.eks. inden 
for rum-, transport-, miljø- og 
sundhedssektoren). Det omfattende samspil 
mellem de forskellige støtteteknologier vil 
derfor blive udnyttet på en fleksibel måde 
som en vigtig kilde til innovation. 
Indsatsen vil supplere den støtte til 
forskning og innovation vedrørende 
centrale støtteteknologier, der ydes af 
nationale eller regionale myndigheder via 
de samhørighedspolitiske fonde som led i 
strategierne for intelligent specialisering.

Or. de

Ændringsforslag 1012
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For alle støtte- og industriteknologier, 
herunder de centrale støtteteknologier, er 
det et vigtigt mål at fremme samspillet 
mellem teknologierne og med 
anvendelsesområderne i forbindelse med 
de samfundsmæssige udfordringer. Dette 
vil der blive taget fuldt hensyn til under 
udviklingen og gennemførelsen af 
dagsordener og indsatsområder. Det 
kræver, at interesseparter, der 
repræsenterer de forskellige synsvinkler, 
inddrages fuldt ud i fastlæggelsen og 
gennemførelsen af indsatsområderne. I 
visse tilfælde vil det også kræve tiltag, der 
finansieres i fællesskab via indsatsen 
vedrørende støtte- og industriteknologi og 
indsatsen vedrørende de relevante 
samfundsmæssige udfordringer. Der kan 
for eksempel være tale om fælles støtte til 
offentlig-private partnerskaber, der har 
som formål at udvikle teknologier og 
anvende dem til at løfte samfundsmæssige 
udfordringer.

For alle støtte- og industriteknologier, 
herunder de centrale støtteteknologier, er 
det et vigtigt mål at fremme samspillet 
mellem teknologierne og med 
anvendelsesområderne i forbindelse med 
de samfundsmæssige udfordringer. Dette 
vil der blive taget fuldt hensyn til under 
udviklingen og gennemførelsen af 
dagsordener og indsatsområder. Det 
kræver, at interesseparter, der 
repræsenterer de forskellige synsvinkler, 
inddrages fuldt ud i fastlæggelsen og 
gennemførelsen af indsatsområderne.

Or. en

Begrundelse

Denne udviskning af linjerne mellem søjler og budget i form af fælles støtte til offentlig-
private partnerskaber via både indsatsområdet samfundsmæssige udfordringer og 
indsatsområdet industrielt lederskab er ikke hensigtsmæssig. En stor del af bevillingerne 
kunne grundlæggende opsuges af disse offentlig-private partnerskaber.

Ændringsforslag 1013
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For alle støtte- og industriteknologier, 
herunder de centrale støtteteknologier, er 
det et vigtigt mål at fremme samspillet 
mellem teknologierne og med 
anvendelsesområderne i forbindelse med 
de samfundsmæssige udfordringer. Dette 
vil der blive taget fuldt hensyn til under 
udviklingen og gennemførelsen af 
dagsordener og indsatsområder. Det 
kræver, at interesseparter, der 
repræsenterer de forskellige synsvinkler, 
inddrages fuldt ud i fastlæggelsen og 
gennemførelsen af indsatsområderne. I 
visse tilfælde vil det også kræve tiltag, der 
finansieres i fællesskab via indsatsen 
vedrørende støtte- og industriteknologi og 
indsatsen vedrørende de relevante 
samfundsmæssige udfordringer. Der kan 
for eksempel være tale om fælles støtte til 
offentlig-private partnerskaber, der har som 
formål at udvikle teknologier og anvende 
dem til at løfte samfundsmæssige 
udfordringer.

For alle støtte- og industriteknologier, 
herunder de centrale støtteteknologier, er 
det et vigtigt mål at fremme samspillet 
mellem teknologierne og med 
anvendelsesområderne i forbindelse med 
de samfundsmæssige udfordringer. Dette 
vil der blive taget fuldt hensyn til under 
udviklingen og gennemførelsen af 
dagsordener og indsatsområder. Det 
kræver, at interesseparter, der 
repræsenterer de forskellige synsvinkler, 
herunder civilsamfundet, inddrages fuldt 
ud i fastlæggelsen og gennemførelsen af 
indsatsområderne. I visse tilfælde vil det 
også kræve tiltag, der finansieres i 
fællesskab via indsatsen vedrørende støtte-
og industriteknologi og indsatsen 
vedrørende de relevante samfundsmæssige 
udfordringer. Der kan for eksempel være 
tale om fælles støtte til offentlig-private 
partnerskaber og til partnerskaber med 
civilsamfundsorganisationer, der har som 
formål at udvikle teknologier og 
nyskabelser og anvende dem til at løfte 
samfundsmæssige udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 1014
Marisa Matias

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For alle støtte- og industriteknologier, 
herunder de centrale støtteteknologier, er 
det et vigtigt mål at fremme samspillet 
mellem teknologierne og med 
anvendelsesområderne i forbindelse med 
de samfundsmæssige udfordringer. Dette 
vil der blive taget fuldt hensyn til under 

For alle støtte- og industriteknologier, 
herunder de centrale støtteteknologier, er 
det et vigtigt mål at fremme samspillet 
mellem teknologierne og med 
anvendelsesområderne i forbindelse med 
de samfundsmæssige udfordringer. Dette 
vil der blive taget fuldt hensyn til under 
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udviklingen og gennemførelsen af 
dagsordener og indsatsområder. Det 
kræver, at interesseparter, der 
repræsenterer de forskellige synsvinkler, 
inddrages fuldt ud i fastlæggelsen og 
gennemførelsen af indsatsområderne. I 
visse tilfælde vil det også kræve tiltag, der 
finansieres i fællesskab via indsatsen 
vedrørende støtte- og industriteknologi og 
indsatsen vedrørende de relevante 
samfundsmæssige udfordringer. Der kan 
for eksempel være tale om fælles støtte til 
offentlig-private partnerskaber, der har som 
formål at udvikle teknologier og anvende 
dem til at løfte samfundsmæssige 
udfordringer.

udviklingen og gennemførelsen af 
dagsordener og indsatsområder. Det 
kræver, at interesseparter, der 
repræsenterer de forskellige synsvinkler, 
inddrages fuldt ud i fastlæggelsen og 
gennemførelsen af indsatsområderne. I 
visse tilfælde vil det også kræve tiltag, der 
finansieres i fællesskab via indsatsen 
vedrørende støtte- og industriteknologi og 
indsatsen vedrørende de relevante 
samfundsmæssige udfordringer. Der kan 
for eksempel være tale om fælles støtte til 
offentlig-private partnerskaber og til 
partnerskaber med 
civilsamfundsorganisationer, der har som 
formål at udvikle teknologier og metoder 
og anvende dem til at løfte 
samfundsmæssige udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 1015
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rumteknologi er en hurtigt voksende 
sektor, der leverer afgørende information
til mange områder af det moderne samfund 
og derved opfylder grundlæggende behov, 
og som tager universelle videnskabelige 
spørgsmål op sikrer Unionen en vigtig rolle 
på den internationale scene. 
Rumforskningen danner grundlag for alle 
aktiviteter i rummet, men er i dag opsplittet 
i nationale programmer, der gennemføres 
af en begrænset del af Unionens 
medlemsstater. Der er brug for 
koordinering og investering i rumforskning 
på EU-plan (jf. artikel 189 i TEUF) for at 
bevare konkurrenceforspringet, beskytte 
Unionens ruminfrastruktur såsom Galileo

Rumteknologi er en hurtigt voksende 
sektor, der leverer afgørende information 
til mange områder af det moderne samfund 
og derved opfylder grundlæggende behov, 
og som tager universelle videnskabelige 
spørgsmål op sikrer Unionen en vigtig rolle 
på den internationale scene. 
Rumforskningen danner grundlag for alle 
aktiviteter i rummet, men er i dag opsplittet 
i nationale programmer, der gennemføres 
af en begrænset del af Unionens 
medlemsstater. Der er brug for 
koordinering og investering i rumforskning 
på EU-plan (jf. artikel 189 i TEUF) for at 
bevare konkurrenceforspringet og sikre 
Unionen en fremtidig rolle i rummet. 
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og sikre Unionen en fremtidig rolle i 
rummet. Desuden udgør innovative 
tjenesteydelser og anvendelser af 
information, der er opnået ved hjælp af 
rumteknologi, en vigtig kilde til vækst og 
jobskabelse.

Desuden kan innovative tjenesteydelser og 
anvendelser af information, der er opnået 
ved hjælp af rumteknologi, udgøre en 
vigtig kilde til vækst og jobskabelse.

Or. en

Begrundelse

Horisont 2020 bør ikke finansiere ruminfrastruktur, men kun rumforskning, herunder 
udvikling af satellitnavigationsapplikationer.

Ændringsforslag 1016
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rumteknologi er en hurtigt voksende 
sektor, der leverer afgørende information 
til mange områder af det moderne samfund 
og derved opfylder grundlæggende behov, 
og som tager universelle videnskabelige 
spørgsmål op sikrer Unionen en vigtig rolle 
på den internationale scene. 
Rumforskningen danner grundlag for alle 
aktiviteter i rummet, men er i dag 
opsplittet i nationale programmer, der 
gennemføres af en begrænset del af 
Unionens medlemsstater. Der er brug for 
koordinering og investering i rumforskning 
på EU-plan (jf. artikel 189 i TEUF) for at 
bevare konkurrenceforspringet, beskytte 
Unionens ruminfrastruktur såsom Galileo 
og sikre Unionen en fremtidig rolle i 
rummet. Desuden udgør innovative 
tjenesteydelser og anvendelser af 
information, der er opnået ved hjælp af 
rumteknologi, en vigtig kilde til vækst og 
jobskabelse.

Rumteknologi er en hurtigt voksende 
sektor, der leverer afgørende information 
til mange områder af det moderne samfund 
og derved opfylder grundlæggende behov, 
og som tager universelle videnskabelige 
spørgsmål op sikrer Unionen en vigtig rolle 
på den internationale scene. 
Rumforskningen danner grundlag for alle 
aktiviteter i rummet. Der er brug for 
koordinering og investering i rumforskning 
på EU-plan (jf. artikel 189 i TEUF) for at 
bevare konkurrenceforspringet, beskytte 
Unionens ruminfrastruktur såsom Galileo 
og sikre Unionen en fremtidig rolle i 
rummet. Dette skal gøres i tæt samarbejde 
med de nationale rumfartsagenturer og 
Den Europæiske Rumorganisation.
Desuden udgør innovative tjenesteydelser 
og anvendelser af information, der er 
opnået ved hjælp af rumteknologi, en 
vigtig kilde til vækst og jobskabelse, og 
udvikling heraf udgør en vigtig mulighed 
for EU.
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Or. en

Begrundelse

Der bør åbnes mulighed for et samarbejde med medlemsstaternes rumfartsagenturer, hvor 
dette er relevant.

Ændringsforslag 1017
Gaston Franco

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rumteknologi er en hurtigt voksende 
sektor, der leverer afgørende information 
til mange områder af det moderne samfund 
og derved opfylder grundlæggende behov, 
og som tager universelle videnskabelige 
spørgsmål op sikrer Unionen en vigtig rolle 
på den internationale scene. 
Rumforskningen danner grundlag for alle 
aktiviteter i rummet, men er i dag opsplittet 
i nationale programmer, der gennemføres 
af en begrænset del af Unionens 
medlemsstater. Der er brug for 
koordinering og investering i rumforskning 
på EU-plan (jf. artikel 189 i TEUF) for at 
bevare konkurrenceforspringet, beskytte 
Unionens ruminfrastruktur såsom Galileo 
og sikre Unionen en fremtidig rolle i 
rummet. Desuden udgør innovative 
tjenesteydelser og anvendelser af 
information, der er opnået ved hjælp af 
rumteknologi, en vigtig kilde til vækst og 
jobskabelse.

Rumteknologi er en hurtigt voksende 
sektor, der leverer afgørende information 
til mange områder af det moderne samfund 
og derved opfylder grundlæggende behov, 
og som tager universelle videnskabelige 
spørgsmål op sikrer Unionen en vigtig rolle 
på den internationale scene. 
Rumforskningen danner grundlag for alle 
aktiviteter i rummet, men er i dag opsplittet 
i nationale programmer, der gennemføres 
af en begrænset del af Unionens 
medlemsstater. Der er brug for 
koordinering og investering i rumforskning 
på EU-plan (jf. artikel 189 i TEUF) for at 
bevare konkurrenceforspringet, f.eks. i 
meget konkurrencedygtige 
erhvervssektorer som telekommunikation,
beskytte Unionens ruminfrastruktur såsom 
Galileo og sikre Unionen en fremtidig rolle 
i alle rumsektorer, der tackler EU's 
samfundsmæssige udfordringer og/eller 
skaber mange højt kvalificerede job i 
Europa. Desuden udgør innovative 
tjenesteydelser og anvendelser af 
information, der er opnået ved hjælp af 
rumteknologi, også en vigtig kilde til vækst 
og jobskabelse.

Or. fr
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Ændringsforslag 1018
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa kan opnå kritisk masse gennem 
partnerskaber, klynger og netværk og 
standardisering, der fremmer samarbejde 
mellem forskellige videnskabelige og 
teknologiske fagområder og sektorer med 
lignende forsknings- og udviklingsbehov 
og fører til gennembrud, ny teknologi og 
innovative løsninger.

Europa kan opnå kritisk masse gennem 
partnerskaber, klynger og netværk og 
standardisering, der fremmer samarbejde 
mellem forskellige videnskabelige og 
teknologiske fagområder og sektorer med 
lignende forsknings- og udviklingsbehov 
og fører til gennembrud, ny teknologi og 
innovative løsninger. Samarbejdsprojekter 
tegner sig for en væsentlig del af støtten 
på dette område.

Or. de

Ændringsforslag 1019
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling og gennemførelse af forsknings-
og innovationsdagsordener gennem 
offentlig-private partnerskaber, etablering 
af effektive forbindelser mellem 
erhvervslivet og den akademiske verden, 
mobilisering af yderligere investeringer, 
adgang til risikovillig kapital, 
standardisering og støtte til 
prækommercielle offentlige indkøb og 
indkøb af innovative produkter og 
tjenesteydelser er alle aspekter, der er 
nødvendige for at styrke 
konkurrenceevnen.

Udvikling og gennemførelse af forsknings-
og innovationsdagsordener gennem 
europæiske teknologiplatforme og 
offentlig-private partnerskaber, etablering 
af effektive forbindelser mellem 
erhvervslivet og den akademiske verden, 
mobilisering af yderligere investeringer, 
adgang til risikovillig kapital, 
standardisering og støtte til 
prækommercielle offentlige indkøb og 
indkøb af innovative produkter og 
tjenesteydelser er alle aspekter, der er 
nødvendige for at styrke 
konkurrenceevnen.

Or. en



AM\907534DA.doc 165/165 PE492.761v01-00

DA

Ændringsforslag 1020
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag 1 - del 2 – punkt 1 – afsnit 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejde på EU-plan kan også støtte 
mulighederne for handel, ved at der 
udvikles europæiske eller internationale 
standarder for nye fremspirende produkter, 
tjenesteydelser og teknologier. Aktiviteter 
til støtte for standardisering og 
interoperabilitet, sikkerhed og 
forberedende arbejde med henblik på 
regulering vil blive fremmet.

Samarbejde på EU-plan skal også støtte 
mulighederne for handel, ved at der 
udvikles europæiske eller internationale 
standarder for nye fremspirende produkter, 
tjenesteydelser og teknologier. Denne 
overvejelse er resultatet af en høring af 
alle den pågældende sektors aktører, hvad 
enten de tilhører det videnskabelige eller 
industrielle område, med henblik på at 
skabe en positiv dynamik omkring 
udviklingen af disse standarder.
Aktiviteter til støtte for standardisering og 
interoperabilitet, sikkerhed og 
forberedende arbejde med henblik på 
regulering vil blive fremmet.

Or. fr


