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Ændringsforslag 378
Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at stimulere betydelige fremskridt med 
grænsen for vores viden vil ERC støtte 
individuelle grupper, som udfører 
grundforskning på alle videnskabelige og 
teknologiske områder, som hører ind under 
anvendelsesområdet for Horisont 2020, 
herunder ingeniørfag, samfundsvidenskab 
og humanistiske videnskaber. Hvor det er 
rimeligt, kan der tages særligt hensyn til 
bestemte forskningsemner eller målgrupper 
(f.eks. næste generation af 
forskere/spirende forskerhold), såfremt det 
er i overensstemmelse med ERC's mål og 
behovet for en effektiv gennemførelse. Der 
vil blive lagt særlig vægt på nyopdukkende 
og hurtigtvoksende områder 
randområderne af den eksisterende viden 
og ved kontaktfladerne mellem forskellige 
fag.

For at stimulere betydelige fremskridt med 
grænsen for vores viden vil EFR støtte 
individuelle grupper, som udfører 
grundforskning på alle videnskabelige og 
teknologiske områder, som hører ind under 
anvendelsesområdet for Horisont 2020, 
herunder ingeniørfag, samfundsvidenskab 
og humanistiske videnskaber, samt 
udsende specifikke indkaldelser af 
forslag, hvor hovedreglen er, at de
efterspurgte topforskere ikke må udføre 
deres forskning i deres oprindelsesland, 
og at tilskud ikke kan overflyttes til 
oprindelseslandet. Hvor det er rimeligt, 
kan der tages særligt hensyn til bestemte 
forskningsemner eller målgrupper (f.eks. 
næste generation af forskere/spirende 
forskerhold), såfremt det er i 
overensstemmelse med EFR's mål og 
behovet for en effektiv gennemførelse. Der 
vil blive lagt særlig vægt på nyopdukkende 
og hurtigtvoksende områder i
randområderne af den eksisterende viden 
og ved kontaktfladerne mellem forskellige 
fag.

Or. it

Ændringsforslag 379
Britta Thomsen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at stimulere betydelige fremskridt med For at stimulere betydelige fremskridt med 
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grænsen for vores viden vil ERC støtte 
individuelle grupper, som udfører 
grundforskning på alle videnskabelige og 
teknologiske områder, som hører ind under 
anvendelsesområdet for Horisont 2020, 
herunder ingeniørfag, samfundsvidenskab 
og humanistiske videnskaber. Hvor det er 
rimeligt, kan der tages særligt hensyn til 
bestemte forskningsemner eller målgrupper 
(f.eks. næste generation af 
forskere/spirende forskerhold), såfremt det 
er i overensstemmelse med ERC's mål og 
behovet for en effektiv gennemførelse. Der 
vil blive lagt særlig vægt på nyopdukkende 
og hurtigtvoksende områder 
randområderne af den eksisterende viden 
og ved kontaktfladerne mellem forskellige 
fag.

grænsen for vores viden vil EFR støtte 
individuelle grupper, som udfører 
grundforskning på alle videnskabelige og 
teknologiske områder, som hører ind under 
anvendelsesområdet for Horisont 2020, 
herunder ingeniørfag, samfundsvidenskab 
og humanistiske videnskaber. Hvor det er 
rimeligt, kan der tages særligt hensyn til 
bestemte forskningsemner eller målgrupper 
(f.eks. næste generation af 
forskere/spirende forskerhold, kvinder), 
såfremt det er i overensstemmelse med 
EFR's mål og behovet for en effektiv 
gennemførelse. Der vil blive lagt særlig 
vægt på nyopdukkende og hurtigtvoksende 
områder i randområderne af den 
eksisterende viden og ved kontaktfladerne 
mellem forskellige fag.

Or. en

Ændringsforslag 380
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uafhængige forskere i alle aldre, herunder 
nye forskere, der overgår til at blive 
uafhængige forskningsledere, og fra alle 
lande i verden støttes i at udføre deres 
forskning i Europa.

Uafhængige forskere i alle aldre, herunder 
nye forskere, der overgår til at blive 
uafhængige forskningsledere, og fra alle 
lande i verden støttes i at udføre deres 
forskning i Europa. Der kan ligeledes ydes 
støtte til, at forskere vender tilbage og 
reintegreres efter afslutningen af en 
EFR-finansieringsperiode, navnlig i 
kombination med ordningen med 
"formandskab" for det europæiske 
forskningsrum.

Or. en
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Ændringsforslag 381
Britta Thomsen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uafhængige forskere i alle aldre, herunder 
nye forskere, der overgår til at blive 
uafhængige forskningsledere, og fra alle 
lande i verden støttes i at udføre deres 
forskning i Europa.

Uafhængige forskere i alle aldre og uanset 
deres køn, herunder nye forskere, der 
overgår til at blive uafhængige 
forskningsledere, og fra alle lande i verden 
støttes i at udføre deres forskning i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 382
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning, som udføres af topforskere fra 
forskellige medlemsstater, fremmes 
ligeledes gennem EFR's synergistøtte, 
som har vist sig at være yderst eftertragtet 
blandt de forskere, der har deltaget i det 
foregående rammeprogram.

Or. en

Ændringsforslag 383
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Strategien bag særprogrammet er, at 
forskningen skal være "forskerinitieret".

Strategien bag særprogrammet er, at 
forskningen skal være "forskerinitieret".
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Dette vil sige, at ERC vil støtte projekter, 
der gennemføres af forskere om emner, 
som forskerne selv vælger inden for 
rammerne af forslagsindkaldelsen.
Forslagene bedømmes ved peer review og 
udelukkende på grundlag af kriteriet om 
topkvalitet, idet der tages hensyn til 
topkvalitet i nye grupper, næste generation 
af forskere såvel som i etablerede 
forskerhold, og idet der lægges særlig vægt 
på forslag, der er klart banebrydende, og 
som indebærer en tilsvarende høj 
videnskabelig risiko.

Dette vil sige, at EFR vil støtte projekter, 
der gennemføres af forskere, om emner, 
som forskerne selv vælger inden for 
rammerne af forslagsindkaldelsen.
Forslagene bedømmes ved peer review og 
udelukkende på grundlag af kriteriet om 
topkvalitet, idet der tages hensyn til 
topkvalitet i nye grupper, næste generation 
af forskere, navnlig i mindre udviklede 
regioner, såvel som i etablerede 
forskerhold, og idet der lægges særlig vægt 
på forslag, der er klart banebrydende, og 
som indebærer en tilsvarende høj 
videnskabelig risiko.

Or. en

Ændringsforslag 384
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Strategien bag særprogrammet er, at 
forskningen skal være "forskerinitieret".
Dette vil sige, at ERC vil støtte projekter, 
der gennemføres af forskere om emner, 
som forskerne selv vælger inden for 
rammerne af forslagsindkaldelsen.
Forslagene bedømmes ved peer review og 
udelukkende på grundlag af kriteriet om 
topkvalitet, idet der tages hensyn til 
topkvalitet i nye grupper, næste generation 
af forskere såvel som i etablerede 
forskerhold, og idet der lægges særlig vægt 
på forslag, der er klart banebrydende, og 
som indebærer en tilsvarende høj 
videnskabelig risiko.

Strategien bag særprogrammet er, at 
forskningen skal være "forskerinitieret".
Dette vil sige, at EFR vil støtte projekter, 
der gennemføres af forskere om emner, 
som forskerne selv vælger inden for 
rammerne af forslagsindkaldelsen.
Forslagene bedømmes ved peer review og 
udelukkende på grundlag af kriteriet om
topkvalitet, idet der tages hensyn til 
topkvalitet i nye grupper, næste generation 
af forskere såvel som i etablerede 
forskerhold samt ligestilling mellem 
kønnene, og idet der lægges særlig vægt på 
forslag, der er klart banebrydende, og som 
indebærer en tilsvarende høj videnskabelig 
risiko.

Or. en
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Begrundelse

Baseret på Carvalhobetænkningen, ændringsforslag 44.

Ændringsforslag 385
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – punkt 1.1 – afsnit 1 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Videnskabelig strategi: 1) Udvikling af videnskabelig strategi:

Or. en

Ændringsforslag 386
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – punkt 1.1 – afsnit 1 – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Videnskabelig forvaltning, tilsyn og 
kvalitetskontrol:

2) Udførelse af videnskabelig forvaltning, 
tilsyn og kvalitetskontrol:

Or. en

Ændringsforslag 387
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – punkt 1.1 – afsnit 1 – nr. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at afgive indstillinger, hvor det er 
videnskabeligt relevant, om gennemførelse 
og forvaltning af forslagsindkaldelser, 
evalueringskriterier, peer review-processer, 
herunder udvælgelse af eksperter og 
metoder til peer review og evaluering af 

– at afgive indstillinger, hvor det er 
videnskabeligt relevant, om gennemførelse 
og forvaltning af forslagsindkaldelser, 
udarbejde evalueringskriterier, peer 
review-processer, herunder udvælgelse af 
eksperter og metoder til peer review og 
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forslag samt de nødvendige 
gennemførelsesregler og retningslinjer, på 
basis af hvilke Det Videnskabelige Råd 
træffer afgørelse om finansiering af 
forslag; såvel som andre spørgsmål af 
betydning for ERC-aktiviteternes resultater 
og virkning samt kvaliteten af den 
forskning, der udføres, herunder de 
vigtigste bestemmelser i ERC's 
standardtilskudsaftale

evaluering af forslag samt de nødvendige 
gennemførelsesregler og retningslinjer, på 
basis af hvilke Det Videnskabelige Råd 
træffer afgørelse om finansiering af 
forslag; såvel som andre spørgsmål af 
betydning for EFR-aktiviteternes resultater 
og virkning samt kvaliteten af den 
forskning, der udføres, herunder de 
vigtigste bestemmelser i EFR's 
standardtilskudsaftale

Or. en

Ændringsforslag 388
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – punkt 1.1 – afsnit 1 – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Kommunikation og formidling: 3) Organisering af kommunikation og 
formidling

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarheden.

Ændringsforslag 389
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – punkt 1.1 – afsnit 1 – nr. 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at sørge for kommunikationen med 
forskersamfundet og de vigtigste aktører 
vedrørende ERC's aktiviteter og resultater

– at sørge for kommunikationen med 
forskersamfundet, de vigtigste aktører og 
de regionale og nationale 
finansieringsorganer vedrørende EFR's 
aktiviteter og resultater
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Or. en

Ændringsforslag 390
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – punkt 1.1 – afsnit 1 – nr. 3 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- at forsøge at fremme en aktiv indsats fra 
forskere fra underrepræsenterede 
regioner i EU

Or. en

Ændringsforslag 391
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – punkt 1.1 – afsnit 1 – nr. 3 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– regelmæssigt at aflægge beretning til 
Kommissionen om dets egne aktiviteter.

– regelmæssigt at aflægge beretning til 
Kommissionen, Europa-Parlamentet og 
Rådet om dets egne aktiviteter.

Or. fr

Ændringsforslag 392
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – punkt 1.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Videnskabelige Råds medlemmer 
godtgøres for de opgaver, de udfører, i 
form af et honorar og, hvis det er relevant, 
godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter.

Det Videnskabelige Råds medlemmer 
godtgøres for de opgaver, de udfører, i 
form af et honorar og, hvis det er relevant, 
godtgørelse af 50 % af deres behørigt 
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dokumenterede rejse- og opholdsudgifter.

Or. it

Begrundelse

Der bør fastsættes et loft for godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter for at undgå misbrug og 
ressourcespild.

Ændringsforslag 393
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – punkt 1.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ERC's formand bor i Bruxelles i 
embedsperioden og bruger det meste af sin 
tid på ERC-anliggender. Han/hun aflønnes 
på niveau med Kommissionens 
topembedsmænd.

EFR's formand bor i Bruxelles i 
embedsperioden. Han/hun aflønnes på 
niveau med Kommissionens 
topembedsmænd.

Or. it

Ændringsforslag 394
Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Videnskabelige Råd vælger blandt sine 
medlemmer tre viceformænd, som bistår 
formanden med dennes repræsentative og 
organisatoriske opgaver. De har lov til at 
føre titlen viceformand for Det Europæiske 
Forskningsråd.

Det Videnskabelige Råd vælger blandt sine 
medlemmer en viceformand, som bistår 
formanden med dennes repræsentative og 
organisatoriske opgaver. Viceformanden 
bærer titlen viceformand for Det 
Europæiske Forskningsråd.

Or. it
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Ændringsforslag 395
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – punkt 1.1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der stilles støtte til rådighed, som sikrer, 
at de tre viceformænd har tilstrækkelig 
administrativ bistand på deres egne 
institutter.

udgår

Or. it

Begrundelse

For at undgå ressourcespild bør administrative dobbeltudgifter undgås.

Ændringsforslag 396
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – punkt 1.1 - afsnit 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formanden for EFR og medlemmerne af 
Det Videnskabelige Råd udøver deres 
funktioner på fuldtidsbasis og med 
enebeføjelser på området.

Or. it

Begrundelse

For at sikre EFR's gennemsigtighed og uafhængighed skal der være et veldefineret grundlag 
for varetagelsen af dets professionelle opgaver.

Ændringsforslag 397
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – punkt 1.2 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ledelsen af Det Europæiske Forskningsråd 
vil blive varetaget af personale, der 
ansættes til formålet, herunder om 
nødvendigt tjenestemænd fra EU-
institutionerne, og dækker kun det faktiske 
administrationsbehov med henblik på at 
sikre den stabilitet og kontinuitet, der er 
nødvendig for en effektiv administration.

Ledelsen af Det Europæiske Forskningsråd 
vil blive varetaget af personale, der 
ansættes til formålet, og dækker kun det 
faktiske administrationsbehov med henblik 
på at sikre den stabilitet og kontinuitet, der 
er nødvendig for en effektiv 
administration.

Or. it

Ændringsforslag 398
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – punkt 1.2 - afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ledelsen af Det Europæiske Forskningsråd 
vil blive varetaget af personale, der 
ansættes til formålet, herunder om 
nødvendigt tjenestemænd fra EU-
institutionerne, og dækker kun det faktiske 
administrationsbehov med henblik på at 
sikre den stabilitet og kontinuitet, der er 
nødvendig for en effektiv administration.

Ledelsen af Det Europæiske Forskningsråd 
vil blive varetaget af tjenestemænd i aktiv 
tjeneste i EU-institutionerne, og dækker 
kun det faktiske administrationsbehov med 
henblik på at sikre den stabilitet og 
kontinuitet, der er nødvendig for en 
effektiv administration.

Or. it

Ændringsforslag 399
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – punkt 1.3 – afsnit 1 - led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– udpege direktøren og det ledende 
personale i den specifikke 
gennemførelsesstruktur under hensyntagen 

– udpege og afskedige direktøren og det 
ledende personale i den specifikke 
gennemførelsesstruktur under hensyntagen 
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til Det Videnskabelige Råds holdninger til Det Videnskabelige Råds holdninger

Or. fr

Ændringsforslag 400
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – punkt 1.3 – afsnit 1 - led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– jævnligt underrette programudvalget om 
gennemførelsen af ERC's aktiviteter.

– jævnligt underrette programudvalget om 
gennemførelsen af EFR's aktiviteter og 
resultater samt sikre, at udvalget løbende 
føres ajour med den seneste information.

Or. en

Ændringsforslag 401
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – punkt 1.3 – afsnit 1 - led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– jævnligt underrette programudvalget om 
gennemførelsen af ERC's aktiviteter.

- jævnligt underrette programudvalget, 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
gennemførelsen af EFR's aktiviteter.

Or. it

Begrundelse

EFR's aktiviteter skal være mere gennemsigtige og kontrolleres mere effektivt.

Ændringsforslag 402
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 2 – punkt 2.1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte til en lang række uudviklede
samarbejdsprojekter inden for forskning i 
visionær højrisikovidenskab og -teknologi 
er nødvendig for at kunne udforske nye 
udgangspunkter for helt nye fremtidige 
teknologier. Denne aktivitet er udtrykkeligt 
ikke emnebundet og heller ikke underlagt 
andre krav og giver således mulighed for 
nye idéer, uanset hvor og hvornår de 
opstår, inden for det bredeste spektrum af 
temaer og fag. Det kræver en behændig, 
risikovenlig og yderst tværfaglig 
forskningstilgang at forfølge sådanne idéer, 
som rækker langt ud over det rent 
teknologiske område. Det er ligeledes 
vigtigt at tiltrække og stimulere deltagelse 
fra nye aktører med stort potentiale inden 
for forskning og innovation som f.eks. 
unge forskere og højteknologiske SMV
med henblik på at støtte fremtidens 
videnskabelige og industrielle ledere.

Støtte til en lang række 
samarbejdsprojekter på et tidligt stadie 
inden for forskning i visionær 
højrisikovidenskab og -teknologi er 
nødvendig for at kunne udforske nye 
udgangspunkter for helt nye fremtidige 
teknologier. Denne aktivitet er udtrykkeligt 
ikke emnebundet og heller ikke underlagt 
andre krav og giver således mulighed for 
nye idéer, uanset hvor og hvornår de 
opstår, inden for det bredeste spektrum af 
temaer og fag. Det kræver en behændig, 
risikovenlig og yderst tværfaglig 
forskningstilgang at forfølge sådanne idéer, 
som rækker langt ud over det rent 
teknologiske område. Det er ligeledes 
vigtigt at tiltrække og stimulere deltagelse 
fra nye aktører med stort potentiale inden 
for forskning og innovation som f.eks. 
unge forskere og højteknologiske SMV'er 
med henblik på at støtte fremtidens 
videnskabelige og industrielle ledere.

Or. en

Ændringsforslag 403
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 2 – punkt 2.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteter inden for de tre FET-søjler 
suppleres af en lang række netværks- og 
samfundsbaserede aktiviteter med henblik 
på at oprette en rig og aktiv europæisk base 
til videnskabsinitieret forskning i retning af 
fremtidige teknologier. De støtter den 
fremtidige udvikling i FET-aktiviteter, 
fremmer debatten om virkningen af nye 
teknologier og fremskynder virkningerne.

Aktiviteter inden for de tre FET-søjler 
suppleres af en lang række netværks- og 
samfundsbaserede aktiviteter med henblik 
på at oprette en rig og aktiv europæisk base 
til videnskabsinitieret forskning i retning af 
fremtidige teknologier. De støtter den 
fremtidige udvikling i FET-aktiviteter, 
fremmer debatten om virkningen af nye 
teknologier og fremskynder virkningerne.
FET-aktiviteterne bør være åbne for 
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samarbejde med tredjelande, der bygger 
på fælles interesser og gensidige fordele, 
samtidig med at de europæiske interesser 
beskyttes.

Or. en

Ændringsforslag 404
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 2 – punkt 2.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En rådgivende FET-gruppe holder 
interessenterne underrettet om den 
overordnede videnskabelige strategi, 
herunder definitionen af 
arbejdsprogrammet.

Kommissionen pålægges at høre de 
relevante interessenter om 
FEST-programmet, herunder 
videnskabsfolk, forskere og ingeniører 
med særligt fremragende renommé og 
passende ekspertise, som sikrer en 
mangfoldighed af forskningsområder og 
handler på egne vegne, for at blive 
underrettet om den overordnede 
videnskabelige strategi. De høres navnlig 
om fastlæggelsen af prioriteterne for og 
nødvendige ændringer af 
arbejdsprogrammet, herunder indkaldelser 
af forslag og kriterier for at undgå 
overlapninger.

Med henblik på at minimere overlapning 
af indsatsen bør Kommissionen så vidt 
muligt forsøge at anvende eksisterende 
instrumenter til høring i forbindelse med 
gennemførelsen af Horisont 2020, såsom 
f.eks. europæiske 
innovationspartnerskaber, europæiske 
teknologiplatforme og fælles 
programlægningsinitiativer.

Or. en
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Ændringsforslag 405
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 2 – punkt 2.4 - afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mindst 60 % af FEST-ressourcerne 
afsættes til bottom up-frontlinjeforskning, 
der foregår i et samarbejde, inden for alle 
områder, mens højst 25 % koncentreres 
om at forsøge at gennemføre nogle få 
udfordrende FEST-flagskibe.

Or. en

Ændringsforslag 406
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette opnås navnlig ved at strukturere og 
øge kvaliteten i en betydelig del af den 
kvalitetsundervisning, som forskere og 
ph.d.-studerende modtager i starten af 
deres uddannelse, i alle medlemsstater og 
associerede lande. Ved at give forskere 
mange forskellige færdigheder på et tidligt 
tidspunkt, kan de klare aktuelle og 
fremtidige udfordringer, og næste 
generation af forskere vil få bedre 
karrieremuligheder inden for både den 
offentlige og den private sektor og dermed 
gøre det mere attraktivt for unge 
mennesker at forfølge en forskerkarriere.

Dette opnås navnlig ved at strukturere og 
øge kvaliteten i en betydelig del af den 
kvalitetsundervisning, som forskere og 
ph.d.-studerende modtager i starten af 
deres uddannelse, i alle medlemsstater og 
associerede lande. Ved at give forskere 
mange forskellige færdigheder på et tidligt 
tidspunkt, kan de klare aktuelle og 
fremtidige udfordringer, og næste 
generation af forskere vil få bedre 
karrieremuligheder inden for både den 
offentlige og den private sektor, herunder 
den almennyttige civilsamfundssektor, og 
dermed gøre det mere attraktivt for unge 
mennesker at forfølge en forskerkarriere.

Or. en
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Ændringsforslag 407
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette opnås navnlig ved at strukturere og 
øge kvaliteten i en betydelig del af den 
kvalitetsundervisning, som forskere og 
ph.d.-studerende modtager i starten af 
deres uddannelse, i alle medlemsstater og 
associerede lande. Ved at give forskere 
mange forskellige færdigheder på et tidligt 
tidspunkt, kan de klare aktuelle og 
fremtidige udfordringer, og næste 
generation af forskere vil få bedre 
karrieremuligheder inden for både den 
offentlige og den private sektor og dermed 
gøre det mere attraktivt for unge 
mennesker at forfølge en forskerkarriere.

Dette opnås navnlig ved at strukturere og 
øge kvaliteten i en betydelig del af den 
kvalitetsundervisning, som forskere og 
ph.d.-studerende modtager i starten af 
deres uddannelse, i alle medlemsstater og 
associerede lande. Ved at give forskere 
mange forskellige færdigheder på et tidligt 
tidspunkt, kan de klare aktuelle og 
fremtidige udfordringer, og næste 
generation af forskere vil få bedre 
karrieremuligheder inden for både den 
offentlige og den private sektor og dermed 
gøre det mere attraktivt for unge 
mennesker at forfølge en forskerkarriere.
Det er ligeledes derfor, at 
ph.d.-studerende tydeligt skal identificeres 
som en af de vigtigste målgrupper for det 
nye program for uddannelse, 
videreuddannelse samt unge og sport, og 
dets ressourcer skal anvendes på en måde, 
der supplerer Horisont 2020.

Or. fr

Ændringsforslag 408
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktionen gennemføres ved at støtte 
forskningsuddannelsesprogrammer, som er 
udvalgt i konkurrencer i hele EU og 
gennemført i partnerskaber mellem 
universiteter, forskningsinstitutioner, 

Aktionen gennemføres ved at støtte 
forskningsuddannelsesprogrammer, der er 
udvalgt i konkurrencer i hele EU og giver 
forskere mulighed for at udvikle deres 
forskningspensum, og som er gennemført 
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virksomheder, SMV og andre 
samfundsøkonomiske aktører fra 
forskellige i lande i og uden for Europa.
Enkelte institutioner, som kan tilvejebringe 
det samme berigende miljø, støttes også.
Der skal sikres fleksibilitet i 
gennemførelsen af målene for at opfylde de 
forskellige behov. Succesrige 
partnerskaber findes typisk i form af 
forskningsuddannelsesnetværk eller ph.d.-
studier i industrien, mens 
enkeltinstitutioner normalt involveres i 
innovative ph.d.-programmer. Inden for 
disse rammer planlægges der støtte til de 
bedste nye forskere fra alle lande, som 
deltager i disse fremragende programmer.

i partnerskaber mellem universiteter, 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV'er og andre samfundsøkonomiske 
aktører fra forskellige i lande i og uden for 
Europa. Enkelte institutioner, som kan 
tilvejebringe det samme berigende miljø, 
støttes også. Der skal sikres fleksibilitet i 
gennemførelsen af målene for at opfylde de 
forskellige behov. Succesrige 
partnerskaber findes typisk i form af bl.a. 
forskningsuddannelsesnetværk eller 
ph.d.-studier i industrien, mens 
enkeltinstitutioner normalt, men ikke 
nødvendigvis involveres i innovative 
ph.d.-programmer. Inden for disse rammer 
planlægges der støtte til de bedste nye 
forskere fra alle lande, som deltager i disse 
fremragende programmer.

Or. en

Ændringsforslag 409
Giles Chichester

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktionen gennemføres ved at støtte 
forskningsuddannelsesprogrammer, som er 
udvalgt i konkurrencer i hele EU og 
gennemført i partnerskaber mellem
universiteter, forskningsinstitutioner, 
virksomheder, SMV og andre 
samfundsøkonomiske aktører fra 
forskellige i lande i og uden for Europa.
Enkelte institutioner, som kan tilvejebringe 
det samme berigende miljø, støttes også.
Der skal sikres fleksibilitet i 
gennemførelsen af målene for at opfylde 
de forskellige behov. Succesrige 
partnerskaber findes typisk i form af 
forskningsuddannelsesnetværk eller ph.d.-
studier i industrien, mens 
enkeltinstitutioner normalt involveres i 

Aktionen gennemføres ved at støtte 
forskningsuddannelsesprogrammer, som er 
udvalgt i konkurrencer i hele EU og 
gennemført i partnerskaber mellem 
universiteter, forskningsinstitutioner, 
virksomheder, SMV'er og andre 
samfundsøkonomiske aktører fra 
forskellige i lande i og uden for Europa.
Enkelte institutioner, som kan tilvejebringe 
det samme berigende miljø, støttes også.
For at opfylde de forskellige behov skal 
der sikres fuld fleksibilitet i 
gennemførelsen af målene med hensyn til 
det enkelte projekts varighed, 
værtsinstitution, antallet af praktikanter 
inden for det samlede aftalte 
værtsnetværk samt projektets finansielle 
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innovative ph.d.-programmer. Inden for 
disse rammer planlægges der støtte til de 
bedste nye forskere fra alle lande, som 
deltager i disse fremragende programmer.

omfang. Succesrige partnerskaber findes 
typisk i form af 
forskningsuddannelsesnetværk eller ph.d.-
studier i industrien eller en kombination af 
disse i form af e-læringscentre ("Virtual 
Learning Centres"), mens 
enkeltinstitutioner normalt involveres i 
innovative ph.d.-programmer. Inden for 
disse rammer planlægges der støtte til de 
bedste nye forskere fra alle lande, som 
deltager i disse fremragende programmer.

Or. en

Ændringsforslag 410
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse uddannelsesprogrammer handler om 
udvikling og udvidelse af centrale 
forskningskompetencer og tilfører samtidig 
forskerne kreativitet, iværksætterånd og 
innovationsfærdigheder, som modsvarer 
behovene på fremtidens arbejdsmarked.
Programmerne tilbyder også uddannelse i 
overførbare kompetencer som f.eks. 
gruppearbejde, risikotagning, 
projektledelse, standardisering, 
iværksætterånd, etik, intellektuelle 
ejendomsrettigheder (IPR), kommunikation 
og forbindelser mellem videnskab og 
samfund, som er vigtige for at skabe, 
udvikle, kommercialisere og formidle 
innovation.

Disse uddannelsesprogrammer handler om 
udvikling og udvidelse af centrale 
forskningskompetencer og giver forskere 
mulighed for at udvikle deres 
forskningspensum og tilfører samtidig 
forskerne kreativitet, iværksætterånd og 
innovationsfærdigheder, som modsvarer 
behovene på fremtidens arbejdsmarked.
Programmerne tilbyder også uddannelse i 
overførbare kompetencer som f.eks. 
gruppearbejde, risikotagning, 
projektledelse, standardisering, 
iværksætterånd, etik, intellektuelle 
ejendomsrettigheder (IPR), kommunikation 
og forbindelser mellem videnskab og 
samfund, som er vigtige for at skabe, 
udvikle, kommercialisere og formidle 
innovation.

Or. en
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Ændringsforslag 411
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse uddannelsesprogrammer handler om
udvikling og udvidelse af centrale 
forskningskompetencer og tilfører samtidig 
forskerne kreativitet, iværksætterånd og 
innovationsfærdigheder, som modsvarer 
behovene på fremtidens arbejdsmarked.
Programmerne tilbyder også uddannelse i 
overførbare kompetencer som f.eks. 
gruppearbejde, risikotagning, 
projektledelse, standardisering, 
iværksætterånd, etik, intellektuelle 
ejendomsrettigheder (IPR), kommunikation 
og forbindelser mellem videnskab og 
samfund, som er vigtige for at skabe, 
udvikle, kommercialisere og formidle 
innovation.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. en

Ændringsforslag 412
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa skal være attraktiv for de bedste 
forskere, europæiske såvel som ikke-
europæiske. Dette opnås navnlig ved at 
støtte attraktive karrieremuligheder for 
erfarne forskere i den offentlige og den 
private sektor og tilskynde dem til at flytte 
mellem lande, sektorer og fag for at 
forbedre deres kreative og innovative 
potentiale.

Europa skal være attraktiv for de bedste 
forskere, europæiske såvel som ikke-
europæiske. Dette opnås navnlig ved at 
støtte attraktive karrieremuligheder for 
erfarne forskere i den offentlige og den 
private sektor, herunder den almennyttige 
civilsamfundssektor, og tilskynde dem til 
at flytte mellem lande, sektorer og fag for 
at forbedre deres kreative og innovative 
potentiale.

Or. en
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Ændringsforslag 413
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa skal være attraktiv for de bedste 
forskere, europæiske såvel som ikke-
europæiske. Dette opnås navnlig ved at 
støtte attraktive karrieremuligheder for 
erfarne forskere i den offentlige og den 
private sektor og tilskynde dem til at flytte 
mellem lande, sektorer og fag for at 
forbedre deres kreative og innovative 
potentiale.

Europa skal være attraktiv for de bedste 
forskere, europæiske såvel som ikke-
europæiske. Dette opnås navnlig ved at 
støtte attraktive karrieremuligheder for 
forskere i en tidlig fase af deres 
forskerkarriere og erfarne forskere i den 
offentlige og den private sektor og 
tilskynde dem til at flytte mellem lande, 
sektorer og fag for at forbedre deres 
kreative og innovative potentiale.

Or. en

Ændringsforslag 414
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes finansiering til de bedste og mest 
lovende erfarne forskere, uanset 
nationalitet, som ønsker at udvikle deres 
evner gennem erfaring med tværnational 
eller international mobilitet. De kan få 
støtte i alle de forskellige stadier af deres 
karriere, også hvis de lige har fået deres 
doktorgrad eller har tilsvarende erfaring.
Disse forskere modtager finansiering på 
den betingelse, at de flytter fra ét land til et 
andet for at udvide eller udbygge deres 
kompetencer på universiteter eller i 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV eller andre samfundsøkonomiske 
aktører efter eget valg, som arbejder med 

Der ydes finansiering til de bedste og mest 
lovende erfarne forskere, uanset 
nationalitet, som ønsker at udvikle deres 
evner gennem erfaring med tværnational 
eller international mobilitet. De kan få 
støtte i alle de forskellige stadier af deres 
karriere, også hvis de lige har fået deres 
doktorgrad eller har tilsvarende erfaring.
Disse forskere modtager finansiering på 
den betingelse, at de flytter fra ét land til et 
andet for at udvide eller udbygge deres 
kompetencer på universiteter eller i 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV'er eller andre samfundsøkonomiske 
aktører efter eget valg, som arbejder med 
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forsknings- og innovationsprojekter, der 
svarer til deres personlige behov og 
interesser. De opmuntres endvidere til at 
flytte fra den offentlige til den private 
sektor eller omvendt ved hjælp af 
tidsbegrænsede udstationeringer.
Deltidsmuligheder, som gør det muligt at 
kombinere tjenester i både den offentlige 
og den private sektor, støttes også for at 
sikre en bedre overførsel af viden mellem 
sektorer og tilskynde til opstart af 
virksomheder. Med sådanne 
skræddersyede forskningsmuligheder kan 
forskerne se, at det er muligt at blive helt 
uafhængige, ligesom det fremmer 
karriereskift mellem den offentlige og 
private sektor.

forsknings- og innovationsprojekter, der 
svarer til deres personlige behov og 
interesser. Der bør desuden være 
yderligere støtte til rådighed til at fremme 
forskeres mobilitet til institutioner i 
mindre udviklede regioner. De opmuntres 
endvidere til at flytte fra den offentlige til 
den private sektor eller omvendt ved hjælp 
af tidsbegrænsede udstationeringer.
Deltidsmuligheder, som gør det muligt at 
kombinere tjenester i både den offentlige 
og den private sektor, støttes også for at 
sikre en bedre overførsel af viden mellem 
sektorer og tilskynde til opstart af 
virksomheder. Med sådanne 
skræddersyede forskningsmuligheder kan 
forskerne se, at det er muligt at blive helt 
uafhængige, ligesom det fremmer 
karriereskift mellem den offentlige og 
private sektor.

Or. en

Ændringsforslag 415
András Gyürk

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes finansiering til de bedste og mest 
lovende erfarne forskere, uanset 
nationalitet, som ønsker at udvikle deres 
evner gennem erfaring med tværnational 
eller international mobilitet. De kan få 
støtte i alle de forskellige stadier af deres 
karriere, også hvis de lige har fået deres 
doktorgrad eller har tilsvarende erfaring.
Disse forskere modtager finansiering på 
den betingelse, at de flytter fra ét land til et 
andet for at udvide eller udbygge deres 
kompetencer på universiteter eller i 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV eller andre samfundsøkonomiske 
aktører efter eget valg, som arbejder med 

Der ydes finansiering til de bedste og mest 
lovende erfarne forskere, uanset 
nationalitet, som ønsker at udvikle deres 
evner gennem erfaring med tværnational 
eller international mobilitet. De kan få 
støtte i alle de forskellige stadier af deres 
karriere, også hvis de lige har fået deres 
doktorgrad eller har tilsvarende erfaring.
Disse forskere modtager finansiering på 
den betingelse, at de flytter fra ét land til et 
andet for at udvide eller udbygge deres 
kompetencer på universiteter eller i 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV'er, forskningsinfrastrukturer, viden-
og innovationsfællesskaber under Det 
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forsknings- og innovationsprojekter, der 
svarer til deres personlige behov og 
interesser. De opmuntres endvidere til at 
flytte fra den offentlige til den private 
sektor eller omvendt ved hjælp af 
tidsbegrænsede udstationeringer.
Deltidsmuligheder, som gør det muligt at 
kombinere tjenester i både den offentlige 
og den private sektor, støttes også for at 
sikre en bedre overførsel af viden mellem 
sektorer og tilskynde til opstart af 
virksomheder. Med sådanne 
skræddersyede forskningsmuligheder kan 
forskerne se, at det er muligt at blive helt 
uafhængige, ligesom det fremmer 
karriereskift mellem den offentlige og 
private sektor.

Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi (EIT) eller andre 
samfundsøkonomiske aktører efter eget 
valg, som arbejder med forsknings- og 
innovationsprojekter, der svarer til deres 
personlige behov og interesser. De 
opmuntres endvidere til at flytte fra den 
offentlige til den private sektor eller 
omvendt ved hjælp af tidsbegrænsede 
udstationeringer. Deltidsmuligheder, som 
gør det muligt at kombinere tjenester i både 
den offentlige og den private sektor, støttes 
også for at sikre en bedre overførsel af 
viden mellem sektorer og tilskynde til 
opstart af virksomheder. Med sådanne 
skræddersyede forskningsmuligheder kan 
forskerne se, at det er muligt at blive helt 
uafhængige, ligesom det fremmer 
karriereskift mellem den offentlige og 
private sektor.

Or. en

Ændringsforslag 416
Marisa Matias

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes finansiering til de bedste og mest 
lovende erfarne forskere, uanset 
nationalitet, som ønsker at udvikle deres 
evner gennem erfaring med tværnational 
eller international mobilitet. De kan få 
støtte i alle de forskellige stadier af deres 
karriere, også hvis de lige har fået deres 
doktorgrad eller har tilsvarende erfaring.
Disse forskere modtager finansiering på 
den betingelse, at de flytter fra ét land til et 
andet for at udvide eller udbygge deres 
kompetencer på universiteter eller i 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV eller andre samfundsøkonomiske 
aktører efter eget valg, som arbejder med 

Der ydes finansiering til de bedste og mest 
lovende erfarne forskere, uanset 
nationalitet, som ønsker at udvikle deres 
evner gennem erfaring med tværnational 
eller international mobilitet. De kan få 
støtte i alle de forskellige stadier af deres 
karriere, også hvis de lige har fået deres 
doktorgrad eller har tilsvarende erfaring.
Disse forskere modtager finansiering på 
den betingelse, at de flytter fra ét land til et 
andet for at udvide eller udbygge deres 
kompetencer på universiteter eller i 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV'er, civilsamfundsorganisationer eller 
andre samfundsøkonomiske aktører efter 
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forsknings- og innovationsprojekter, der 
svarer til deres personlige behov og 
interesser. De opmuntres endvidere til at 
flytte fra den offentlige til den private 
sektor eller omvendt ved hjælp af 
tidsbegrænsede udstationeringer.
Deltidsmuligheder, som gør det muligt at 
kombinere tjenester i både den offentlige 
og den private sektor, støttes også for at 
sikre en bedre overførsel af viden mellem 
sektorer og tilskynde til opstart af 
virksomheder. Med sådanne 
skræddersyede forskningsmuligheder kan 
forskerne se, at det er muligt at blive helt 
uafhængige, ligesom det fremmer 
karriereskift mellem den offentlige og 
private sektor.

eget valg, som arbejder med forsknings- og 
innovationsprojekter, der svarer til deres 
personlige behov og interesser. De 
opmuntres endvidere til at flytte fra den 
offentlige til den private sektor eller 
omvendt ved hjælp af tidsbegrænsede 
udstationeringer. Deltidsmuligheder, som 
gør det muligt at kombinere tjenester i både 
den offentlige og den private sektor, støttes 
også for at sikre en bedre overførsel af 
viden mellem sektorer og tilskynde til 
opstart af virksomheder. Med sådanne 
skræddersyede forskningsmuligheder kan 
forskerne se, at det er muligt at blive helt 
uafhængige, ligesom det fremmer 
karriereskift mellem den offentlige og 
private sektor.

Or. en

Ændringsforslag 417
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes finansiering til de bedste og mest 
lovende erfarne forskere, uanset 
nationalitet, som ønsker at udvikle deres 
evner gennem erfaring med tværnational 
eller international mobilitet. De kan få 
støtte i alle de forskellige stadier af deres 
karriere, også hvis de lige har fået deres 
doktorgrad eller har tilsvarende erfaring.
Disse forskere modtager finansiering på 
den betingelse, at de flytter fra ét land til et 
andet for at udvide eller udbygge deres 
kompetencer på universiteter eller i 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV eller andre samfundsøkonomiske 
aktører efter eget valg, som arbejder med 
forsknings- og innovationsprojekter, der 
svarer til deres personlige behov og 

Der ydes finansiering til de bedste og mest 
lovende erfarne forskere, uanset 
nationalitet, som ønsker at udvikle deres 
evner gennem erfaring med tværnational 
eller international mobilitet. De kan få 
støtte i alle de forskellige stadier af deres 
karriere, også hvis de lige har fået deres 
doktorgrad eller har tilsvarende erfaring.
Disse forskere modtager finansiering på 
den betingelse, at de flytter fra ét land til et 
andet for at udvide eller udbygge deres 
kompetencer på universiteter eller i 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV'er, civilsamfundsorganisationer eller 
andre samfundsøkonomiske aktører efter 
eget valg, som arbejder med forsknings- og 
innovationsprojekter, der svarer til deres 
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interesser. De opmuntres endvidere til at 
flytte fra den offentlige til den private 
sektor eller omvendt ved hjælp af 
tidsbegrænsede udstationeringer.
Deltidsmuligheder, som gør det muligt at 
kombinere tjenester i både den offentlige 
og den private sektor, støttes også for at 
sikre en bedre overførsel af viden mellem 
sektorer og tilskynde til opstart af 
virksomheder. Med sådanne 
skræddersyede forskningsmuligheder kan 
forskerne se, at det er muligt at blive helt 
uafhængige, ligesom det fremmer 
karriereskift mellem den offentlige og 
private sektor.

personlige behov og interesser. De 
opmuntres endvidere til at flytte fra den 
offentlige til den private sektor eller 
omvendt ved hjælp af tidsbegrænsede 
udstationeringer. Deltidsmuligheder, som 
gør det muligt at kombinere tjenester i både 
den offentlige og den private sektor, støttes 
også for at sikre en bedre overførsel af 
viden mellem sektorer og tilskynde til 
opstart af virksomheder. Med sådanne 
skræddersyede forskningsmuligheder kan 
forskerne se, at det er muligt at blive helt 
uafhængige, ligesom det fremmer 
karriereskift mellem den offentlige og 
private sektor.

Or. en

Ændringsforslag 418
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes finansiering til de bedste og mest 
lovende erfarne forskere, uanset 
nationalitet, som ønsker at udvikle deres 
evner gennem erfaring med tværnational 
eller international mobilitet. De kan få 
støtte i alle de forskellige stadier af deres 
karriere, også hvis de lige har fået deres 
doktorgrad eller har tilsvarende erfaring.
Disse forskere modtager finansiering på 
den betingelse, at de flytter fra ét land til et 
andet for at udvide eller udbygge deres 
kompetencer på universiteter eller i 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV eller andre samfundsøkonomiske 
aktører efter eget valg, som arbejder med 
forsknings- og innovationsprojekter, der 
svarer til deres personlige behov og 
interesser. De opmuntres endvidere til at 
flytte fra den offentlige til den private 
sektor eller omvendt ved hjælp af 

Der ydes finansiering til de bedste og mest 
lovende erfarne forskere, uanset 
nationalitet, som ønsker at udvikle deres 
evner gennem erfaring med tværnational 
eller international mobilitet. De kan få 
støtte i alle de forskellige stadier af deres 
karriere, også hvis de lige har fået deres 
doktorgrad eller har tilsvarende erfaring.
Disse forskere modtager finansiering på 
den betingelse, at de flytter fra ét land til et 
andet for at udvide eller udbygge deres 
kompetencer på universiteter eller i 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV'er eller andre samfundsøkonomiske 
aktører efter eget valg, som arbejder med 
forsknings- og innovationsprojekter, der 
svarer til deres personlige behov og 
interesser. De opmuntres endvidere til at 
flytte fra den offentlige til den private 
sektor eller omvendt ved hjælp af 
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tidsbegrænsede udstationeringer.
Deltidsmuligheder, som gør det muligt at 
kombinere tjenester i både den offentlige 
og den private sektor, støttes også for at 
sikre en bedre overførsel af viden mellem 
sektorer og tilskynde til opstart af 
virksomheder. Med sådanne 
skræddersyede forskningsmuligheder kan 
forskerne se, at det er muligt at blive helt 
uafhængige, ligesom det fremmer 
karriereskift mellem den offentlige og 
private sektor.

tidsbegrænsede udstationeringer.
Deltidsmuligheder, som gør det muligt at 
kombinere tjenester i både den offentlige 
og den private sektor, støttes også for at 
sikre en bedre overførsel af viden mellem 
sektorer og tilskynde til opstart af 
virksomheder samt spin-off-virksomheder.
Med sådanne skræddersyede 
forskningsmuligheder kan forskerne se, at 
det er muligt at blive helt uafhængige, 
ligesom det fremmer karriereskift mellem 
den offentlige og private sektor.

Or. en

Ændringsforslag 419
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes finansiering til de bedste og mest 
lovende erfarne forskere, uanset 
nationalitet, som ønsker at udvikle deres 
evner gennem erfaring med tværnational 
eller international mobilitet. De kan få 
støtte i alle de forskellige stadier af deres 
karriere, også hvis de lige har fået deres 
doktorgrad eller har tilsvarende erfaring.
Disse forskere modtager finansiering på 
den betingelse, at de flytter fra ét land til et 
andet for at udvide eller udbygge deres 
kompetencer på universiteter eller i 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV eller andre samfundsøkonomiske 
aktører efter eget valg, som arbejder med 
forsknings- og innovationsprojekter, der 
svarer til deres personlige behov og 
interesser. De opmuntres endvidere til at 
flytte fra den offentlige til den private 
sektor eller omvendt ved hjælp af 
tidsbegrænsede udstationeringer.
Deltidsmuligheder, som gør det muligt at 
kombinere tjenester i både den offentlige 

Der ydes finansiering til de bedste og mest 
lovende erfarne forskere og forskere i en 
tidlig fase af deres forskerkarriere, uanset 
nationalitet, som ønsker at udvikle deres 
evner gennem erfaring med tværnational 
eller international mobilitet. De kan få 
støtte i alle de forskellige stadier af deres 
karriere, også hvis de lige har fået deres 
doktorgrad eller har tilsvarende erfaring.
Disse forskere modtager finansiering på 
den betingelse, at de flytter fra ét land til et 
andet for at udvide eller udbygge deres 
kompetencer på universiteter eller i 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV'er eller andre samfundsøkonomiske 
aktører efter eget valg, som arbejder med 
forsknings- og innovationsprojekter, der 
svarer til deres personlige behov og 
interesser. De opmuntres endvidere til at 
flytte fra den offentlige til den private 
sektor eller omvendt ved hjælp af 
tidsbegrænsede udstationeringer.
Deltidsmuligheder, som gør det muligt at 



AM\907981DA.doc 27/130 PE492.815v01-00

DA

og den private sektor, støttes også for at 
sikre en bedre overførsel af viden mellem 
sektorer og tilskynde til opstart af 
virksomheder. Med sådanne 
skræddersyede forskningsmuligheder kan 
forskerne se, at det er muligt at blive helt 
uafhængige, ligesom det fremmer 
karriereskift mellem den offentlige og 
private sektor.

kombinere tjenester i både den offentlige 
og den private sektor, støttes også for at 
sikre en bedre overførsel af viden mellem 
sektorer og tilskynde til opstart af 
virksomheder. Med sådanne 
skræddersyede forskningsmuligheder kan 
forskerne se, at det er muligt at blive helt 
uafhængige, ligesom det fremmer 
karriereskift mellem den offentlige og 
private sektor.

Or. en

Ændringsforslag 420
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del 1 – punkt 3 – punkt 3.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at udnytte forskernes potentiale fuldt 
ud ydes der ligeledes støtte til muligheder 
for at genoptage forskerkarrieren efter en 
pause.

For at udnytte forskernes potentiale fuldt 
ud ydes der støtte til muligheder for at 
genoptage forskerkarrieren efter en pause.
Der ydes ligeledes støtte til reintegrering 
af forskere i en længerevarende 
forskerstilling i EU, herunder også i deres 
oprindelsesland, efter et ophold i et andet 
land i eller uden for EU. Forskeres 
mobilitet og muligheder for at udvikle 
deres karriere bør støttes ved at fremme 
mekanismer såsom det aktuelle 
Euraxess-netværk.

Or. en

Ændringsforslag 421
Marisa Matias

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsmæssige udfordringer bliver 
mere og mere globale, og samarbejde på 
tværs af grænser og sektorer er afgørende 
for, at vi kan løse dem med held. Det er 
derfor af afgørende betydning at dele viden 
og idéer fra forskning til marked, og dette 
kan kun ske ved at skabe forbindelser 
mellem folk. Dette fremmes ved at støtte 
fleksible udvekslinger af højtuddannede 
forsknings- og innovationsmedarbejdere på 
tværs af sektorer, lande og fag.

Samfundsmæssige udfordringer bliver 
mere og mere globale, og samarbejde på 
tværs af grænser og sektorer er afgørende 
for, at vi kan løse dem med held. Det er 
derfor af afgørende betydning at dele viden 
og idéer fra forskning til samfund og til 
marked, og dette kan kun ske ved at skabe 
forbindelser mellem folk.  Dette fremmes 
ved at støtte fleksible udvekslinger af 
højtuddannede forsknings- og 
innovationsmedarbejdere på tværs af 
sektorer, lande og fag.

Or. en

Ændringsforslag 422
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsmæssige udfordringer bliver 
mere og mere globale, og samarbejde på 
tværs af grænser og sektorer er afgørende 
for, at vi kan løse dem med held. Det er 
derfor af afgørende betydning at dele viden 
og idéer fra forskning til marked, og dette 
kan kun ske ved at skabe forbindelser 
mellem folk. Dette fremmes ved at støtte 
fleksible udvekslinger af højtuddannede 
forsknings- og innovationsmedarbejdere på 
tværs af sektorer, lande og fag.

Samfundsmæssige udfordringer bliver 
mere og mere globale, og samarbejde på 
tværs af grænser og sektorer er afgørende 
for, at vi kan løse dem med held. Det er 
derfor af afgørende betydning at dele viden 
og idéer fra forskning til samfund og til 
marked, og dette kan kun ske ved at skabe 
forbindelser mellem folk. Dette fremmes 
ved at støtte fleksible udvekslinger af 
højtuddannede forsknings- og 
innovationsmedarbejdere på tværs af 
sektorer, lande og fag.

Or. en

Ændringsforslag 423
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europæisk finansiering støtter kortsigtet 
udveksling af forsknings- og 
innovationsmedarbejdere i partnerskaber 
mellem universiteter, 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV og andre samfundsøkonomiske 
aktører i Europa samt mellem Europa og 
tredjelande med henblik på at styrke det 
internationale samarbejde. Finansieringen 
vil være åben for forsknings- og 
innovationsmedarbejdere på alle 
karriereniveauer fra den helt nyuddannede 
til ledelsen, herunder også administrativt 
og teknisk personale.

Europæisk finansiering støtter kortsigtet 
udveksling af forsknings- og 
innovationsmedarbejdere i partnerskaber 
mellem universiteter, 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV'er og andre samfundsøkonomiske 
aktører i Europa samt mellem Europa og 
tredjelande med henblik på at styrke det 
internationale samarbejde. Finansieringen 
vil være åben for forsknings- og 
innovationsmedarbejdere på alle 
karriereniveauer fra den helt nyuddannede 
til ledelsen, herunder også administrativt 
og teknisk personale. 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 erhvervslivet 
og den akademiske verden.

Or. en

Ændringsforslag 424
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europæisk finansiering støtter kortsigtet 
udveksling af forsknings- og 
innovationsmedarbejdere i partnerskaber 
mellem universiteter, 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV og andre samfundsøkonomiske 
aktører i Europa samt mellem Europa og 
tredjelande med henblik på at styrke det 
internationale samarbejde. Finansieringen 
vil være åben for forsknings- og 

Europæisk finansiering støtter kortsigtet 
udveksling af forsknings- og 
innovationsmedarbejdere i partnerskaber 
mellem universiteter, 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV'er og andre samfundsøkonomiske 
aktører i Europa samt mellem Europa og 
tredjelande med henblik på at styrke det 
internationale samarbejde. Der træffes 
specifikke foranstaltninger med henblik 
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innovationsmedarbejdere på alle 
karriereniveauer fra den helt nyuddannede 
til ledelsen, herunder også administrativt 
og teknisk personale.

på at styrke forskningskapaciteten i 
udviklingslandene. Finansieringen vil 
være åben for forsknings- og 
innovationsmedarbejdere på alle 
karriereniveauer fra den helt nyuddannede 
til ledelsen, herunder også administrativt 
og teknisk personale.

Or. fr

Begrundelse

EU's mål (som fastsat under punkt 3.2: "Fremme af topkvalitet gennem mobilitet på tværs af 
grænser og sektorer") om at tiltrække de bedste ikke-europæiske forskere er etisk utænkeligt 
uden en reel tilsvarende indsats for at styrke forskningskapaciteten i udviklingslandene.

Ændringsforslag 425
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europæisk finansiering støtter kortsigtet 
udveksling af forsknings- og 
innovationsmedarbejdere i partnerskaber 
mellem universiteter, 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV og andre samfundsøkonomiske 
aktører i Europa samt mellem Europa og 
tredjelande med henblik på at styrke det 
internationale samarbejde. Finansieringen 
vil være åben for forsknings- og 
innovationsmedarbejdere på alle 
karriereniveauer fra den helt nyuddannede 
til ledelsen, herunder også administrativt 
og teknisk personale.

Europæisk finansiering støtter kortsigtet 
udveksling af forsknings- og 
innovationsmedarbejdere i partnerskaber 
mellem universiteter, 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV'er og andre samfundsøkonomiske 
aktører i Europa samt mellem Europa og 
tredjelande med henblik på at styrke det 
internationale samarbejde. Der træffes 
specifikke foranstaltninger med henblik 
på at styrke forskningskapaciteten i 
udviklingslandene. Finansieringen vil 
være åben for forsknings- og 
innovationsmedarbejdere på alle 
karriereniveauer fra den helt nyuddannede 
til ledelsen, herunder også administrativt 
og teknisk personale.

Or. fr
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Begrundelse

EU's mål (som fastsat under punkt 3.2: "Fremme af topkvalitet gennem mobilitet på tværs af 
grænser og sektorer") om at tiltrække de bedste ikke-europæiske forskere er etisk utænkeligt 
uden en reel tilsvarende indsats for at styrke forskningskapaciteten i udviklingslandene.

Ændringsforslag 426
Henri Weber

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europæisk finansiering støtter kortsigtet 
udveksling af forsknings- og 
innovationsmedarbejdere i partnerskaber 
mellem universiteter, 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV og andre samfundsøkonomiske 
aktører i Europa samt mellem Europa og 
tredjelande med henblik på at styrke det 
internationale samarbejde. Finansieringen 
vil være åben for forsknings- og 
innovationsmedarbejdere på alle 
karriereniveauer fra den helt nyuddannede
til ledelsen, herunder også administrativt 
og teknisk personale.

Europæisk finansiering støtter kortsigtet 
udveksling af forsknings- og 
innovationsmedarbejdere i partnerskaber 
mellem universiteter, 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV'er og andre samfundsøkonomiske 
aktører i Europa samt mellem Europa og 
tredjelande med henblik på at styrke det 
internationale samarbejde. Der træffes 
specifikke foranstaltninger med henblik 
på at styrke forskningskapaciteten i 
udviklingslandene. Finansieringen vil 
være åben for forsknings- og 
innovationsmedarbejdere på alle 
karriereniveauer fra den helt nyuddannede 
til ledelsen, herunder også administrativt 
og teknisk personale.

Or. fr

Ændringsforslag 427
András Gyürk

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europæisk finansiering støtter kortsigtet 
udveksling af forsknings- og 

Europæisk finansiering støtter kortsigtet 
udveksling af forsknings- og 
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innovationsmedarbejdere i partnerskaber 
mellem universiteter, 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV og andre samfundsøkonomiske 
aktører i Europa samt mellem Europa og 
tredjelande med henblik på at styrke det 
internationale samarbejde. Finansieringen 
vil være åben for forsknings- og 
innovationsmedarbejdere på alle 
karriereniveauer fra den helt nyuddannede 
til ledelsen, herunder også administrativt 
og teknisk personale.

innovationsmedarbejdere i partnerskaber 
mellem universiteter, 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV'er, forskningsinfrastruktur, viden-
og innovationsfællesskaber under Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi og andre samfundsøkonomiske 
aktører i Europa samt mellem Europa og 
tredjelande med henblik på at styrke det 
internationale samarbejde. Finansieringen 
vil være åben for forsknings- og 
innovationsmedarbejdere på alle 
karriereniveauer fra den helt nyuddannede 
til ledelsen, herunder også administrativt 
og teknisk personale.

Or. en

Ændringsforslag 428
Marisa Matias

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europæisk finansiering støtter kortsigtet 
udveksling af forsknings- og 
innovationsmedarbejdere i partnerskaber 
mellem universiteter, 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV og andre samfundsøkonomiske 
aktører i Europa samt mellem Europa og 
tredjelande med henblik på at styrke det 
internationale samarbejde. Finansieringen 
vil være åben for forsknings- og 
innovationsmedarbejdere på alle 
karriereniveauer fra den helt nyuddannede 
til ledelsen, herunder også administrativt 
og teknisk personale.

Europæisk finansiering støtter kortsigtet 
udveksling af forsknings- og 
innovationsmedarbejdere i partnerskaber 
mellem universiteter, 
forskningsinstitutioner, virksomheder, 
SMV'er, civilsamfundsorganisationer og 
andre samfundsøkonomiske aktører i 
Europa samt mellem Europa og tredjelande 
med henblik på at styrke det internationale 
samarbejde. Finansieringen vil være åben 
for forsknings- og 
innovationsmedarbejdere på alle 
karriereniveauer fra den helt nyuddannede 
til ledelsen, herunder også administrativt 
og teknisk personale.

Or. en
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Ændringsforslag 429
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne håndtere udfordringen er det 
vigtigt at holde øje med udviklingen.
Programmet støtter udvikling af indikatorer 
og analyse af data i forbindelse med 
forskeres mobilitet, færdigheder og 
karrierer med henblik på at identificere 
huller i Marie Curie-aktiviteterne og 
forbedre virkningen af disse aktioner.
Aktiviteterne gennemføres med henblik på 
at opnå synergier og et tæt samarbejde med 
de politiske støtteaktioner vedrørende 
forskere, deres arbejdsgivere og 
finansieringskilder, som udføres under 
"Rummelige, innovative og sikre 
samfund". Specifikke aktioner finansieres 
for at støtte initiativer, som skal øge 
opmærksomheden omkring betydningen af 
en karriere inden for forskning og formidle 
forsknings- og innovationsresultater fra 
arbejde, som støttes af Marie Curie-
aktiviteter.

For at kunne håndtere udfordringen er det 
vigtigt at holde øje med udviklingen.
Programmet støtter udvikling af indikatorer 
og analyse af data i forbindelse med 
forskeres mobilitet, færdigheder og 
karrierer med henblik på at identificere 
huller i Marie Curie-aktiviteterne og 
forbedre virkningen af disse aktioner.
Aktiviteterne gennemføres med henblik på 
at opnå synergier og et tæt samarbejde med 
de politiske støtteaktioner vedrørende 
forskere, deres arbejdsgivere og 
finansieringskilder, som udføres under 
"Rummelige, innovative og sikre 
samfund". Specifikke aktioner finansieres 
for at støtte initiativer, som skal øge 
opmærksomheden omkring betydningen af 
en karriere inden for forskning, bistå dem, 
der genoptager forskerkarrieren efter en 
pause, og formidle forsknings- og 
innovationsresultater fra arbejde, som 
støttes af Marie Curie-aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 430
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne håndtere udfordringen er det 
vigtigt at holde øje med udviklingen.
Programmet støtter udvikling af indikatorer 
og analyse af data i forbindelse med 
forskeres mobilitet, færdigheder og 

For at kunne håndtere udfordringen er det 
vigtigt at holde øje med udviklingen.
Programmet støtter udvikling af indikatorer 
og analyse af data i forbindelse med 
forskeres mobilitet, færdigheder og 
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karrierer med henblik på at identificere 
huller i Marie Curie-aktiviteterne og 
forbedre virkningen af disse aktioner.
Aktiviteterne gennemføres med henblik på 
at opnå synergier og et tæt samarbejde med 
de politiske støtteaktioner vedrørende 
forskere, deres arbejdsgivere og 
finansieringskilder, som udføres under 
"Rummelige, innovative og sikre 
samfund". Specifikke aktioner finansieres 
for at støtte initiativer, som skal øge 
opmærksomheden omkring betydningen af 
en karriere inden for forskning og formidle 
forsknings- og innovationsresultater fra 
arbejde, som støttes af Marie Curie-
aktiviteter.

karrierer med henblik på at identificere 
huller i Marie Curie-aktiviteterne og 
forbedre virkningen af disse aktioner.
Aktiviteterne gennemføres med henblik på 
at opnå synergier og et tæt samarbejde med 
de politiske støtteaktioner vedrørende 
forskere, deres arbejdsgivere og 
finansieringskilder, som udføres under 
"Videnskab med og for samfundet".
Specifikke aktioner finansieres for at støtte 
initiativer, som skal øge opmærksomheden 
omkring betydningen af en karriere inden 
for forskning og formidle forsknings- og 
innovationsresultater fra arbejde, som 
støttes af Marie Curie-aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 431
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Marie Curie-aktiviteterne vil være åbne for 
uddannelses- og 
karriereudviklingsaktiviteter inden for alle 
områder af forskning og innovation, som 
behandles i traktaten, fra grundforskning til 
indførelse på markedet og 
innovationstjenester. Forsknings- og 
innovationsområder samt sektorer vælges 
frit af ansøgerne.

Marie Curie-aktiviteterne vil være åbne for 
uddannelses- og 
karriereudviklingsaktiviteter inden for alle 
områder af forskning og innovation, som 
behandles i traktaten, fra grundforskning –
herunder inden for samfundsvidenskab 
og humaniora – til indførelse på markedet 
og innovationstjenester. Forsknings- og 
innovationsområder samt sektorer vælges 
frit af ansøgerne.

Or. en

Ændringsforslag 432
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I alle ovennævnte aktiviteter fokuseres der 
på at tilskynde til omfattende deltagelse fra 
virksomhedernes side, navnlig SMV, samt 
andre samfundsøkonomiske aktører for at 
sikre en vellykket gennemførelse og 
virkning af Marie Curie-aktiviteter. Et 
langsigtet samarbejde mellem højere 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer og den private 
sektor, hvor der tages hensyn til beskyttelse 
af intellektuelle ejendomsrettigheder, 
fremmes i alle Marie Curie-aktiviteter.

I alle ovennævnte aktiviteter fokuseres der 
på at tilskynde til omfattende deltagelse fra 
virksomhedernes side, navnlig SMV'er, 
civilsamfundsorganisationer samt andre 
samfundsøkonomiske aktører for at sikre 
en vellykket gennemførelse og virkning af 
Marie Curie-aktiviteter. Et langsigtet 
samarbejde mellem højere 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer og den private 
sektor, hvor der tages hensyn til beskyttelse 
af intellektuelle ejendomsrettigheder, 
fremmes i alle Marie Curie-aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 433
Marisa Matias

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I alle ovennævnte aktiviteter fokuseres der 
på at tilskynde til omfattende deltagelse fra 
virksomhedernes side, navnlig SMV, samt 
andre samfundsøkonomiske aktører for at 
sikre en vellykket gennemførelse og 
virkning af Marie Curie-aktiviteter. Et 
langsigtet samarbejde mellem højere 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer og den private 
sektor, hvor der tages hensyn til beskyttelse 
af intellektuelle ejendomsrettigheder, 
fremmes i alle Marie Curie-aktiviteter.

I alle ovennævnte aktiviteter fokuseres der 
på at tilskynde til omfattende deltagelse fra 
virksomhedernes side, navnlig SMV'er, 
civilsamfundsorganisationer samt andre 
samfundsøkonomiske aktører for at sikre 
en vellykket gennemførelse og virkning af 
Marie Curie-aktiviteter. Et langsigtet 
samarbejde mellem højere 
uddannelsesinstitutioner, 
forskningsorganisationer og den private 
sektor, hvor der tages hensyn til beskyttelse 
af intellektuelle ejendomsrettigheder, 
fremmes i alle Marie Curie-aktiviteter.

Or. en
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Ændringsforslag 434
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.6 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at åbne op for alle talentkilder træffes 
der generelle foranstaltninger, som skal 
bekæmpe skævvridninger i adgangen til 
tilskuddene, f.eks. ved at tilskynde til lige 
muligheder i alle Marie Curie-aktiviteter 
og anvende benchmarking for 
kønsfordeling. Derudover vil Marie Curie-
aktiviteter støtte forskere i at finde en mere 
stabil karrierevej og sikre, at de kan opnå 
en passende balance mellem arbejde og 
privatliv under hensyntagen til deres 
familiesituation, samt bidrage til at fremme 
genoptagelsen af forskerkarrieren efter en 
pause. Principperne i det europæiske 
charter for forskere og adfærdskodeksen 
for ansættelse af forskere, hvori der 
tilskyndes til åben rekruttering og 
attraktive arbejdsforhold, støttes og 
anvendes af alle de støttede deltagere.

For at åbne op for alle talentkilder træffes 
der generelle foranstaltninger, som skal 
bekæmpe skævvridninger i adgangen til 
tilskuddene, f.eks. ved at tilskynde til lige 
muligheder i alle Marie Curie-aktiviteter 
og anvende benchmarking for 
kønsfordeling samt ved at bistå dem, der 
genoptager forskerkarrieren efter en 
pause. Derudover vil Marie Curie-
aktiviteter støtte forskere i at finde en mere 
stabil karrierevej og sikre, at de kan opnå 
en passende balance mellem arbejde og 
privatliv under hensyntagen til deres 
familiesituation, samt bidrage til at fremme 
genoptagelsen af forskerkarrieren efter en 
pause. Principperne i det europæiske 
charter for forskere og adfærdskodeksen 
for ansættelse af forskere, hvori der 
tilskyndes til åben rekruttering og 
attraktive arbejdsforhold, støttes og 
anvendes af alle de støttede deltagere.

Or. en

Ændringsforslag 435
Anna Záborská, Jan Březina

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.6 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at åbne op for alle talentkilder træffes 
der generelle foranstaltninger, som skal 
bekæmpe skævvridninger i adgangen til 
tilskuddene, f.eks. ved at tilskynde til lige 
muligheder i alle Marie Curie-aktiviteter 
og anvende benchmarking for 

For at åbne op for alle talentkilder træffes 
der generelle foranstaltninger, som skal 
bekæmpe skævvridninger i adgangen til 
tilskuddene, f.eks. ved at tilskynde til lige 
muligheder i alle Marie Curie-aktiviteter 
og anvende benchmarking for deltagelse af 
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kønsfordeling. Derudover vil Marie Curie-
aktiviteter støtte forskere i at finde en mere 
stabil karrierevej og sikre, at de kan opnå 
en passende balance mellem arbejde og 
privatliv under hensyntagen til deres 
familiesituation, samt bidrage til at fremme 
genoptagelsen af forskerkarrieren efter en 
pause. Principperne i det europæiske 
charter for forskere og adfærdskodeksen 
for ansættelse af forskere, hvori der 
tilskyndes til åben rekruttering og 
attraktive arbejdsforhold, støttes og 
anvendes af alle de støttede deltagere.

både kvinder og mænd. Derudover vil 
Marie Curie-aktiviteter støtte forskere i at 
finde en mere stabil karrierevej og sikre, at 
de kan opnå en passende balance mellem 
arbejde og privatliv under hensyntagen til 
deres familiesituation, samt bidrage til at 
fremme genoptagelsen af forskerkarrieren 
efter en pause. Principperne i det 
europæiske charter for forskere og 
adfærdskodeksen for ansættelse af 
forskere, hvori der tilskyndes til åben 
rekruttering og attraktive arbejdsforhold, 
støttes og anvendes af alle de støttede 
deltagere.

Or. en

Ændringsforslag 436
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – punkt 3.6 - afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En deltager, som er tildelt støtte under 
Marie Curie-aktiviteterne, bør have 
mulighed for at fordele støtten på en 
supplerende 12-måneders periode, hvis 
dette er nødvendigt for at færdiggøre 
forskningsprojektet.

Or. en

Ændringsforslag 437
Marian-Jean Marinescu

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Topkvalitet gennem 
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netværkssamarbejde
Aktiviteterne sigter mod at mindske de 
videnskabelige og tekniske forskelle i 
Unionen og bidrager derved til at forbedre 
den overordnede effektivitet og ekspertise 
inden for videnskabelig og teknologisk 
forskning i alle medlemsstaterne.
5.1 Specifikke målsætninger og tilgang
Som et bidrag til at omstrukturere 
videnskabs- og teknologisektorerne i visse 
dele af Unionen med ringere resultater 
samt for at styrke Unionens overordnede 
kapacitet inden for forskning og 
innovation af topkvalitet ydes der støtte til 
topforskningscentre, så deres kapacitet 
bedre kan bidrage til den økonomiske og 
sociale udvikling i EU.
Dette vil ske ved at sætte 
topforskningscentre i de områder i 
Unionen, der er mindre udviklede på 
videnskabsområdet, i stand til at etablere 
eller forbedre deres forbindelser med 
topforskningscentre andre steder i 
Unionen, gennem netværkssamarbejde og 
venskabsaftaler, samt til at opgradere 
deres forsknings- og innovationskapacitet 
til partnernes kapacitetsniveau på 
området.
Dette vil endvidere muliggøre en større 
deltagelse af visse forskerkredse i 
Horisont 2020 og derved bidrage til den 
nødvendige udvidelse af denne deltagelse.
5.2 Specifikke gennemførelsesaspekter
Denne aktivitet omfatter alle 
videnskabelige og teknologiske områder.
EU-midlerne støtter netværk, der 
omgrupperer mindst tre forsknings-
og/eller teknologicentre og samler 
teoretisk og anvendt forskning inden for 
natur- og samfundsvidenskab og 
økonomisk videnskab.
Et af centrene skal oprettes i et 
EU-medlemsland med ringere 
videnskabelig udvikling eller i et 
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yderområde. Et land med ringere 
videnskabelig udvikling defineres ud fra, i 
hvilket omfang det deltog i det foregående 
syvende rammeprogram (RP7): en 
medlemsstat med færre end to udvalgte 
projekter pr. 100 000 indbyggere i RP7 er 
berettiget til denne aktivitet.

Or. en

Ændringsforslag 438
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.1.1. Udvikling af 
forskningsinfrastrukturer i verdensklasse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. fr

Ændringsforslag 439
András Gyürk

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at sikre gennemførelse, 
bæredygtighed på lang sigt og effektiv drift 
af de forskningsinfrastrukturer, som 
identificeres af Det Europæiske 
Strategiforum for Forskningsinfrastrukturer 
(ESFRI) og andre forskningsinfrastrukturer 
i verdensklasse, som vil hjælpe Europa 
med at imødegå store udfordringer inden 
for forskning, industri og samfund. Dette 
mål handler specifikt om de infrastrukturer, 
som er ved at etablere eller har etableret 
deres forvaltning, f.eks. på grundlag af det 
europæiske konsortium for en 
forskningsinfrastruktur (ERIC) eller en 
anden tilsvarende struktur på europæisk 

Målet er at sikre gennemførelse, 
bæredygtighed på lang sigt og effektiv drift 
af de forskningsinfrastrukturer, som 
identificeres af Det Europæiske 
Strategiforum for Forskningsinfrastrukturer 
(ESFRI) og andre forskningsinfrastrukturer 
i verdensklasse, herunder regionale 
infrastrukturer af topkvalitet og 
europæisk værdi, som vil hjælpe Europa 
med at imødegå store udfordringer inden 
for forskning, industri og samfund. Dette 
mål handler specifikt om de infrastrukturer, 
som er ved at etablere eller har etableret 
deres forvaltning, f.eks. på grundlag af det 
europæiske konsortium for en 
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eller internationalt plan. forskningsinfrastruktur (ERIC) eller en 
anden tilsvarende struktur på europæisk 
eller internationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 440
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at sikre gennemførelse, 
bæredygtighed på lang sigt og effektiv drift 
af de forskningsinfrastrukturer, som 
identificeres af Det Europæiske 
Strategiforum for Forskningsinfrastrukturer 
(ESFRI) og andre forskningsinfrastrukturer 
i verdensklasse, som vil hjælpe Europa 
med at imødegå store udfordringer inden 
for forskning, industri og samfund. Dette 
mål handler specifikt om de infrastrukturer, 
som er ved at etablere eller har etableret 
deres forvaltning, f.eks. på grundlag af det 
europæiske konsortium for en 
forskningsinfrastruktur (ERIC) eller en 
anden tilsvarende struktur på europæisk 
eller internationalt plan.

Målet er at sikre gennemførelse, 
bæredygtighed på lang sigt og effektiv drift 
af de forskningsinfrastrukturer, som 
identificeres af Det Europæiske 
Strategiforum for Forskningsinfrastrukturer 
(ESFRI) og andre eksisterende
forskningsinfrastrukturer i verdensklasse 
beliggende i Europa, som vil hjælpe 
Europa med at imødegå store udfordringer 
inden for forskning, industri og samfund.
Dette mål handler specifikt om de 
infrastrukturer, som er ved at etablere eller 
har etableret deres forvaltning, f.eks. på 
grundlag af det europæiske konsortium for 
en forskningsinfrastruktur (ERIC) eller en 
anden tilsvarende struktur på europæisk 
eller internationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 441
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der bør ligeledes ydes støtte til 
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forskningsinfrastrukturer, der ikke 
figurerer på ESFRI's liste, men som 
spiller en vigtig rolle på tværregionalt 
plan.
Horisont 2020 bør tillige støtte 
grænseoverskridende samarbejde inden 
for forskningsinfrastruktur.
Europa-Kommissionen bistår 
medlemsstaterne i deres bestræbelser på 
at optimere deres forskningsfaciliteter ved 
at oprette en database over alle offentligt 
tilgængelige regionale 
forskningsinfrastrukturer i EU.

Or. en

Ændringsforslag 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) driftsfasen (f.eks. adgang, 
databehandling, outreach, uddannelse og 
internationale samarbejdsaktiviteter).

c) driftsfasen (f.eks. adgang, 
databehandling, outreach, uddannelse og 
internationale samarbejdsaktiviteter). Dette 
omfatter støtte til driftsomkostninger for 
at sikre bæredygtigheden og den højeste 
kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 443
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) driftsfasen (f.eks. adgang, 
databehandling, outreach, uddannelse og 

c) driftsfasen (f.eks. 
samordningsaktiviteter på EU-niveau, 
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internationale samarbejdsaktiviteter). tværnational adgang, databehandling, 
outreach, uddannelse og internationale 
samarbejdsaktiviteter).

Or. en

Ændringsforslag 444
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.1 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) revisionsfasen (for eksempel 
vedtagelse af foranstaltninger til at sikre, 
at de eksisterende infrastrukturer opfylder 
de strategiske behov mere effektivt)

Or. fr

Begrundelse

Det syvende rammeprogram for forskning og udvikling fastsatte bestemmelser for støtte til 
både nye og eksisterende infrastrukturerer – en fornuftig tilgang. Ved at fjerne ordet "nye" i 
overskriften for punkt 4.1.1. [i den engelske og franske udgave] kan der fortsat ydes støtte til 
allerede eksisterende infrastrukturer. Der spares tid og penge ved at støtte 
tilpasningsforanstaltninger, så eksisterende infrastrukturer lever op til de aktuelle behov.

Ændringsforslag 445
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionen vil støtte netværk, som samler og 
integrerer vigtige nationale 
forskningsinfrastrukturer på europæisk 
plan. Der ydes finansiering, navnlig til 
støtte af forskeres tværnationale og 
virtuelle adgang samt harmonisering og 
forbedring af de tjenester, som 

Unionen vil støtte netværk, som samler og 
integrerer vigtige nationale 
forskningsinfrastrukturer på europæisk 
plan, med særligt fokus på at fremme 
netværkssamarbejde mellem og 
integration af videnskabelige fællesskaber 
i EU-15- og EU-12-medlemsstaterne ved 
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infrastrukturerne yder. Omkring 100 
netværk af infrastrukturer inden for alle 
områder af videnskab og teknologi ville 
kræve denne støtte med op til 20 000 
forskere pr. år, som udnytter adgangen til 
disse faciliteter.

hjælp af, for eksempel, et mere integreret 
landskab for forskningsinfrastruktur. Der 
ydes finansiering, navnlig til støtte af 
forskeres tværnationale og virtuelle adgang 
samt harmonisering og forbedring af de 
tjenester, som infrastrukturerne yder.
Omkring 100 netværk af infrastrukturer 
inden for alle områder af videnskab og 
teknologi ville kræve denne støtte med op 
til 20 000 forskere pr. år, som udnytter 
adgangen til disse faciliteter.

Or. en

Ændringsforslag 446
Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionen vil støtte netværk, som samler og 
integrerer vigtige nationale 
forskningsinfrastrukturer på europæisk 
plan. Der ydes finansiering, navnlig til 
støtte af forskeres tværnationale og 
virtuelle adgang samt harmonisering og 
forbedring af de tjenester, som 
infrastrukturerne yder. Omkring 100 
netværk af infrastrukturer inden for alle 
områder af videnskab og teknologi ville 
kræve denne støtte med op til 20 000 
forskere pr. år, som udnytter adgangen til 
disse faciliteter.

Unionen vil støtte netværk, som samler og 
integrerer vigtige nationale teoretiske og 
anvendte forskningsinfrastrukturer på 
europæisk plan. Der ydes finansiering, 
navnlig til støtte af forskeres tværnationale 
og virtuelle adgang samt harmonisering og 
forbedring af de tjenester, som 
infrastrukturerne yder. Omkring 100 
netværk af infrastrukturer inden for alle 
områder af videnskab og teknologi ville 
kræve denne støtte med op til 20 000 
forskere pr. år, som udnytter adgangen til 
disse faciliteter.

Or. en

Ændringsforslag 447
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er inden 2020 at realisere et fælles
og åbent europæisk rum for 
onlineforskning, hvor forskere nyder godt 
af avancerede, allestedsnærværende og 
pålidelige tjenester til netværk og 
databehandling samt gnidningsløs og åben 
adgang til e-videnskabsmiljøer og globale 
dataressourcer.

Målet er inden 2020 at realisere et fælles 
og åbent europæisk rum for 
onlineforskning, hvor forskere nyder godt 
af avancerede, allestedsnærværende og 
pålidelige tjenester til netværk og 
databehandling samt gnidningsløs og åben 
adgang til e-videnskabsmiljøer og globale 
dataressourcer. Det er derfor 
hensigtsmæssigt, at 38 % af budgettet 
under dette specifikke mål går til 
forskning og innovation inden for 
e-infrastrukturer.

Or. en

Ændringsforslag 448
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at nå dette mål ydes der støtte til:
globale forsknings- og 
uddannelsesnetværk, som yder avancerede, 
standardiserede og skalerbare inter-
domain-tjenester efter behov, forsyningsnet 
og "cloud"-infrastrukturer, der giver 
næsten ubegrænset computer- og 
databehandlingskapacitet, et økosystem af 
supercomputerfaciliteter i retning af 
exaskala, en software- og 
serviceinfrastruktur, f.eks. til simulering og 
visualisering, realtidsværktøjer til 
samarbejde og en interoperabel, åben og 
pålidelig videnskabelig datainfrastruktur.

For at nå dette mål ydes der støtte til:
globale forsknings- og 
uddannelsesnetværk, som yder avancerede, 
standardiserede og skalerbare fælles 
interinstitutionelle tjenester og inter-
domain-tjenester efter behov, forsyningsnet 
og "cloud"-infrastrukturer, der giver 
næsten ubegrænset computer- og 
databehandlingskapacitet, et økosystem af 
supercomputerfaciliteter i retning af 
exaskala, en software- og 
serviceinfrastruktur, f.eks. til simulering og 
visualisering, realtidsværktøjer til 
samarbejde og en interoperabel, åben og 
pålidelig videnskabelig datainfrastruktur.

Or. en
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Ændringsforslag 449
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 – punkt 4.2 – punkt 4.2.1 – afsnit 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) støtteaktiviteter, der styrker 
interoperabiliteten af 
forskningsinfrastrukturer, herunder 
e-infrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 450
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Universel onlineadgang for universiteter 
og forskningsinstitutioner til den store 
mængde af verdens videnskabelige 
publikationer støttes gennem 
konsolidering af en e-infrastruktur på 
EU-niveau for et åbent 
online-videnskabsbibliotek.

Or. en

Ændringsforslag 451
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 – punkt 4.2 – punkt 4.2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionens finansiering vil støtte uddannelse 
af medarbejdere, som styrer forvaltning og 

Unionens finansiering vil støtte uddannelse 
og videreuddannelse af medarbejdere, som 
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drift af forskningsinfrastrukturer af 
paneuropæisk interesse, udveksling af 
medarbejdere og bedste praksis mellem de 
forskellige infrastrukturer samt en 
tilstrækkelig forsyning af menneskelige 
ressourcer inden for vigtige discipliner, 
herunder fremkomst af specifikke 
uddannelseslæseplaner.

anvender og styrer forvaltning og drift af 
forskningsinfrastrukturer af paneuropæisk 
interesse, udveksling af medarbejdere og 
bedste praksis mellem de forskellige 
infrastrukturer, herunder en
udstationeringsordning for ledende 
medarbejdere og projektledere, samt en 
tilstrækkelig forsyning af menneskelige 
ressourcer inden for vigtige discipliner, 
herunder fremkomst af specifikke 
uddannelseslæseplaner.

Or. en

Ændringsforslag 452
András Gyürk

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 – punkt 4.2 – punkt 4.2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionens finansiering vil støtte uddannelse 
af medarbejdere, som styrer forvaltning og 
drift af forskningsinfrastrukturer af 
paneuropæisk interesse, udveksling af 
medarbejdere og bedste praksis mellem de 
forskellige infrastrukturer samt en 
tilstrækkelig forsyning af menneskelige 
ressourcer inden for vigtige discipliner, 
herunder fremkomst af specifikke 
uddannelseslæseplaner.

Unionens finansiering vil støtte uddannelse 
af medarbejdere, som styrer forvaltning og 
drift af forskningsinfrastrukturer af 
paneuropæisk interesse, udveksling af 
medarbejdere og bedste praksis mellem de 
forskellige infrastrukturer samt en 
tilstrækkelig forsyning af menneskelige 
ressourcer inden for vigtige discipliner, 
herunder fremkomst af specifikke 
uddannelseslæseplaner. Synergi og 
sammenhæng med Marie Sklodowska 
Curie-aktiviteterne og viden- og 
innovationsfællesskaberne under Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi fremmes.

Or. en

Ændringsforslag 453
Lena Kolarska-Bobińska
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Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 – punkt 4.2 – punkt 4.2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionens finansiering vil støtte uddannelse 
af medarbejdere, som styrer forvaltning og 
drift af forskningsinfrastrukturer af 
paneuropæisk interesse, udveksling af 
medarbejdere og bedste praksis mellem de 
forskellige infrastrukturer samt en 
tilstrækkelig forsyning af menneskelige 
ressourcer inden for vigtige discipliner, 
herunder fremkomst af specifikke 
uddannelseslæseplaner.

Unionens finansiering vil støtte uddannelse 
af medarbejdere, som styrer forvaltning og 
drift af forskningsinfrastrukturer af 
paneuropæisk interesse, udveksling af 
medarbejdere, navnlig mellem EU-15- og 
EU-12-medlemsstaterne, og bedste praksis 
mellem de forskellige infrastrukturer samt 
en tilstrækkelig forsyning af menneskelige 
ressourcer inden for vigtige discipliner, 
herunder fremkomst af specifikke 
uddannelseslæseplaner.

Or. en

Ændringsforslag 454
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 – punkt 4.3 – punkt 4.3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at fremme udviklingen af globale 
forskningsinfrastrukturer, dvs. 
forskningsinfrastrukturer, som kræver 
finansiering og aftaler på globalt plan. Det 
er ligeledes målet at fremme samarbejdet 
mellem europæiske 
forskningsinfrastrukturer og deres ikke-
europæiske modparter og sikre deres 
globale interoperabilitet og rækkevidde 
samt forfølge internationale aftaler om 
gensidig brug, åbenhed eller 
samfinansiering af infrastrukturer. I denne 
forbindelse tages der behørigt hensyn til 
anbefalingerne fra Carnegie Group of 
Senior Officials on Global Research 
Infrastructures. Der fokuseres på at sikre 
tilstrækkelig deltagelse fra Unionens side i 
samordning med internationale organer 
som FN eller OECD.

Målet er at fremme udviklingen af globale 
forskningsinfrastrukturer, dvs. 
forskningsinfrastrukturer, som kræver 
finansiering og aftaler på globalt plan. Det 
er ligeledes målet at fremme samarbejdet 
mellem europæiske 
forskningsinfrastrukturer og deres ikke-
europæiske modparter og sikre deres 
globale interoperabilitet og rækkevidde 
samt forfølge internationale aftaler om 
gensidig brug, åbenhed eller 
samfinansiering af infrastrukturer. I denne 
forbindelse tages der behørigt hensyn til 
anbefalingerne fra Carnegie Group of 
Senior Officials on Global Research 
Infrastructures. Der fokuseres på at sikre 
tilstrækkelig deltagelse fra Unionens side i 
samordning med internationale organer 
som FN eller OECD. Der tages ligeledes 
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fat på 
forskningsinfrastrukturpartnerskaber 
med udviklingslandene, for eksempel som 
led i den fælles Afrika-EU-strategi.

Or. en

Ændringsforslag 455
Herbert Reul, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-
Bobińska, Ioan Enciu, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Udbredelse af topkvalitet og udvidelse 
af deltagelsen
For at hjælpe med at lukke forsknings- og 
innovationskløften i Europa udvikles 
komplementaritet og snævre synergier 
med strukturfondene både forud 
(kapacitetsopbygning i medlemsstaterne 
for bedre at forberede deres deltagelse i 
Horisont 2020) og efterfølgende (for at 
udnytte og udbrede resultater inden for 
forskning og innovation, der stammer fra 
Horisont 2020). Hvor det er muligt, 
fremmes interoperabiliteten mellem disse 
to instrumenter. Der tilskyndes til 
kumulativ eller kombineret støtte.
I den forbindelse tager foranstaltningerne 
sigte på fuldt ud at udnytte potentialet i 
EU's talentpulje for på denne måde at 
optimere de økonomiske og sociale 
virkninger af forskning og innovation.
Foranstaltningerne er adskilte fra andre 
politikker og foranstaltninger under 
samhørighedspolitikken, men de 
supplerer disse. Foranstaltningerne skal:
a) skabe forbindelser mellem nye 
institutioner, topforskningscentre og 
innovative regioner i mindre udviklede 
medlemsstater og førende internationale 
modstykker andre steder i EU. Dette 
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omfatter en kombination af 
venskabsforbindelser baseret på 
udveksling af medarbejdere, 
ekspertrådgivning og -bistand og 
udarbejdelse af fælles strategier for 
udvikling af topforskningscentre. I 
mindre udviklede regioner kan dette 
eventuelt modtage støtte fra 
Samhørighedsfonden. Det overvejes at 
knytte forbindelser til innovative klynger 
og at anerkende topkvalitet i mindre 
udviklede regioner, bl.a. gennem 
ekspertevalueringer og tildeling af 
"kvalitetsstempler" til de institutioner, der 
lever op til internationale standarder
b) udskrive en konkurrence for 
grundlæggelse af internationalt 
konkurrencedygtige forskningscentre i 
samhørighedsregioner. Kandidaterne til 
konkurrencen bør være hold, som hver 
især omfatter en innovativ, men stadig 
mindre udviklet region og et 
internationalt anerkendt 
topforskningscenter et andet sted i EU. De 
videnskabelige begreber, som ligger til 
grund for de nyligt grundlagte 
forskningsinstitutter, bør vurderes ud fra 
princippet om topkvalitet. Det bør 
pålægges regionerne at udarbejde en 
levedygtig overordnet strategi for 
etablering af en infrastruktur og et 
overordnet miljø, der muliggør forskning 
og innovation, og som kan udvikles ved 
hjælp af deres strukturmidler. Denne 
konkurrence bør tilvejebringe et 
magtfuldt supplement til de økonomisk 
svagere regioners anstrengelser for at 
udvikle en langsigtet intelligent 
specialiseringsstrategi
c) indføre et "formandskab" for det 
europæiske forskningsrum for at 
tiltrække særligt dygtige akademikere til 
institutioner med et klart potentiale for 
forskning i topklasse med henblik på at 
hjælpe disse institutioner med at udnytte 
hele dette potentiale og derved skabe lige 
vilkår for forskning og innovation i det 
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europæiske forskningsrum. Dette 
omfatter institutionel støtte til etablering 
af et konkurrencedygtigt forskningsmiljø 
og de rammebetingelser, der er 
nødvendige for at tiltrække, fastholde og 
udvikle forskningstalenter i topklasse i 
disse institutioner
d) give et "kvalitetsstempel" til forslag til 
EFR-projekter, Marie Sklodowska Curie-
projekter eller samarbejdsprojekter, der er 
evalueret positivt, og som ikke har været i 
stand til at opnå finansiering på grund af 
budgetbegrænsninger. Nationale og 
regionale fonde kan således tilskyndes til 
at bidrage til finansieringen af de 
projekter, der opfylder kriterierne om 
topkvalitet, men ikke kan finansieres på 
grund af manglende EU-midler
e) give et "kvalitetsstempel" til afsluttede 
projekter for at lette finansiering af 
opfølgningen (f.eks. pilotprojekter, 
demonstrationsprojekter eller udnyttelse 
af forskningsresultater) fra nationale eller 
regionale kilder
f) tildeling af "hjemvendelsesstipendier" 
fra EFR til forskere, som arbejder uden 
for EU og ønsker at arbejde i EU, eller til 
forskere, som allerede arbejder i EU, men 
ønsker at flytte til en mindre udviklet 
region
g) yde støtte til supplerende aftaler 
indgået mellem organisationer, som 
modtager støtte fra 
forskningssamarbejdsprojekterne, og 
andre organer og organisationer, som 
hovedsageligt er etableret i andre lande 
end dem, der er direkte involveret i 
projektet, med det specifikke mål at 
fremme uddannelsesmulighederne (dvs. 
ph.d.-stillinger og postdoktorale stillinger)
h) styrke vellykkede netværk, som sigter 
mod at etablere institutionelle netværk af 
høj kvalitet inden for forskning og 
innovation. Der sættes særligt fokus på 
COST for at fremme aktiviteter til 
identificering og sammenkobling af 
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”ekspertiselommer” (videnskabelige 
fællesskaber og forskere i begyndelsen af 
deres karriere) i hele EU
i) udvikle specifikke 
uddannelsesmekanismer for, hvordan 
man deltager i Horisont 2020 og fuldt ud 
udnytter de eksisterende netværk, såsom 
de nationale kontaktpunkter
j) stille ph.d.-stipendieordninger og 
postdoktorale stipendieordninger samt 
stipendieordninger i forbindelse med 
avanceret uddannelse til rådighed for 
ingeniører for at give disse adgang til alle 
internationale forskningsinfrastrukturer i 
EU, herunder dem, der forvaltes af 
internationale videnskabelige 
organisationer
k) understøtte udviklingen og
overvågningen af strategier for intelligent 
specialisering. Der udvikles en facilitet til 
understøttelse af politikkerne, og den 
politiske læringsproces på regionalt plan 
fremmes gennem internationale 
ekspertevalueringer og udveksling af 
bedste praksis
l) etablere en online-markedsplads, hvor 
intellektuelle ejendomsrettigheder kan 
annonceres med henblik på at føre ejerne 
sammen med brugerne af de intellektuelle 
rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Under hensyntagen til at den aktuelle hjerneflugt fra adskillige medlemsstater udgør et 
alvorligt problem for EU bør ekspertise udnyttes fuldt ud og styrke synergierne mellem 
Horisont 2020 og strukturfondene, f.eks. gennem en konkurrence som foreslået af 
Europa-Parlamentet i Matiasbetænkningen. Den enkelte region anvender egne midler og 
støtte fra EFRU, som ikke er knyttet til konkurrencen, til den fornødne infrastruktur.  
Finansiering gennem Horisont 2020 bør anvendes til topkvalitetsforskning.

Ændringsforslag 456
Philippe Lamberts
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. VIDENSKAB FOR OG MED 
SAMFUNDET – HEN IMOD 
ANSVARLIG FORSKNING OG 
INNOVATION
4.1 Støtte til et samfundsmæssigt 
engagement i forskning og innovation
At støtte et samfundsmæssigt engagement 
i forskning og innovation og at fremme 
tværfaglig forskning og innovation, 
navnlig at støtte borgernes deltagelse i 
forskning og innovation.
4.2 Fremme af ligestilling mellem 
kønnene
At fremme ligestilling mellem kønnene 
ved at støtte ændringer i 
forskningsinstitutionernes organisation 
og forskningsprogrammernes 
udformning. Dette omfatter deres 
forskellige dimensioner, som navnlig 
vedrører: sikring af ligestilling i 
forskerkarrierer og beslutningstagning, 
herunder hensyn til kønsaspektet i 
udviklingen af forsknings- og 
innovationsaktiviteters indhold.
4.3 Forbedring af borgernes 
videnskabelige færdigheder
At opnå videnskabskyndige borgere 
gennem formel og uformel undervisning i 
videnskab og udbredelse af 
videnskabsbaserede aktiviteter, dvs. i 
videnskabscentre og -museer, hvilket er 
afgørende for udviklingen af fremtidens 
samfund og en base for sameksistens i 
demokrati; at gøre videnskabelige og 
teknologiske karrierer attraktive for unge 
studerende og fremme bæredygtig 
interaktion mellem skoler, 
forskningsinstitutioner, erhvervslivet og 
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civilsamfundsorganisationer.
4.4 Fremme af etiske rammer for 
forskning og innovation
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.
4.5 Fremme af åben adgang til 
videnskabelige resultater
At fremme åben adgang til videnskabelige 
resultater (særligt publikationer og data) 
med henblik på at sikre gennemsigtighed 
og tillid mellem aktørerne, fremme af 
videnskabelig topkvalitet samt gøre 
innovationspotentialet ved vidensdannelse 
og økonomisk konkurrence uafhængige 
af hinanden.
4.6 Udvikling af forvaltningsrammer for 
ansvarlig forskning og innovation
At udvikle forvaltningsrammer for 
ansvarlig forskning og innovation, som 
tilskynder samfundsaktørerne (forskere, 
civilsamfundet, erhvervslivet, 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.
4.7 Forbedring af kendskabet til 
videnskab og kommunikation
At støtte et bedre kendskab til 
videnskabelig kommunikation for at 
forbedre kvaliteten og effektiviteten af 
samspillet mellem videnskabsfolk, de 
almene medier og offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 457
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Ansvarlig forskning og innovation
Med henblik på at skabe en effektiv dialog 
mellem videnskab og samfund, rekruttere 
nye talenter til videnskaben og matche 
videnskabelig topkvalitet med social 
bevidsthed og ansvar ydes der støtte til 
følgende aktiviteter:
a) attraktive videnskabelige og 
teknologiske karrierer for unge 
studerende: fremme af videnskabelige 
karrierer inden for videnskab, teknologi 
og ingeniørvidenskab på 
uddannelsesinstitutioner, oprettelse af 
universiteter for unge studerende, fremme 
af interaktive og attraktive 
videnskabsmuseer gennem nationale og 
regionale myndigheder og fremme af 
bæredygtig interaktion mellem skoler og 
forskningsinstitutioner og mellem 
studerende og deres familier, faglærere og 
forskere
b) fremme af ligestilling mellem kønnene 
i dens to dimensioner: sikring af 
ligestilling i forskningskarrierer og 
inddragelse af kønsaspektet i 
forskningsudviklingen samt fremme af 
ligestilling mellem kønnene, navnlig ved 
at støtte ændringer i 
forskningsinstitutioners organisation 
samt i forskningsaktiviteternes indhold og 
udformning
c) inddragelse af samfundet i spørgsmål 
vedrørende videnskab og innovation:
holde øje med, hvordan borgerne opfatter 
videnskab, og støtte, at de deltager i 
forsknings- og innovationspolitikken:
tillade alle samfundsaktører at deltage i 
innovationscyklussen med henblik på at 
øge den frembragte innovations kvalitet, 
relevans, accept i befolkningen og 
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bæredygtighed ved at inddrage 
samfundets interesser og værdier, fremme 
samfundets interesse i spørgsmål om 
videnskab og innovation, holde øje med 
borgernes opfattelse af videnskaben, og 
støtte inddragelse af borgerne i spørgsmål 
vedrørende udviklingen af videnskab og 
teknologi. Hertil er der behov for 
udvikling af specifikke former for 
færdigheder, viden og kapacitet hos 
enkeltpersoner, på organisationsplan 
samt på nationalt og tværnationalt plan, 
samtidig med at borgernes opfattelse af 
videnskaben overvåges, og der ydes støtte 
til deres inddragelse i forsknings- og 
innovationspolitikken
d) opnåelse af videnskabskyndige borgere 
gennem formel og uformel undervisning i 
videnskab og udbredelse af 
videnskabsbaserede aktiviteter, dvs. i 
videnskabscentre, som en afgørende 
nødvendighed for udviklingen af 
fremtidens samfund, som arbejdsstyrke og 
som base for sameksistens i demokrati: Et 
videnskabskyndigt, ansvarligt og kreativt 
samfund næres gennem fremme af 
hensigtsmæssige metoder til videnskabelig 
uddannelse og forskning i disse metoder, 
der bidrager til bedre formel og uformel 
undervisning i videnskab og teknologi, 
projektbaserede videnskabelige aktiviteter 
og til netværksdannelse mellem forskere 
og ikke-forskere på nationalt, europæisk 
og internationalt plan. Dette indebærer 
fremme af videnskabskyndige borgere 
gennem effektiv formel og uformel 
undervisning i videnskab og udbredelse af 
videnskabsbaserede aktiviteter, dvs. i 
videnskabscentre og andre passende 
midler
e) åben adgang til videnskabelige 
resultater og data med henblik på at 
forbedre den videnskabelige topkvalitet og 
den økonomiske konkurrencedygtighed:
Fremme af én enkelt database over alle 
EU-finansierede forskningsprojekter og 
videnskabelige resultater. Nationale og 
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regionale støttemyndigheder tilskyndes til 
at udveksle oplysninger om 
nationale/regionale projekter.
Inddragelsen af videnskabelige resultater 
i den nævnte database fremmes
f) forvaltning af udviklingen af ansvarlig 
forskning og innovation fra alle 
interessenters side (forskere, offentlige 
myndigheder, erhvervslivet), der er 
opmærksom på samfundets behov og krav 
og overvåger dets udvikling: udformning 
af forvaltningen af udviklingen af 
ansvarlig forskning og innovation 
gennem inddragelse af alle interessenter, 
fremme af den rolle, som den 
videnskabelige ekspertise spiller i 
beslutningsprocesser, dvs. videnskabsfolks 
og uafhængige forskningsorganisationers 
deltagelse i samfundsmæssigt omstridte 
spørgsmål samt i risikostyringsrelaterede 
spørgsmål. Etiske rammer for forskning 
og innovation, der bygger på de 
grundlæggende etiske principper –
herunder dem, der er indeholdt i charteret 
om grundlæggende rettigheder og alle 
relevante EU-love og -konventioner –
fremmes gennem samordning med de 
relevante internationale organisationer.
Der bør tages hensyn til udtalelser fra 
Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik 
inden for Naturvidenskab og Ny 
Teknologi
g) kendskab til videnskabelig 
kommunikation for at forbedre kvaliteten 
og effektiviteten af samspillet mellem 
videnskabsfolk, almene medier og 
offentligheden: For at fremme 
udvekslingen af viden i det videnskabelige 
samfund og den bredere offentlighed 
foretages en videreudvikling, hvad angår 
adgang til og anvendelse af resultaterne 
fra den offentligt finansierede forskning.
Dette vil øge kendskabet til videnskabelig 
kommunikation og dermed forbedre 
kvaliteten og effektiviteten af samspillet 
mellem forskerne, medierne og 
offentligheden samt fremme en bredere 
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inddragelse af borgerne som aktive 
aktører og, hvor det er muligt og relevant, 
som forskningsdeltagere.

Or. en

Ændringsforslag 458
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Bilag I - del II - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Industrielt lederskab Lederskab i industrien og servicesektoren

Or. ro

Ændringsforslag 459
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU's industris vellykkede håndtering og 
anvendelse af støtteteknologi er en vigtig 
faktor i styrkelsen af Europas produktivitet 
og innovationskapacitet og vigtig for at 
sikre, at Europa har en avanceret, 
bæredygtig og konkurrencedygtig 
økonomi, har det globale lederskab inden 
for sektorerne for højteknologiske 
applikationer og en evne til at udvikle 
unikke løsninger til samfundsmæssige 
udfordringer. Innovationsaktioner 
kombineret med F&U er en integreret del 
af finansieringen.

EU's industris vellykkede håndtering og 
anvendelse af støtteteknologi er en vigtig 
faktor i styrkelsen af Europas produktivitet 
og innovationskapacitet og vigtig for at 
sikre, at Europa har en avanceret, 
bæredygtig og konkurrencedygtig 
økonomi, har det globale lederskab inden 
for sektorerne for højteknologiske 
applikationer og en evne til at udvikle 
unikke løsninger til samfundsmæssige 
udfordringer. Innovationsaktioner 
kombineret med F&U er en integreret del 
af finansieringen. Der lægges betydelig 
vægt på små og mellemstore projekter.

Or. en
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Ændringsforslag 460
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU's industris vellykkede håndtering og 
anvendelse af støtteteknologi er en vigtig 
faktor i styrkelsen af Europas produktivitet 
og innovationskapacitet og vigtig for at 
sikre, at Europa har en avanceret, 
bæredygtig og konkurrencedygtig 
økonomi, har det globale lederskab inden 
for sektorerne for højteknologiske 
applikationer og en evne til at udvikle 
unikke løsninger til samfundsmæssige 
udfordringer. Innovationsaktioner 
kombineret med F&U er en integreret del 
af finansieringen.

EU's servicesektors og industris vellykkede 
håndtering og anvendelse af støtteteknologi 
er en vigtig faktor i styrkelsen af Europas 
produktivitet og innovationskapacitet og 
vigtig for at sikre, at Europa har en 
avanceret, bæredygtig og 
konkurrencedygtig økonomi, har det
globale lederskab inden for sektorerne for 
højteknologiske applikationer og en evne 
til at udvikle unikke løsninger til 
samfundsmæssige udfordringer.
Innovationsaktioner kombineret med F&U 
er en integreret del af finansieringen.

Or. ro

Ændringsforslag 461
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et vigtigt led i "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), herunder mikro-
og nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede fremstillingssystemer20. Mange 
innovative produkter omfatter flere af disse 
teknologier på samme tid, enten enkeltvis 
eller som integrerede dele. Når hver enkelt 
teknologi frembyder teknologisk 
innovation, kan de samlede fordele ved at 

Et vigtigt led i "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), herunder mikro-
og nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede fremstillingssystemer20. Mange 
innovative produkter omfatter flere af disse 
teknologier på samme tid, enten enkeltvis 
eller som integrerede dele. Når hver enkelt 
teknologi frembyder teknologisk 
innovation, kan de samlede fordele ved at 
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kombinere en række støtteteknologier også 
føre til teknologiske kvantespring.
Udnyttelse af tværgående centrale 
støtteteknologier vil øge et produkts 
konkurrenceevne og virkning. De utallige 
interaktioner mellem disse teknologier 
udnyttes derfor med specifik støtte til store 
pilot- og demonstrationsprojekter.

kombinere en række støtteteknologier også 
føre til teknologiske kvantespring.
Udnyttelse af tværgående centrale 
støtteteknologier vil øge et produkts 
konkurrenceevne og virkning. De utallige 
interaktioner mellem disse teknologier 
udnyttes derfor.

Or. en

Ændringsforslag 462
Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et vigtigt led i "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), herunder mikro-
og nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede fremstillingssystemer20. Mange 
innovative produkter omfatter flere af disse 
teknologier på samme tid, enten enkeltvis 
eller som integrerede dele. Når hver enkelt 
teknologi frembyder teknologisk 
innovation, kan de samlede fordele ved at 
kombinere en række støtteteknologier også 
føre til teknologiske kvantespring.
Udnyttelse af tværgående centrale 
støtteteknologier vil øge et produkts 
konkurrenceevne og virkning. De utallige 
interaktioner mellem disse teknologier 
udnyttes derfor med specifik støtte til store 
pilot- og demonstrationsprojekter.

Et vigtigt led i "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), herunder mikro-
og nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede fremstillingssystemer20. Mange 
innovative produkter omfatter flere af disse 
teknologier på samme tid, enten enkeltvis 
eller som integrerede dele, såvel som en 
stor mængde resultater fra videnskabelig 
grundforskning, navnlig inden for 
matematik. Når hver enkelt teknologi 
frembyder teknologisk innovation, kan de 
samlede fordele ved at kombinere en række 
støtteteknologier og matematiske 
redskaber også føre til teknologiske 
kvantespring. Udnyttelse af tværgående 
centrale støtteteknologier vil øge et 
produkts konkurrenceevne og virkning. De 
utallige interaktioner mellem disse 
teknologier og grundforskningsresultater
udnyttes derfor. med specifik støtte til store 
pilot- og demonstrationsprojekter.

Or. en
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Ændringsforslag 463
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et vigtigt led i "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), herunder mikro-
og nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede fremstillingssystemer20. Mange 
innovative produkter omfatter flere af disse 
teknologier på samme tid, enten enkeltvis 
eller som integrerede dele. Når hver enkelt 
teknologi frembyder teknologisk 
innovation, kan de samlede fordele ved at 
kombinere en række støtteteknologier også 
føre til teknologiske kvantespring.
Udnyttelse af tværgående centrale 
støtteteknologier vil øge et produkts 
konkurrenceevne og virkning. De utallige 
interaktioner mellem disse teknologier 
udnyttes derfor med specifik støtte til store 
pilot- og demonstrationsprojekter.

Et vigtigt led i "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), herunder mikro-
og nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, vandteknologi, avancerede 
materialer og avancerede 
fremstillingssystemer20. Mange innovative 
produkter omfatter flere af disse 
teknologier på samme tid, enten enkeltvis 
eller som integrerede dele. Når hver enkelt 
teknologi frembyder teknologisk 
innovation, kan de samlede fordele ved at 
kombinere en række støtteteknologier også 
føre til teknologiske kvantespring.
Udnyttelse af tværgående centrale 
støtteteknologier vil øge et produkts 
konkurrenceevne og virkning. De utallige 
interaktioner mellem disse teknologier 
udnyttes derfor med specifik støtte til store 
pilot- og demonstrationsprojekter.

Or. en

Ændringsforslag 464
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtten lægger særlig vægt på de 
prækommercielle og prækompetitive 
faser. Finansieringen er målrettet til at 
tackle fælles teknologiske hindringer 
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snarere end til at udvælge vindere eller 
finansiere særlige produktionslinjer eller 
enkelte virksomheders aktiviteter.
Aktiviteterne skal styrke industriens 
konkurrenceevne ved at tilskynde 
industrien til navnlig at forbedre sin 
ressource- og energieffektivitet samt til at 
investere mere i forskning og innovation.

Or. en

Ændringsforslag 465
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Innovationsaktioner vil omfatte integration 
af individuelle teknologier, demonstration 
af evnen til at fremstille og levere 
innovative produkter og tjenester, bruger-
og kundepilotprojekter for at dokumentere 
gennemførligheden og merværdien, og 
demonstrationsprojekter i stor skala for at 
lette markedsindtrængningen af 
forskningsresultaterne.

Innovationsaktioner vil omfatte integration 
af individuelle teknologier, demonstration 
af evnen til at fremstille og levere 
innovative produkter og tjenester, bruger-
og kundepilotprojekter for at dokumentere 
gennemførligheden og merværdien, og 
demonstrationsprojekter i stor skala for at 
lette markedsindtrængningen af 
forskningsresultaterne. Det er ligeledes 
vigtigt på EU-niveau at fremme – digitale 
såvel som fysiske – tilgange til 
samarbejdsorienteret, disruptiv og trinvis 
innovation i henhold til 
bottom-up-metoden samt unge 
innovatorer og inkubatorers/accelatorers 
mobilitet.

Or. en

Ændringsforslag 466
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Innovationsaktioner vil omfatte integration 
af individuelle teknologier, demonstration 
af evnen til at fremstille og levere 
innovative produkter og tjenester, bruger-
og kundepilotprojekter for at dokumentere 
gennemførligheden og merværdien, og 
demonstrationsprojekter i stor skala for at 
lette markedsindtrængningen af 
forskningsresultaterne.

Innovationsaktioner vil omfatte integration 
af individuelle teknologier, demonstration 
af evnen til at fremstille og levere 
innovative produkter og tjenester, bruger-
og kundepilotprojekter for at dokumentere 
gennemførligheden og merværdien, og 
demonstrationsprojekter i stor skala for at 
lette markedsindtrængningen af 
forskningsresultaterne. De aktioner, der er 
tæt forbundet med markedsaktiviteterne, 
finansieres primært ved hjælp af 
finansieringsinstrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 467
András Gyürk

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Innovationsaktioner vil omfatte integration 
af individuelle teknologier, demonstration 
af evnen til at fremstille og levere 
innovative produkter og tjenester, bruger-
og kundepilotprojekter for at dokumentere 
gennemførligheden og merværdien, og 
demonstrationsprojekter i stor skala for at 
lette markedsindtrængningen af 
forskningsresultaterne.

Innovationsaktioner vil omfatte integration 
af individuelle teknologier, demonstration 
af evnen til at fremstille og levere 
innovative produkter og tjenester, bruger-
og kundepilotprojekter for at dokumentere 
gennemførligheden og merværdien, 
demonstrationsprojekter i stor skala for at 
lette markedsindtrængningen af 
forskningsresultaterne og gennemførelse 
af projekter i lille og mellemstor skala 
med henblik på at bane vej for projekter i 
stor skala.

Or. en
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Ændringsforslag 468
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – afsnit 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Navnlig inden for områderne 
nanoteknologi og bioteknologi vil 
inddragelsen af interessenter og den brede 
offentlighed medvirke til at skabe øget 
opmærksomhed om teknologiernes fordele 
og risici. Sikkerhedsvurderinger og den 
overordnede risikostyring i forbindelse 
med udbredelsen af disse teknologier vil 
blive håndteret på en systematisk måde.

Navnlig inden for områderne 
nanoteknologi og bioteknologi vil 
inddragelsen af interessenter og den brede 
offentlighed medvirke til at skabe øget 
opmærksomhed om teknologiernes fordele 
og risici. Sikkerhedsvurderinger og den 
overordnede risikostyring i forbindelse 
med udbredelsen af disse teknologier vil 
blive håndteret på en systematisk måde.
Kriterier og gennemsigtighedsprocedurer 
udvikles for på et tidligt 
udviklingsstadium at vurdere, hvorvidt de 
nye teknologier er socialt ønskværdige, 
samt hvorvidt de accepteres af samfundet.

Or. en

Ændringsforslag 469
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – afsnit 12 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- udvikling og anvendelse af 
afprøvningsmetoder, der er mere 
prædiktive og relevante for menneskets 
livsvilkår, risikovurdering og medicinsk 
forskning

Or. fr

Begrundelse

Formålet med at udvikle og anvende afprøvningsmetoder, der er mere prædiktive og mere 
relevante, er at nå det fælles internationale mål om at gøre sikkerhedsundersøgelser og 
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medicinsk forskning mere effektiv, billigere og mere relevant for menneskets livsvilkår.

Ændringsforslag 470
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – afsnit 12 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- udvikling og anvendelse af redskaber, 
der er prædiktive og relevante for 
mennesker, til sikkerhedsundersøgelse, 
risikovurdering og sundshedsforskning

Or. en

Ændringsforslag 471
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – afsnit 12 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- vandteknologi

Or. en

Ændringsforslag 472
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En række aktivitetslinjer er rettet mod ikt-
udfordringer inden for industrielt og 
teknologisk lederskab og dækker generiske 

En række aktivitetslinjer er rettet mod ikt-
udfordringer inden for industrielt og 
teknologisk lederskab og dækker 
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ikt-forsknings- og innovationsdagsordener, 
herunder især:

ikt-standarder og -protokoller såvel som
generiske ikt-forsknings- og 
innovationsdagsordener, herunder især:

Or. ro

Ændringsforslag 473
Henri Weber

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1.1. En ny generation af komponenter og 
systemer: udvikling af avancerede og 
intelligente indlejrede komponenter og
systemer

1.1.1. En ny generation af komponenter og 
systemer: udvikling af 
informationssystemer og avancerede og 
intelligente indlejrede systemer og 
komponenter

Or. fr

Ændringsforslag 474
Henri Weber

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt  1.1 – punkt 1.1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at fastholde og styrke det 
europæiske lederskab inden for teknologier 
vedrørende intelligente indlejrede 
komponenter og systemer. mikro-nano-
biosystemer, organisk elektronik, 
integration af større områder, 
underliggende teknologier til tingenes 
internet (TI), herunder platforme, som 
understøtter levering af avancerede 
tjenester, intelligente integrerede systemer, 
"systems of systems"-udvikling og 
udvikling af komplekse systemer.

Målet er at fastholde og styrke det 
europæiske lederskab inden for teknologier 
vedrørende store informationssystemer og
intelligente indlejrede systemer og 
komponenter. Det omfatter ligeledes 
mikro-nano-biosystemer, organisk 
elektronik, integration af større områder, 
underliggende teknologier til tingenes 
internet (TI), herunder platforme, som 
understøtter levering af avancerede 
tjenester, intelligente integrerede systemer, 
"systems of systems"-udvikling og 
udvikling af komplekse systemer.
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Or. fr

Ændringsforslag 475
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt  1.1 – punkt 1.1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at fastholde og styrke det 
europæiske lederskab inden for teknologier 
vedrørende intelligente indlejrede 
komponenter og systemer. mikro-nano-
biosystemer, organisk elektronik, 
integration af større områder, 
underliggende teknologier til tingenes 
internet (TI), herunder platforme, som 
understøtter levering af avancerede 
tjenester, intelligente integrerede systemer, 
"systems of systems"-udvikling og 
udvikling af komplekse systemer.

Målet er at fastholde og styrke det 
europæiske lederskab inden for teknologier 
vedrørende intelligente indlejrede 
komponenter og systemer. Det omfatter 
ligeledes mikro-nano-biosystemer, 
organisk elektronik, kvanteinformatik,
integration af større områder, 
underliggende teknologier til tingenes 
internet (TI), herunder platforme, som 
understøtter levering af avancerede 
tjenester, sensorer, intelligente integrerede 
systemer, distribuerede systemer, "systems 
of systems"-udvikling og udvikling af 
komplekse systemer.

Or. en

Ændringsforslag 476
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt  1.1 – punkt 1.1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at fastholde og styrke det 
europæiske lederskab inden for teknologier 
vedrørende intelligente indlejrede 
komponenter og systemer. mikro-nano-
biosystemer, organisk elektronik, 
integration af større områder, 
underliggende teknologier til tingenes 
internet (TI), herunder platforme, som 

Målet er at fastholde og styrke det 
europæiske lederskab inden for teknologier 
vedrørende intelligente indlejrede 
komponenter og systemer. Det omfatter 
ligeledes mikro-nano-biosystemer, 
organisk elektronik, computermodelleret 
systembiologi, integration af større 
områder, underliggende teknologier til 
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understøtter levering af avancerede 
tjenester, intelligente integrerede systemer, 
"systems of systems"-udvikling og 
udvikling af komplekse systemer.

tingenes internet (TI), herunder platforme, 
som understøtter levering af avancerede 
tjenester, intelligente integrerede systemer,
"systems of systems"-udvikling og 
udvikling af komplekse systemer.

Or. en

Ændringsforslag 477
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at udnytte europæiske aktiver i 
processor- og systemarkitektur, 
forbindelses- og 
datalokaliseringsteknologier, cloud 
computing, parallel databehandling og 
simuleringssoftware til alle 
markedssegmenter inden for 
databehandling.

Målet er at udnytte europæiske aktiver i 
processor- og systemarkitektur, 
forbindelses- og 
datalokaliseringsteknologier, cloud 
computing, anvendelse af supercomputere 
og "large-scale computing", "big data", 
parallel databehandling og 
simuleringssoftware til alle 
markedssegmenter inden for 
databehandling.

Or. en

Ændringsforslag 478
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt  1.1 – punkt 1.1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at styrke den europæiske industris 
konkurrenceevne ved at udvikle, mestre og 
forme næste generations Internet, som 
gradvis skal erstatte det nuværende 
Internet, faste og mobile net og 
tjenesteinfrastrukturer, og gøre det muligt 

Målet er at styrke den europæiske industris 
konkurrenceevne ved at udvikle, mestre og 
forme næste generations Internet, som 
gradvis skal erstatte det nuværende 
Internet, faste og mobile net og 
tjenesteinfrastrukturer, og gøre det muligt 
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at forbinde billioner af enheder (TI) på 
tværs af flere operatører og domæner, og 
som vil ændre den måde, hvorpå vi 
kommunikerer viden, får adgang til den og 
anvender den. Dette omfatter F&I 
vedrørende netværk, software og tjenester, 
cybersikkerhed, privatlivets fred og tillid, 
trådløs kommunikation og alle optiske net, 
immersive interaktive multimedier samt 
fremtidens forbundne virksomheder.

at forbinde billioner af enheder (TI) på 
tværs af flere operatører og domæner, og 
som vil ændre den måde, hvorpå vi 
kommunikerer viden, får adgang til den og 
anvender den. Dette omfatter F&I 
vedrørende netværk, infrastrukturer, 
software og tjenester, cybersikkerhed, 
privatlivets fred og tillid, trådløs 
kommunikation og alle optiske net, 
immersive interaktive multimedier samt 
fremtidens forbundne virksomheder. Der 
ydes navnlig støtte til forskning og 
udvikling af åbne systemer og 
distributionssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 479
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at styrke den europæiske industris 
konkurrenceevne ved at udvikle, mestre og 
forme næste generations Internet, som 
gradvis skal erstatte det nuværende 
Internet, faste og mobile net og 
tjenesteinfrastrukturer, og gøre det muligt 
at forbinde billioner af enheder (TI) på 
tværs af flere operatører og domæner, og 
som vil ændre den måde, hvorpå vi 
kommunikerer viden, får adgang til den og 
anvender den. Dette omfatter F&I 
vedrørende netværk, software og tjenester, 
cybersikkerhed, privatlivets fred og tillid, 
trådløs kommunikation og alle optiske net, 
immersive interaktive multimedier samt 
fremtidens forbundne virksomheder.

Målet er at styrke den europæiske industris 
konkurrenceevne ved at udvikle, mestre og 
forme næste generations Internet, som 
gradvis skal erstatte det nuværende 
Internet, faste og mobile net og 
tjenesteinfrastrukturer, og gøre det muligt 
at forbinde billioner af enheder (TI) på 
tværs af flere operatører og domæner, og 
som vil ændre den måde, hvorpå vi 
kommunikerer viden, får adgang til den og 
anvender den. Dette omfatter F&I 
vedrørende netværk, software og tjenester, 
cybersikkerhed, privatlivets fred, tillid og 
samfundsmæssige følger, trådløs 
kommunikation og alle optiske net, 
immersive interaktive multimedier samt 
fremtidens forbundne virksomheder.

Or. en
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Ændringsforslag 480
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1.4. Indholdsteknologi og 
informationsforvaltning: ikt til digitalt 
indhold og kreativitet

1.1.4. Indholdsteknologi og 
informationsforvaltning: ikt til digitalt 
indhold, kulturelle erhverv – herunder 
inden for kulturarv og turisme – og 
kreativitet

Or. en

Ændringsforslag 481
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at give fagfolk og borgere nye 
værktøjer til at skabe, udnytte og bevare 
alle former for digitalt indhold på alle 
sprog og udarbejde modeller for, analysere 
og visualisere store mængder data, 
herunder forbundne data. Dette omfatter 
nye teknologier inden for sprog, læring, 
interaktion, digital lagring, adgang til og 
analyse af indhold, intelligente 
informationsstyringssystemer baseret på 
avanceret datamining, maskinindlæring, 
statistisk analyse og visuel 
computerteknologi.

Målet er at give fagfolk og borgere nye 
værktøjer til at skabe, udnytte og bevare 
alle former for digitalt indhold på alle 
sprog og udarbejde modeller for, analysere 
og visualisere store mængder data, 
herunder forbundne data. Dette omfatter 
nye teknologier inden for sprog, læring, 
interaktion (herunder haptiske og 
biologiske grænseflader samt 
talegrænseflader), digital lagring og 
gendannelse, adgang til og analyse af 
indhold, intelligente 
informationsstyringssystemer baseret på 
avanceret datamining, "big 
data"-manipulation, maskinindlæring og 
maskinel viden, statistisk analyse og visuel 
computerteknologi.

Or. en
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Ændringsforslag 482
Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at give fagfolk og borgere nye 
værktøjer til at skabe, udnytte og bevare 
alle former for digitalt indhold på alle 
sprog og udarbejde modeller for, analysere 
og visualisere store mængder data, 
herunder forbundne data. Dette omfatter 
nye teknologier inden for sprog, læring, 
interaktion, digital lagring, adgang til og 
analyse af indhold, intelligente 
informationsstyringssystemer baseret på 
avanceret datamining, maskinindlæring, 
statistisk analyse og visuel 
computerteknologi.

Målet er at give fagfolk og borgere nye 
værktøjer til at skabe, udnytte og bevare 
alle former for digitalt indhold på alle 
sprog og udarbejde modeller for, analysere 
og visualisere store mængder data, 
herunder forbundne data. Dette omfatter 
nye teknologier inden for sprog, læring, 
interaktion, digital lagring, adgang til 
kulturelle ressourcer, adgang til og 
analyse af indhold, intelligente 
informationsstyringssystemer baseret på 
avanceret datamining, maskinindlæring, 
statistisk analyse og visuel 
computerteknologi.

Or. it

Ændringsforslag 483
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del II – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at give fagfolk og borgere nye 
værktøjer til at skabe, udnytte og bevare 
alle former for digitalt indhold på alle 
sprog og udarbejde modeller for, analysere 
og visualisere store mængder data, 
herunder forbundne data. Dette omfatter 
nye teknologier inden for sprog, læring, 
interaktion, digital lagring, adgang til og 
analyse af indhold, intelligente 
informationsstyringssystemer baseret på 
avanceret datamining, maskinindlæring, 
statistisk analyse og visuel 
computerteknologi.

Målet er at give fagfolk og borgere nye 
værktøjer til at skabe, udnytte og bevare 
alle former for digitalt indhold på alle 
sprog og udarbejde modeller for, analysere 
og visualisere store mængder data, 
herunder forbundne data. Dette omfatter 
nye teknologier inden for sprog, læring, 
interaktion, digital lagring, adgang til og 
analyse af indhold, intelligente 
informationsstyringssystemer baseret på 
avanceret datamining inden for områder 
som f.eks. turisme, maskinindlæring,
statistisk analyse og visuel 
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computerteknologi.

Or. en

Ændringsforslag 484
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at styrke europæisk videnskabeligt 
og industrielt lederskab inden for industriel 
robotteknik og servicerobotteknik, 
kognitive systemer, avancerede 
grænseflader og intelligente rum og 
tænkende maskiner, som bygger på bedre 
it- og netværkspræstationer og fremskridt 
inden for evnen til at opbygge systemer, 
som kan lære, tilpasse sig og reagere.

Målet er at styrke europæisk videnskabeligt 
og industrielt lederskab inden for industriel 
robotteknik og servicerobotteknik, 
kognitive systemer, kunstig intelligens og 
neurovidenskab, avancerede grænseflader 
og intelligente rum og tænkende maskiner, 
som bygger på miniaturisering og bedre it-
og netværkspræstationer og fremskridt 
inden for evnen til at opbygge systemer, 
som kan lære, tilpasse sig og reagere.

Or. en

Ændringsforslag 485
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse seks hovedaktivitetslinjer forventes 
at dække samtlige behov, som omfatter 
industrielt lederskab inden for generiske 
ikt-baserede løsninger, produkter og 
tjenester, der er nødvendige for at takle 
større samfundsmæssige udfordringer samt 
anvendelsesorienterede ikt-forsknings- og 
–innovationsdagsordener, der vil blive 
støttet i forbindelse med indsatsen 
vedrørende de relevante samfundsmæssige 

Disse syv hovedaktivitetslinjer forventes at 
dække samtlige behov, som omfatter 
industrielt lederskab inden for generiske 
ikt-baserede løsninger, produkter og 
tjenester, der er nødvendige for at takle 
større samfundsmæssige udfordringer samt 
anvendelsesorienterede ikt-forsknings- og 
–innovationsdagsordener, der vil blive 
støttet i forbindelse med indsatsen 
vedrørende de relevante samfundsmæssige 
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udfordringer. udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 486
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I hver af de seks store aktivitetslinjer 
indgår også ikt-specifik 
forskningsinfrastruktur, som f.eks. levende 
laboratorier til forsøg i stor skala, og 
infrastruktur til grundlæggende 
støtteteknologier og integration af disse i 
avancerede produkter og innovative 
intelligente systemer, herunder udstyr, 
redskaber, supporttjenester, rene rum og 
adgang til anlæg til udformning af 
prototyper.

I hver af de syv store aktivitetslinjer indgår 
også ikt-specifik forskningsinfrastruktur, 
som f.eks. levende laboratorier til forsøg i 
stor skala, og infrastruktur til 
grundlæggende støtteteknologier og 
integration af disse i avancerede produkter 
og innovative intelligente systemer, 
herunder udstyr, redskaber, 
supporttjenester, rene rum og adgang til 
anlæg til udformning af prototyper. Der 
ydes EU-støtte til fælles faciliteter og 
infrastruktur, der er tilgængelig for flere 
aktører, herunder særligt små og 
mellemstore virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 487
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.6 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fysiske personers grundlæggende 
rettigheder og friheder, navnlig deres ret 
til privatlivets fred, er et væsentligt 
element i EU. Horisont 2020 støtter 
forskning og udvikling af systemer, der 
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kan give EU-borgerne fuld kontrol over 
deres kommunikation.

Or. en

Ændringsforslag 488
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.1 – punkt 1.1.6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1.6a. Lovgivningsmæssige og 
økonomiske udfordringer i fremtiden
Målet er at forske i, hvordan og hvor der 
kan blive behov for nye 
lovgivningsmæssige rammer for at tage 
højde for de nye forbindelser mellem 
borgerne og deres samfund samt mellem 
markederne og deres kunder. Dette 
omfatter tværvidenskabelig forskning, der 
kombinerer juridisk analyse med de 
økonomiske, kulturelle og sociale 
virkninger af de teknologiske ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 489
Angelika Niebler

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2. Nanoteknologi 1.2. Nanoteknologi og kvanteoptik

Or. en
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Ændringsforslag 490
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling og integration af viden på tværs 
af forskellige videnskabelige discipliner 
rettet mod grundlæggende nye produkter, 
som muliggør bæredygtige løsninger inden 
for en lang række sektorer.

Udvikling og integration af viden på tværs 
af forskellige videnskabelige discipliner 
rettet mod grundlæggende nye produkter, 
som muliggør bæredygtige løsninger inden 
for en lang række sektorer under 
hensyntagen til forsigtighedsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 491
Angelika Niebler

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.2. Sikker udvikling og anvendelse af 
nanoteknologier

1.2.2. Sikker udvikling og anvendelse af 
nanoteknologier og kvanteoptik

Or. en

Ændringsforslag 492
Angelika Niebler

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbygning af den videnskabelige viden om 
den potentielle virkning for sundheden 
eller miljøet for at sikre en proaktiv, 
videnskabsbaseret forvaltning af 
nanoteknologi og tilvejebringelse af 

Udbygning af den videnskabelige viden om 
den potentielle virkning for sundheden 
eller miljøet for at sikre en proaktiv, 
videnskabsbaseret forvaltning af 
nanoteknologi og kvanteoptik og 
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validerede videnskabelige værktøjer og 
platforme til risikovurdering og -styring i 
hele livscyklussen for nanomaterialer og 
nanosystemer.

tilvejebringelse af validerede 
videnskabelige værktøjer og platforme til 
risikovurdering og -styring i hele 
livscyklussen for nanomaterialer og 
nanosystemer.

Or. en

Ændringsforslag 493
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbygning af den videnskabelige viden om 
den potentielle virkning for sundheden 
eller miljøet for at sikre en proaktiv, 
videnskabsbaseret forvaltning af 
nanoteknologi og tilvejebringelse af 
validerede videnskabelige værktøjer og 
platforme til risikovurdering og -styring i 
hele livscyklussen for nanomaterialer og 
nanosystemer.

Udbygning af den videnskabelige viden om 
den potentielle virkning for sundheden 
eller miljøet for at sikre en proaktiv, 
videnskabsbaseret forvaltning af 
nanoteknologi og tilvejebringelse af 
validerede skræddersyede videnskabelige 
værktøjer og platforme, der ikke involverer 
dyr, til risikovurdering og -styring i hele 
livscyklussen for nanomaterialer og 
nanosystemer.

Or. en

Ændringsforslag 494
Angelika Niebler

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.3. Udvikling af den samfundsmæssige 
dimension af nanoteknologi

1.2.3. Udvikling af den samfundsmæssige 
dimension af nanoteknologi og kvanteoptik

Or. en
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Ændringsforslag 495
Marisa Matias

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Håndtering af de menneskelige og fysiske 
infrastrukturbehov i forbindelse med 
anvendelse af nanoteknologi og fokus på 
forvaltning af nanoteknologi til fordel for 
samfundet.

Håndtering af de menneskelige og fysiske 
infrastrukturbehov i forbindelse med 
anvendelse af nanoteknologi og fokus på 
forvaltning af nanoteknologi til fordel for 
samfundet. Vurdering af samfundets 
accept af specifikke anvendelser af 
nanoteknologi i tillæg til risikovurdering.

Or. en

Ændringsforslag 496
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Håndtering af de menneskelige og fysiske 
infrastrukturbehov i forbindelse med 
anvendelse af nanoteknologi og fokus på 
forvaltning af nanoteknologi til fordel for 
samfundet.

Håndtering af de menneskelige og fysiske 
infrastrukturbehov i forbindelse med 
anvendelse af nanoteknologi og fokus på 
forvaltning af nanoteknologi til fordel for 
samfundet samt på offentlighedens 
holdning til nanoteknologi og dertil 
knyttede produkter.

Or. en

Ændringsforslag 497
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Håndtering af de menneskelige og fysiske 
infrastrukturbehov i forbindelse med 
anvendelse af nanoteknologi og fokus på 
forvaltning af nanoteknologi til fordel for 
samfundet.

Håndtering af de menneskelige og fysiske 
infrastrukturbehov i forbindelse med 
anvendelse af nanoteknologi og fokus på 
forvaltning af nanoteknologi til fordel for 
samfundet samt på samfundets accept af 
specifikke anvendelser af nanoteknologi.

Or. en

Ændringsforslag 498
Angelika Niebler

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Håndtering af de menneskelige og fysiske 
infrastrukturbehov i forbindelse med 
anvendelse af nanoteknologi og fokus på 
forvaltning af nanoteknologi til fordel for 
samfundet.

Håndtering af de menneskelige og fysiske 
infrastrukturbehov i forbindelse med 
anvendelse af nanoteknologi og 
kvanteoptik og fokus på forvaltning af 
nanoteknologi og kvanteoptik til fordel for 
samfundet.

Or. en

Ændringsforslag 499
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.2 – punkt 1.2.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fokus på nye, fleksible, skalerbare og 
repeterbare enhedsoperationer, intelligent 
integration af nye og eksisterende 
processer samt opskalering med henblik 
på at opnå masseproduktion af produkter 
og anlæg med flere formål, som sikrer en 

Fokus på nye, fleksible, skalerbare og 
repeterbare enhedsoperationer, intelligent 
integration af nye og eksisterende 
processer.



PE492.815v01-00 78/130 AM\907981DA.doc

DA

effektiv overførsel af viden til industriel 
innovation.

Or. en

Ændringsforslag 500
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning i funktionelle materialer, 
multifunktionelle materialer som f.eks. 
selvreparerende eller biokompatible 
materialer og konstruktionsmaterialer med 
henblik på innovation i alle 
industrisektorer, navnlig til 
højværdimarkeder.

Forskning i funktionelle materialer, 
teknologiske materialer, knappe 
materialer og sjældne jordarter, 
multifunktionelle materialer som f.eks. 
selvreparerende eller biokompatible 
materialer og konstruktionsmaterialer med 
henblik på innovation i alle 
industrisektorer, navnlig til 
højværdimarkeder.

Or. en

Ændringsforslag 501
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og udvikling, der sikrer en 
effektiv og bæredygtig opskalering for at 
muliggøre industriel produktion af 
fremtidige produkter, f.eks. i 
metalindustrien eller den kemiske industri.

Forskning og udvikling, der sikrer en 
ressourceeffektiv og bæredygtig 
opskalering for at muliggøre industriel 
produktion af fremtidige produkter, f.eks. i 
metalindustrien eller den kemiske industri.

Or. en
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Ændringsforslag 502
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af nye produkter og 
applikationer og en forbrugeradfærd, som 
nedsætter energiforbruget og fremmer 
lavemissionsproduktion samt 
procesintensivering, genanvendelse, 
fjernelse af forurening og materialer med 
høj merværdi fra affald og genfremstilling.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. en

Ændringsforslag 503Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af nye produkter og 
applikationer og en forbrugeradfærd, som 
nedsætter energiforbruget og fremmer 
lavemissionsproduktion samt 
procesintensivering, genanvendelse, 
fjernelse af forurening og materialer med 
høj merværdi fra affald og genfremstilling.

Udvikling af nye produkter og 
applikationer og en forbrugeradfærd, som 
nedsætter energiforbruget og fremmer 
lavemissionsproduktion samt 
procesintensivering, genanvendelse og 
udvinding af brugbare materialer fra 
bymæssigt affald (urban minedrift), 
fjernelse af forurening og materialer med 
høj merværdi fra affald og genfremstilling.

Or. en

Ændringsforslag 504
Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.5 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelse af design og udvikling af 
konvergerende teknologier for at skabe nye 
forretningsmuligheder, herunder bevaring 
af Europas materialer med historisk eller 
kulturel værdi.

Anvendelse af design og udvikling af 
konvergerende teknologier for at skabe nye 
forretningsmuligheder, herunder bevaring 
af Europas materialer med historisk eller 
kulturel værdi. Beskyttelse af kulturarven:
vurdering og valg af samt kontrol med 
vedligeholdelsesmaterialer og -teknikker 
under hensyntagen til miljøet og 
energiforvaltning, anvendelse og 
vedligeholdelse samt integrering i 
moderne og historiske bymæssige 
omgivelser samt i den arkæologiske og 
kulturelle kontekst.

Or. it

Ændringsforslag 505
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelse af design og udvikling af 
konvergerende teknologier for at skabe nye 
forretningsmuligheder, herunder bevaring 
af Europas materialer med historisk eller 
kulturel værdi.

Anvendelse af design og udvikling af 
konvergerende teknologier for at skabe nye 
forretningsmuligheder, herunder bevaring 
af Europas arv og materialer med historisk 
eller kulturel værdi.

Or. en

Ændringsforslag 506
Amalia Sartori

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.3.5a. Nye råstoffer til den kemiske 
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industri
Udvikling af et alternativt råbrændstof til 
den kemiske industri, som involverer alt 
fra kul, biomasse og affaldsmaterialer til 
miljøvenlig erstatning for råolie som 
kulstofbaseret kilde på mellemlang og 
lang sigt. Der kræves nye 
syntesegasteknologier (tredje generation 
af forgasningsteknologier) for at 
undersøge en bred vifte af potentielle 
råbrændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 507
Amalia Sartori

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og udvikling til undersøgelse af 
alternativer til brug af materialer og 
tilgange til innovative forretningsmodeller.

Forskning og udvikling til undersøgelse af 
alternativer til brug af materialer, herunder 
kritiske råstoffer, og tilgange til innovative 
forretningsmodeller.

Or. en

Begrundelse

Mange råstoffer er ikke knappe ud fra et geologisk sysnpunkt, men de er af forskellige årsager 
(f.eks. på grund af afhængighed af import, vanskeligheder ved at genanvende eller erstatte 
dem) af kritisk betydning. Det er derfor bedst at henvise til "kritiske råstoffer" (som fastsat i 
EU's liste over 14 kritiske råstoffer).

Ændringsforslag 508
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4.1. Styrkelse af avanceret bioteknologi 
som en fremtidig drivkraft for innovation

1.4.1. Styrkelse af bæredygtig bioteknologi 
som en fremtidig drivkraft for innovation

Or. en

Ændringsforslag 509
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at støbe fundamentet for, at 
Europas industri kan forblive i frontlinjen 
inden for innovation, også på mellemlang 
og lang sigt. Det omfatter udvikling af nye 
værktøjer som syntetisk biologi, 
bioinformatik, systembiologi og udnyttelse 
af konvergensen med andre 
støtteteknologier som såsom nanoteknologi 
(f.eks. bionanoteknologi) og ikt (f.eks. 
bioelektronik). Disse og andre avancerede 
områder fortjener passende foranstaltninger 
med hensyn til forskning og udvikling med 
henblik på at fremme en effektiv overførsel 
og gennemførelse til nye applikationer 
(systemer til medicinlevering, biosensorer, 
biochips mv.).

Målet er at støbe fundamentet for, at 
Europas industri kan forblive i frontlinjen 
inden for innovation, også på mellemlang 
og lang sigt. Det omfatter udvikling af nye 
værktøjer som syntetisk biologi, 
bioinformatik, systembiologi og udnyttelse 
af konvergensen med andre 
støtteteknologier såsom nanoteknologi 
(f.eks. bionanoteknologi) og ikt (f.eks. 
bioelektronik). Disse og andre avancerede 
områder fortjener passende foranstaltninger 
med hensyn til forskning og udvikling med 
henblik på at fremme en effektiv overførsel 
og gennemførelse til nye applikationer 
(systemer til medicinlevering, biosensorer, 
biochips mv.), under hensyntagen til at 
indgreb i det naturlige miljø undgås, samt 
til forsigtighedsprincippet og de etiske 
principper.

Or. en

Ændringsforslag 510
Vicky Ford

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at støbe fundamentet for, at 
Europas industri kan forblive i frontlinjen 
inden for innovation, også på mellemlang 
og lang sigt. Det omfatter udvikling af nye 
værktøjer som syntetisk biologi, 
bioinformatik, systembiologi og udnyttelse 
af konvergensen med andre 
støtteteknologier som såsom nanoteknologi 
(f.eks. bionanoteknologi) og ikt (f.eks. 
bioelektronik). Disse og andre avancerede 
områder fortjener passende foranstaltninger 
med hensyn til forskning og udvikling med 
henblik på at fremme en effektiv overførsel 
og gennemførelse til nye applikationer 
(systemer til medicinlevering, biosensorer, 
biochips mv.).

Målet er at støbe fundamentet for, at 
Europas industri kan forblive i frontlinjen 
inden for innovation, også på mellemlang 
og lang sigt. Det omfatter udvikling af nye 
værktøjer som systembiologi, 
bioinformatik og syntetisk biologi og 
udnyttelse af konvergensen med andre 
støtteteknologier såsom nanoteknologi 
(f.eks. bionanoteknologi), ikt (f.eks. 
bioelektronik) og plante- og 
landbrugsbioteknologi. Disse og andre 
avancerede områder fortjener passende 
foranstaltninger med hensyn til forskning 
og udvikling med henblik på at fremme en 
effektiv overførsel og gennemførelse til 
nye applikationer (systemer til 
medicinlevering, biosensorer, biochips, 
plantebaseret genteknologi mv.).

Or. en

Begrundelse

Systembiologi er det bredeste begreb og bør derfor stå først.

Ændringsforslag 511
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4.2. Bioteknologibaserede industrielle 
processer

1.4.2. Bioteknologibaserede produkter og
processer

Or. en

Ændringsforslag 512
Giles Chichester, Vicky Ford
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Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er to mål: på den ene side at gøre 
Europas industri (f.eks. vedrørende 
kemikalier, sundhed, minedrift, energi,
papir og papirmasse, tekstiler, stivelse, 
fødevareforarbejdning) i stand til at udvikle 
nye produkter og processer, som opfylder 
industriens og samfundets behov, samt 
konkurrencedygtige og forbedrede 
bioteknologibaserede alternativer til 
erstatning for etablerede alternativer, og på 
den anden side at udnytte det 
bioteknologiske potentiale til at spore, 
overvåge, forebygge og fjerne forurening.
Dette omfatter F&I om enzymatiske og 
metaboliske reaktionsveje, konstruktion af 
bioprocesser, avanceret fermentering, up-
og downstream-processer og indsigt i 
mikrobielle samfunds dynamik. Det 
omfatter endvidere udvikling af prototyper 
til vurdering af den tekniske og 
økonomiske gennemførlighed af de 
udviklede produkter og processer.

Der er to mål: først og fremmest at gøre 
Europas industri (f.eks. vedrørende 
kemikalier, sundhed, minedrift, energi, 
papir og papirmasse, tekstiler, stivelse, 
produktion af afgrøder og
fødevareforarbejdning) i stand til at udvikle 
nye produkter og processer, som opfylder 
landbrugets og akvakulturens, industriens 
og samfundets behov, samt 
konkurrencedygtige og forbedrede 
bioteknologibaserede alternativer til 
erstatning for etablerede alternativer, og 
desuden at udnytte det bioteknologiske 
potentiale til at spore, overvåge, forebygge 
og fjerne forurening. Dette omfatter F&I 
om enzymatiske og metaboliske 
reaktionsveje, konstruktion af bioprocesser, 
avanceret fermentering, up- og 
downstream-processer og indsigt i 
mikrobielle samfunds dynamik. Det 
omfatter endvidere udvikling af prototyper 
til vurdering af den tekniske og 
økonomiske gennemførlighed af de 
udviklede produkter og processer.

Or. en

Ændringsforslag 513
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at udvikle platformsteknologier 
(f.eks. inden for genomik, metagenomik, 
proteomik, molekylære værktøjer), der 
giver en førerposition og en 
konkurrencemæssig fordel for en lang 
række økonomiske sektorer. Det omfatter 

Målet er at udvikle platformsteknologier 
(f.eks. inden for systembiologi, genomik, 
metagenomik, proteomik, "phenomics",
molekylære værktøjer), der giver en 
førerposition og en konkurrencemæssig 
fordel for en lang række økonomiske 
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aspekter som understøttelse af udviklingen 
af bioressourcer med optimerede 
egenskaber og anvendelsesområder ud over
traditionelle alternativer, muliggørelse af 
bæredygtig udforskning, forståelse og 
udnyttelse af jord- og havbaseret 
biodiversitet til nye anvendelser og fortsat 
udvikling af bioteknologibaserede 
løsninger til sundhedssektoren (f.eks. inden 
for diagnostik, biologiske produkter, 
biomedicinske enheder).

sektorer. Det omfatter aspekter som 
understøttelse af udviklingen af 
bioressourcer med optimerede egenskaber 
og anvendelsesområder ud over 
traditionelle alternativer, muliggørelse af 
bæredygtig udforskning, forståelse og 
udnyttelse af jord- og havbaseret 
biodiversitet til nye anvendelser og fortsat 
udvikling af bioteknologibaserede 
løsninger til sundhedssektoren (f.eks. inden 
for lægemiddeldiagnostik, biologiske 
produkter, biomedicinske enheder og 
sundere planter og dyr med henblik på en 
sund ernæring).

Or. en

Ændringsforslag 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er to mål: på den ene side at gøre 
Europas industri (f.eks. vedrørende 
kemikalier, sundhed, minedrift, energi, 
papir og papirmasse, tekstiler, stivelse, 
fødevareforarbejdning) i stand til at udvikle 
nye produkter og processer, som opfylder 
industriens og samfundets behov, samt 
konkurrencedygtige og forbedrede 
bioteknologibaserede alternativer til 
erstatning for etablerede alternativer, og på 
den anden side at udnytte det 
bioteknologiske potentiale til at spore, 
overvåge, forebygge og fjerne forurening.
Dette omfatter F&I om enzymatiske og 
metaboliske reaktionsveje, konstruktion af 
bioprocesser, avanceret fermentering, up-
og downstream-processer og indsigt i 
mikrobielle samfunds dynamik. Det 
omfatter endvidere udvikling af prototyper 
til vurdering af den tekniske og 
økonomiske gennemførlighed af de 

Der er to mål: at gøre Europas industri 
(f.eks. vedrørende kemikalier, sundhed, 
minedrift, energi, papir og papirmasse, 
tekstiler, stivelse, produktion af afgrøder 
og fødevareforarbejdning) i stand til at 
udvikle nye produkter og processer, som 
opfylder landbrugets, fiskeriets,
industriens og samfundets behov, samt 
konkurrencedygtige og forbedrede 
bioteknologibaserede alternativer til 
erstatning for etablerede alternativer, og 
desuden at udnytte det bioteknologiske 
potentiale til at spore, overvåge, forebygge 
og fjerne forurening. Dette omfatter F&I 
om enzymatiske og metaboliske 
reaktionsveje, konstruktion af bioprocesser, 
avanceret fermentering, up- og 
downstream-processer og indsigt i 
mikrobielle samfunds dynamik. Det 
omfatter endvidere udvikling af prototyper 
til vurdering af den tekniske og 
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udviklede produkter og processer. økonomiske gennemførlighed af de 
udviklede produkter og processer.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at tilføje bioteknologi til produktion af afgrøder samt til landbrug og 
akvakultur.

Ændringsforslag 515
Vicky Ford

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er to mål: på den ene side at gøre 
Europas industri (f.eks. vedrørende 
kemikalier, sundhed, minedrift, energi, 
papir og papirmasse, tekstiler, stivelse, 
fødevareforarbejdning) i stand til at udvikle 
nye produkter og processer, som opfylder 
industriens og samfundets behov, samt 
konkurrencedygtige og forbedrede 
bioteknologibaserede alternativer til 
erstatning for etablerede alternativer, og på 
den anden side at udnytte det 
bioteknologiske potentiale til at spore, 
overvåge, forebygge og fjerne forurening.
Dette omfatter F&I om enzymatiske og 
metaboliske reaktionsveje, konstruktion af 
bioprocesser, avanceret fermentering, up-
og downstream-processer og indsigt i 
mikrobielle samfunds dynamik. Det 
omfatter endvidere udvikling af prototyper 
til vurdering af den tekniske og 
økonomiske gennemførlighed af de 
udviklede produkter og processer.

Der er to mål: på den ene side at gøre 
Europas industri (f.eks. vedrørende 
kemikalier, sundhed, plantebaseret 
genteknologi, minedrift, energi, papir og 
papirmasse, tekstiler, stivelse, 
fødevareforarbejdning) i stand til at udvikle 
nye produkter og processer, som opfylder 
industriens og samfundets behov, samt 
konkurrencedygtige og forbedrede 
bioteknologibaserede alternativer til 
erstatning for etablerede alternativer, og på 
den anden side at udnytte det 
bioteknologiske potentiale til at spore, 
overvåge, forebygge og fjerne forurening.
Dette omfatter F&I om enzymatiske og 
metaboliske reaktionsveje, konstruktion af 
bioprocesser, avanceret fermentering, up-
og downstream-processer og indsigt i 
mikrobielle samfunds dynamik. Det 
omfatter endvidere udvikling af prototyper 
til vurdering af den tekniske og 
økonomiske gennemførlighed af de 
udviklede produkter og processer.

Or. en
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Ændringsforslag 516
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at udvikle platformsteknologier 
(f.eks. inden for genomik, metagenomik, 
proteomik, molekylære værktøjer), der 
giver en førerposition og en 
konkurrencemæssig fordel for en lang 
række økonomiske sektorer. Det omfatter 
aspekter som understøttelse af udviklingen 
af bioressourcer med optimerede 
egenskaber og anvendelsesområder ud over 
traditionelle alternativer, muliggørelse af 
bæredygtig udforskning, forståelse og 
udnyttelse af jord- og havbaseret 
biodiversitet til nye anvendelser og fortsat 
udvikling af bioteknologibaserede 
løsninger til sundhedssektoren (f.eks. inden 
for diagnostik, biologiske produkter, 
biomedicinske enheder)..

Målet er at udvikle platformsteknologier 
(f.eks. inden for genomik, metagenomik, 
proteomik, molekylære værktøjer), der 
giver en førerposition og en 
konkurrencemæssig fordel for en lang 
række økonomiske sektorer. Det omfatter 
aspekter som understøttelse af udviklingen 
af bioressourcer med optimerede 
egenskaber og anvendelsesområder ud over 
traditionelle alternativer, muliggørelse af 
bæredygtig udforskning, forståelse og 
udnyttelse af jord- og havbaseret 
biodiversitet til nye anvendelser og fortsat 
udvikling af bioteknologibaserede 
løsninger til sundhedssektoren (f.eks. inden 
for diagnostik, biologiske produkter, 
biomedicinske enheder). Der ydes 
prioriteret støtte til nye diagnostiske 
metoder, hvor der enten allerede findes 
eller sandsynligvis vil blive udviklet en 
form for forebyggelse eller diagnose for 
den pågældende patient.

Or. de

Ændringsforslag 517
András Gyürk

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at udvikle platformsteknologier 
(f.eks. inden for genomik, metagenomik, 
proteomik, molekylære værktøjer), der 
giver en førerposition og en 

Målet er at udvikle platformsteknologier 
(f.eks. inden for genomik, metagenomik, 
proteomik, molekylære værktøjer, 
metabolomik, ekspressionssystemer, 
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konkurrencemæssig fordel for en lang 
række økonomiske sektorer. Det omfatter 
aspekter som understøttelse af udviklingen 
af bioressourcer med optimerede 
egenskaber og anvendelsesområder ud over 
traditionelle alternativer, muliggørelse af 
bæredygtig udforskning, forståelse og 
udnyttelse af jord- og havbaseret 
biodiversitet til nye anvendelser og fortsat 
udvikling af bioteknologibaserede 
løsninger til sundhedssektoren (f.eks. inden 
for diagnostik, biologiske produkter, 
biomedicinske enheder).

"kemiske biblioteker" (kemiske 
samlinger) og netværksanalyse), der giver 
en førerposition og en konkurrencemæssig 
fordel for en lang række økonomiske 
sektorer. Det omfatter aspekter som 
understøttelse af udviklingen af 
bioressourcer med optimerede egenskaber 
og anvendelsesområder ud over 
traditionelle alternativer, muliggørelse af 
bæredygtig udforskning, forståelse og 
udnyttelse af jord- og havbaseret 
biodiversitet til nye anvendelser og fortsat 
udvikling af bioteknologibaserede 
løsninger til sundhedssektoren (f.eks. inden 
for diagnostik, biologiske produkter, 
biomedicinske enheder).

Or. en

Ændringsforslag 518
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at udvikle platformsteknologier 
(f.eks. inden for genomik, metagenomik, 
proteomik, molekylære værktøjer), der 
giver en førerposition og en 
konkurrencemæssig fordel for en lang 
række økonomiske sektorer. Det omfatter 
aspekter som understøttelse af udviklingen 
af bioressourcer med optimerede 
egenskaber og anvendelsesområder ud over 
traditionelle alternativer, muliggørelse af 
bæredygtig udforskning, forståelse og 
udnyttelse af jord- og havbaseret 
biodiversitet til nye anvendelser og fortsat 
udvikling af bioteknologibaserede 
løsninger til sundhedssektoren (f.eks. inden 
for diagnostik, biologiske produkter, 
biomedicinske enheder).

Målet er at udvikle platformsteknologier 
(f.eks. inden for systembiologi, genomik, 
metagenomik, proteomik, "phenomics",
molekylære værktøjer), der giver en 
førerposition og en konkurrencemæssig 
fordel for en lang række økonomiske 
sektorer. Det omfatter aspekter som 
understøttelse af udviklingen af 
bioressourcer med optimerede egenskaber 
og anvendelsesområder ud over 
traditionelle alternativer, muliggørelse af 
bæredygtig udforskning, forståelse og 
udnyttelse af jord- og havbaseret 
biodiversitet til nye anvendelser og fortsat 
udvikling af bioteknologibaserede 
løsninger til sundhedssektoren (f.eks. inden 
for lægemiddeldiagnostik, biologiske 
produkter, biomedicinske enheder og 
sundere planter og dyr med henblik på en 
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sund ernæring).

Or. en

Ændringsforslag 519
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremme af personaliseret medicin til 
alvorlig sygdom
Der skal udvikles personaliseret medicin 
for at udvikle nye forebyggende og 
terapeutiske strategier, som kan tilpasses 
patienternes behov og dermed forbedre 
forebyggelsen og fremme tidlig påvisning 
af sygdomme. De faktorer, som påvirker 
terapeutisk beslutningstagning, skal 
kortlægges og yderligere belyses og 
udvikles gennem forskning.

Or. en

Ændringsforslag 520
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.4 – punkt 1.4.3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4.3a. Håndtering af miljømæssige, 
samfundsmæssige og etiske 
betænkeligheder
Målet er at tage hensyn til miljømæssige, 
samfundsmæssige og etiske 
betænkeligheder i forbindelse med visse 
typer af teknologier ved at udarbejde 
vurderingsprocedurer, herunder blandt 
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andet en bred høring af interessenter.

Or. en

Ændringsforslag 521
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.5 – punkt 1.5.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremme af bæredygtig, industriel vækst 
ved at lette det strategiske skift i Europa fra 
omkostningsbaseret produktion til en 
strategi, der går ud på at skabe høj 
merværdi. Dette kræver, at der tages hånd 
om udfordringen i at producere mere og 
samtidig forbruge færre materialer, bruge 
mindre energi og skabe mindre affald og 
forurening. Der vil blive fokuseret på at 
udvikle og integrere fremtidens fleksible 
produktionssystemer med særlig fokus på 
europæiske SMV's behov med henblik på at 
opnå avancerede og bæredygtige 
produktionssystemer og -processer.

Fremme af bæredygtig, industriel vækst 
ved at lette det strategiske skift i Europa fra 
omkostningsbaseret produktion til en 
strategi, der går ud på at skabe høj 
merværdi. Dette kræver, at der tages hånd 
om udfordringen i at producere 
kvalitetsprodukter og samtidig forbruge 
færre materialer, bruge mindre energi og 
skabe mindre affald og forurening. Der vil 
blive fokuseret på at udvikle og integrere 
fremtidens fleksible produktionssystemer 
med særlig fokus på europæiske SMV'ers
behov med henblik på at opnå avancerede 
og bæredygtige produktionssystemer og -
processer.

Or. en

Ændringsforslag 522
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.5 – punkt 1.5.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nedbringelse af energiforbrug og CO2-
emissioner gennem udvikling og 
anvendelse af bæredygtig byggeteknologi, 
gennemførelse og gentagelse af 
foranstaltninger med henblik på øget 

Forbedring af energieffektiviteten og 
nedbringelse af CO2-emissioner gennem 
udvikling og anvendelse af bæredygtig 
byggeteknologi, gennemførelse og 
gentagelse af foranstaltninger med henblik 
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anvendelse af energieffektive systemer og 
materialer i nye, renoverede og 
moderniserede bygninger. Overvejelser om 
livscyklusser og den stadig større 
betydning af koncepter for planlægning, 
opførelse og drift vil være afgørende for at 
imødegå den udfordring, som ligger i 
overgangen til næsten energineutrale 
bygninger i Europa inden 2020 og 
gennemførelsen af energieffektive 
distrikter via en aftale med det brede 
interessentsamfund.

på øget anvendelse af energieffektive 
systemer og materialer i nye, renoverede 
og moderniserede bygninger. Overvejelser 
om livscyklusser og den stadig større 
betydning af koncepter for planlægning, 
opførelse og drift vil være afgørende for at 
imødegå den udfordring, som ligger i 
overgangen til næsten energineutrale 
bygninger i Europa inden 2020 og 
gennemførelsen af energieffektive 
distrikter via en aftale med det brede 
interessentsamfund.

Or. it

Ændringsforslag 523
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.5 – punkt 1.5.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Øget konkurrenceevne i procesindustrier 
som kemikalier, papirmasse og papir, glas 
eller ikke-jernholdige metaller og stål 
gennem en drastisk forøgelse af ressource-
og energieffektiviteten og nedbringelse af 
sådanne industrielle aktiviteters 
miljøvirkning. Der vil blive fokuseret på 
udvikling samt validering af 
støtteteknologier til innovative stoffer, 
materialer og teknologiske løsninger til 
lavemissionsprodukter og mindre 
energiintensive processer og tjenester i 
værdikæden samt vedtagelse af 
produktionsprocesser og -teknikker med 
ultralave emissioner med henblik på at 
opnå specifikke reduktioner af 
drivhusgassers emissionsintensitet.

Øget konkurrenceevne i procesindustrier 
som kemikalier, papirmasse og papir, glas 
eller ikke-jernholdige metaller og stål 
gennem en drastisk forøgelse til en 
overkommelig pris af ressource- og 
energieffektiviteten og nedbringelse af 
sådanne industrielle aktiviteters 
miljøvirkning. Der vil blive fokuseret på 
udvikling samt validering af 
støtteteknologier til innovative stoffer, 
materialer og teknologiske løsninger til 
lavemissionsprodukter og mindre 
energiintensive processer og tjenester i 
værdikæden samt vedtagelse af 
produktionsprocesser og -teknikker med 
ultralave emissioner med henblik på at 
opnå specifikke reduktioner af 
drivhusgassers emissionsintensitet.

Or. it
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Ændringsforslag 524
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.5 – punkt 1.5.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejde på tværs af sektorer og 
metoder til "videnbaseret" specialiseret 
produktion kan fremme både kreativitet og 
innovation med fokus på 
forretningsmodeller i skræddersyede 
tilgange, som kan tilpasses kravene i 
globaliserede værdikæder og netværk, 
skiftende markeder og nye og fremtidige 
industrier.

Samarbejde på tværs af sektorer og 
metoder til "videnbaseret" specialiseret 
produktion kan fremme både kreativitet og 
innovation med fokus på 
forretningsmodeller i skræddersyede 
tilgange, som kan tilpasses kravene i 
globaliserede værdikæder og netværk, 
skiftende markeder og nye og fremtidige 
industrier. Der ydes navnlig støtte til 
udvikling af helt nye forretningskoncepter 
for miljøinnovation og alternative 
ressourceeffektive tilgange.

Or. en

Ændringsforslag 525
Amalia Sartori

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at fastholde en globalt førende 
rolle i rummet ved at beskytte og udvikle 
en konkurrencedygtig rumindustri og et 
konkurrencedygtigt forskersamfund og ved 
at fremme rumbaseret innovation.

Målet er at fastholde en førende rolle i 
rummet på globalt plan ved at beskytte og 
udvikle en konkurrencedygtig rumindustri 
og et konkurrencedygtigt forskersamfund 
og ved at fremme rumbaseret innovation.

Or. en

Ændringsforslag 526
Vladimír Remek
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Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.1 – punkt 1.6.1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En række udfordringer inden for 
rumteknologier har paralleller til 
udfordringerne på jorden, f.eks. inden for 
energi, telekommunikation, udnyttelse af 
naturressourcer, robotteknik, sikkerhed og 
sundhed. Disse sammenfald giver 
mulighed for tidlig fælles udvikling, 
navnlig for SMV, af teknologier på tværs af 
rum- og ikke-rumsamfund, hvilket kan 
medføre hurtigere banebrydende 
innovation end den, der opnås via spin-offs 
på et senere tidspunkt. Udnyttelse af 
eksisterende europæisk ruminfrastruktur 
bør stimuleres ved at fremme udviklingen 
af innovative produkter og tjenester baseret
på fjernovervågning og geopositioner.
Europa bør endvidere styrke den spirende 
udvikling af en rumsektor for iværksættere 
med målrettede foranstaltninger.

En række udfordringer inden for 
rumteknologier har paralleller til 
udfordringerne på jorden, f.eks. inden for 
energi, telekommunikation, udnyttelse af 
naturressourcer, robotteknik, sikkerhed og 
sundhed. Disse sammenfald giver 
mulighed for tidlig fælles udvikling, 
navnlig for SMV'er, af teknologier på tværs 
af rum- og ikke-rumsamfund, hvilket kan 
medføre hurtigere banebrydende 
innovation end den, der opnås via spin-offs 
på et senere tidspunkt. Udnyttelse af 
eksisterende europæisk ruminfrastruktur 
bør stimuleres ved at fremme udviklingen 
af innovative produkter og tjenester baseret 
på fjernovervågning og geopositioner og 
rumbaseret telekommunikation. Behovet 
for at fremme innovative produkter og 
tjenester – og dermed for at tilvejebringe 
finansiel støtte til forsknings-, udviklings-
og innovationsinitiativer – gør sig særligt 
gældende for GNSS-programmer, som 
skaber nye anvendelsesmuligheder inden 
for adskillige indsatsområder –, navnlig 
på grund af de præcise data, som 
atomuret giver. Dette behov er desuden 
særligt presserende, på grund af at Egnos 
allerede er operationel, og Galileo 
ligeledes vil være operationelt om relativt 
kort tid. En andel på 15-20 % af den 
finansieringspakke, der inden for 
Horisont 2020 er blevet foreslået til 
rummet, betragtes som en målsætning, 
der stemmer godt overens med de 
investeringer, der er nødvendige for at 
opfylde målsætningen om at levere nye 
produkter og tjenester og dermed høste 
alle de væsentlige socioøkonomiske 
fordele, som produkterne og tjenesterne 
vil bringe. Europa bør endvidere styrke den 
spirende udvikling af en rumsektor for 
iværksættere med målrettede 
foranstaltninger.



PE492.815v01-00 94/130 AM\907981DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 527
Amalia Sartori

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.1 – punkt 1.6.1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En række udfordringer inden for 
rumteknologier har paralleller til 
udfordringerne på jorden, f.eks. inden for 
energi, telekommunikation, udnyttelse af 
naturressourcer, robotteknik, sikkerhed og 
sundhed. Disse sammenfald giver 
mulighed for tidlig fælles udvikling, 
navnlig for SMV, af teknologier på tværs af 
rum- og ikke-rumsamfund, hvilket kan 
medføre hurtigere banebrydende 
innovation end den, der opnås via spin-offs 
på et senere tidspunkt. Udnyttelse af 
eksisterende europæisk ruminfrastruktur 
bør stimuleres ved at fremme udviklingen 
af innovative produkter og tjenester baseret 
på fjernovervågning og geopositioner.
Europa bør endvidere styrke den spirende 
udvikling af en rumsektor for iværksættere 
med målrettede foranstaltninger.

En række udfordringer inden for 
rumteknologier har paralleller til 
udfordringerne på jorden, f.eks. inden for 
mobilitet, landbrug, energi, 
telekommunikation, udnyttelse af 
naturressourcer, robotteknik, sikkerhed og 
sundhed. Disse sammenfald giver 
mulighed for tidlig fælles udvikling, 
navnlig for SMV'er, af teknologier på tværs 
af rum- og ikke-rumsamfund, hvilket kan 
medføre hurtigere banebrydende 
innovation end den, der opnås via spin-offs 
på et senere tidspunkt. Udnyttelse af 
eksisterende europæisk ruminfrastruktur 
bør stimuleres ved at fremme udviklingen 
af innovative produkter og tjenester baseret 
på fjernovervågning og geopositioner og 
rumbaseret telekommunikation. Europa 
bør endvidere styrke den spirende 
udvikling af en rumsektor for iværksættere 
med målrettede foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Den sidste del af ændringsforslag 76 genintroducerer integrerede downstreamtjenester, som 
der allerede er taget fat på tidligere i samme afsnit. "Styrkelsen af en rumsektor for 
iværksættere" er påtænkt at støtte nye tendenser, for eksempel nye initiativer til at skabe 
omkostningseffektiv adgang til LEO-satellitter og suborbital flyvning.

Ændringsforslag 528
Norbert Glante
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Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.1 – punkt 1.6.1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En række udfordringer inden for 
rumteknologier har paralleller til 
udfordringerne på jorden, f.eks. inden for 
energi, telekommunikation, udnyttelse af 
naturressourcer, robotteknik, sikkerhed og 
sundhed. Disse sammenfald giver 
mulighed for tidlig fælles udvikling, 
navnlig for SMV, af teknologier på tværs af 
rum- og ikke-rumsamfund, hvilket kan 
medføre hurtigere banebrydende 
innovation end den, der opnås via spin-offs 
på et senere tidspunkt. Udnyttelse af 
eksisterende europæisk ruminfrastruktur 
bør stimuleres ved at fremme udviklingen 
af innovative produkter og tjenester baseret 
på fjernovervågning og geopositioner.
Europa bør endvidere styrke den spirende 
udvikling af en rumsektor for iværksættere 
med målrettede foranstaltninger.

En række udfordringer inden for 
rumteknologier har paralleller til 
udfordringerne på jorden, f.eks. inden for 
energi, telekommunikation, udnyttelse af 
naturressourcer, robotteknik, sikkerhed og 
sundhed. Disse sammenfald giver 
mulighed for tidlig fælles udvikling, 
navnlig for SMV'er, af teknologier på tværs 
af rum- og ikke-rumsamfund, hvilket kan 
medføre hurtigere banebrydende 
innovation end den, der opnås via spin-offs 
på et senere tidspunkt. Udnyttelse af 
eksisterende europæisk ruminfrastruktur og 
europæisk ruminfrastruktur under 
udvikling bør stimuleres og forberedes ved 
at fremme udviklingen af innovative 
produkter og tjenester baseret på 
fjernovervågning og geopositioner. Europa 
bør endvidere styrke den spirende 
udvikling af en rumsektor for iværksættere 
med målrettede foranstaltninger.

Or. de

Begrundelse

At inddrage for eksempel Galileo, som efter planen tages i brug i 2014.

Ændringsforslag 529
Vladimír Remek

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.1 – punkt 1.6.1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En række udfordringer inden for 
rumteknologier har paralleller til 
udfordringerne på jorden, f.eks. inden for 
energi, telekommunikation, udnyttelse af 
naturressourcer, robotteknik, sikkerhed og 

En række udfordringer inden for 
rumteknologier har paralleller til 
udfordringerne på jorden, f.eks. inden for 
energi, telekommunikation, udnyttelse af 
naturressourcer, robotteknik, sikkerhed og 
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sundhed. Disse sammenfald giver 
mulighed for tidlig fælles udvikling, 
navnlig for SMV, af teknologier på tværs af 
rum- og ikke-rumsamfund, hvilket kan 
medføre hurtigere banebrydende 
innovation end den, der opnås via spin-offs 
på et senere tidspunkt. Udnyttelse af 
eksisterende europæisk ruminfrastruktur 
bør stimuleres ved at fremme udviklingen 
af innovative produkter og tjenester baseret 
på fjernovervågning og geopositioner.
Europa bør endvidere styrke den spirende 
udvikling af en rumsektor for iværksættere 
med målrettede foranstaltninger.

sundhed. Disse sammenfald giver 
mulighed for tidlig fælles udvikling, 
navnlig for SMV'er, af teknologier på tværs 
af rum- og ikke-rumsamfund, hvilket kan 
medføre hurtigere banebrydende 
innovation end den, der opnås via spin-offs 
på et senere tidspunkt. Udnyttelse af 
eksisterende europæisk ruminfrastruktur 
bør stimuleres ved at fremme udviklingen 
af innovative produkter og tjenester baseret 
på fjernovervågning og geopositioner.
Europa bør endvidere styrke den spirende 
udvikling af en rumsektor for iværksættere 
med målrettede foranstaltninger, navnlig 
aktiviteter rettet mod den brede 
offentlighed med henblik på at fremme 
interessen for rummet.

Or. en

Begrundelse

Fordelene ved rumaktiviteter er ikke tilstrækkeligt kendt på samfundsniveau til at man kan 
forvente, at der udvikles dynamisk innovation mellem rumsektoren og andre sektorer. Der er 
behov for bevidstgørelse, dialog og større viden blandt forskellige erhvervs- og industrikredse 
med henblik på, at potentielle aktører kan danne sig et billede af potentialet ved forskellige 
anvendelser af rummet. Kommunikation herom og bevidstgørelse af offentligheden og de 
yngre generationer gennem opsøgende aktiviteter vil have positive virkninger for fremtidens 
højtuddannede arbejdsstyrke.

Ændringsforslag 530
Amalia Sartori

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.2 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) missionskontekst, f.eks. analyse af 
rummiljøet, jordstationer, beskyttelse af 
rumsystemer mod kollision med affald og 
virkninger af soleruptioner (kendskab til 
situationen i rummet – Space Situational 
Awareness, SSA), fremme af innovativ 
data- og prøvelagringsinfrastruktur

d) missionskontekst, f.eks. analyse af 
rummiljøet, dataoverførsel, jordstationer, 
beskyttelse af rumsystemer mod kollision 
med affald og virkninger af soleruptioner 
(kendskab til situationen i rummet – Space 
Situational Awareness, SSA), fremme af 
innovativ data- og 
prøvelagringsinfrastruktur
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Or. en

Begrundelse

"Dataindsamling" er ikke en del af missionskonteksten, men en af missionens 
hovedaktiviteter, og den bør følgelig ikke nævnes her. Det kan "dataoverførsel" derimod godt.

Ændringsforslag 531
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte til forskning og udvikling af 
rumrelaterede applikationer øremærkes 
navnlig til at bidrage til at tackle 
samfundsmæssige udfordringer såsom 
klimaforandringer, miljø, bæredygtige 
transportsystemer og landbrug.
Målsætningerne om videndeling og 
interoperabel udvikling underbygger den 
støtte, der ydes på disse områder.

Or. en

Ændringsforslag 532
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rumsystemer giver oplysninger, som ofte 
ikke kan tilvejebringes på andre måder.
Trods europæiske missioner i 
verdensklasse viser offentliggjorte tal, at 
data fra europæiske missioner ikke 
anvendes lige så ofte som data fra 
amerikanske missioner. Der kan opnås en 
betydelig bedre udnyttelse af data, hvis der 

Rumsystemer giver oplysninger, som ofte 
ikke kan tilvejebringes på andre måder.
Trods europæiske missioner i 
verdensklasse viser offentliggjorte tal, at 
data fra europæiske missioner ikke 
anvendes lige så ofte som data fra 
amerikanske missioner. Der kan opnås en 
betydelig bedre udnyttelse af data, hvis der 
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i fællesskab blev arbejdet på at samordne 
og organisere behandling, validering og 
standardisering af rumdata fra europæiske 
missioner. Innovation inden for 
tilvejebringelse og behandling af data, 
sammenlægning af data og formidling af 
data ved hjælp af innovative ikt-
samarbejdsformer kan sikre et højere afkast 
af investeringer i ruminfrastruktur.
Kalibrering og validering af rumdata (for 
individuelle instrumenter, mellem 
instrumenter og missioner og med hensyn 
til in situ-objekter) er afgørende for at 
kunne anvende rumdata effektivt på alle 
områder, men er blevet vanskeliggjort af 
manglen på organer eller institutter på EU-
plan, som har mandat til at sikre 
standardisering af rumafledte data og 
referencerammer. Dataadgang og 
udnyttelse af rummissioner kræver global 
samordning. Med hensyn til data 
vedrørende jordobservationer opnås en 
harmoniseret tilgang og bedste praksis 
delvis i samarbejde med ad hoc-gruppen 
om jordobservation(GEO), som er en 
mellemstatslig organisation, der har til 
formål at opretholde et globalt system af 
jordobservationssystemer, Global Earth 
Observation System of Systems, som 
Unionen deltager i.

i fællesskab blev arbejdet på at samordne 
og organisere behandling, validering og 
standardisering af rumdata fra europæiske 
missioner. Innovation inden for 
tilvejebringelse og behandling af data, 
sammenlægning af data og formidling af 
data ved hjælp af innovative ikt-
samarbejdsformer kan sikre et højere afkast 
af investeringer i ruminfrastruktur.
Kalibrering og validering af rumdata (for 
individuelle instrumenter, mellem 
instrumenter og missioner og med hensyn 
til in situ-objekter) er afgørende for at 
kunne anvende rumdata effektivt på alle 
områder, men er blevet vanskeliggjort af 
manglen på organer eller institutter på EU-
plan, som har mandat til at sikre 
standardisering af rumafledte data og 
referencerammer. Dataadgang og 
udnyttelse af rummissioner kræver global 
samordning. Innovation inden for 
håndtering og formidling af data samt i 
forbindelse med disses interoperabilitet, 
navnlig fremme af fri adgang til og 
udveksling af geovidenskabsdata og 
metadata, kan ligeledes – og især hvis de 
samordnes globalt – sikre et højere afkast 
af investeringer i ruminfrastruktur og 
bidrage til at tackle samfundsmæssige 
udfordringer. Med hensyn til data 
vedrørende jordobservationer opnås en 
harmoniseret tilgang og bedste praksis 
delvis i samarbejde med ad hoc-gruppen 
om jordobservation(GEO), som er en 
mellemstatslig organisation, der har til 
formål at opretholde et globalt system af 
jordobservationssystemer, Global Earth 
Observation System of Systems, som 
Unionen deltager i.

Or. en

Ændringsforslag 533
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rumsystemer giver oplysninger, som ofte 
ikke kan tilvejebringes på andre måder.
Trods europæiske missioner i 
verdensklasse viser offentliggjorte tal, at 
data fra europæiske missioner ikke 
anvendes lige så ofte som data fra 
amerikanske missioner. Der kan opnås en 
betydelig bedre udnyttelse af data, hvis der 
i fællesskab blev arbejdet på at samordne 
og organisere behandling, validering og 
standardisering af rumdata fra europæiske 
missioner. Innovation inden for 
tilvejebringelse og behandling af data, 
sammenlægning af data og formidling af 
data ved hjælp af innovative ikt-
samarbejdsformer kan sikre et højere afkast 
af investeringer i ruminfrastruktur.
Kalibrering og validering af rumdata (for 
individuelle instrumenter, mellem 
instrumenter og missioner og med hensyn 
til in situ-objekter) er afgørende for at 
kunne anvende rumdata effektivt på alle 
områder, men er blevet vanskeliggjort af 
manglen på organer eller institutter på EU-
plan, som har mandat til at sikre 
standardisering af rumafledte data og 
referencerammer. Dataadgang og 
udnyttelse af rummissioner kræver global 
samordning. Med hensyn til data 
vedrørende jordobservationer opnås en 
harmoniseret tilgang og bedste praksis 
delvis i samarbejde med ad hoc-gruppen 
om jordobservation(GEO), som er en 
mellemstatslig organisation, der har til 
formål at opretholde et globalt system af 
jordobservationssystemer, Global Earth 
Observation System of Systems, som 
Unionen deltager i.

Rumsystemer giver oplysninger, som ofte 
ikke kan tilvejebringes på andre måder.
Trods europæiske missioner i 
verdensklasse viser offentliggjorte tal, at 
data fra europæiske missioner ikke 
anvendes lige så ofte som data fra 
amerikanske missioner. Der kan opnås en 
betydelig bedre udnyttelse af data, hvis der 
i fællesskab blev arbejdet på at samordne 
og organisere behandling, validering og 
standardisering af rumdata fra europæiske 
missioner. Innovation inden for 
tilvejebringelse og behandling af data, 
sammenlægning af data og formidling af 
data, dataanalyse og data mining ved 
hjælp af innovative ikt-samarbejdsformer 
kan sikre et højere afkast af investeringer i 
ruminfrastruktur. Kalibrering og validering 
af rumdata (for individuelle instrumenter, 
mellem instrumenter og missioner og med 
hensyn til in situ-objekter) er afgørende for 
at kunne anvende rumdata effektivt på alle 
områder, men er blevet vanskeliggjort af 
manglen på organer eller institutter på EU-
plan, som har mandat til at sikre 
standardisering af rumafledte data og 
referencerammer. Dataadgang og 
udnyttelse af rummissioner kræver global 
samordning. Med hensyn til data 
vedrørende jordobservationer opnås en 
harmoniseret tilgang og bedste praksis 
delvis i samarbejde med ad hoc-gruppen 
om jordobservation(GEO), som er en 
mellemstatslig organisation, der har til 
formål at opretholde et globalt system af 
jordobservationssystemer, Global Earth 
Observation System of Systems, som 
Unionen deltager i.

Or. en
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Ændringsforslag 534
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes støtte til udvikling af et 
omfattende og bæredygtigt globalt 
miljøobservations- og 
-informationssystem, blandt andet 
gennem fremme af samarbejdet mellem 
aktører, som beskæftiger sig med 
henholdsvis klimamodeller, 
miljøobservation og dataforvaltning. Det 
er afgørende at inddrage medlemsstaterne 
i dette samarbejde, da de nationale 
myndigheder ofte ejer de pågældende 
data.

Or. en

Ændringsforslag 535
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.6.4a. Udvikling af applikationer inden 
for GNSS til at sikre positive afkast af 
investeringer i europæiske 
satellitnavigationssystemer
Når Egnos er fuldt operationel, og Galileo 
har overstået valideringen i kredsløb på 
vellykket vis, er det helt afgørende, at de 
europæiske virksomheder anvender den 
nye tilgængelige teknologi og gør sig 
Galileos fulde formåen klart for at opnå 
de socioøkonomiske fordele, som anslås 
til omkring EUR 90 milliarder. Støtte til 
forskning svarende til 18 % af 
finansieringsrammen for rummet skal 
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fremme udviklingen af Egnos og Galileo i 
kritiske sektorer som f.eks. luftfart og 
vejtransport og mange forskellige 
erhvervsrettede applikationer, herunder 
præcisionslandbrug, timing og geodæsi, 
samt sikre, at der anvendes nye signaler i 
de aktuelle og i fremtidige applikationer.

Or. en

Ændringsforslag 536
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.6 – punkt 1.6.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsesprioriteterne for 
rumforskning og -innovation under 
Horisont 2020 er i overensstemmelse med 
Unionens prioriteter for rumpolitikken, der 
er fastlagt af Rumrådet og i meddelelsen 
En EU-rumstrategi til gavn for borgerne.
Gennemførelsen tilrettelægges i samråd 
med interessenter fra den europæiske 
rumindustri, SMV, akademiske kredse og 
teknologiinstitutter, der repræsenteres af 
den rådgivende gruppe i 
rumfartsanliggender, og vigtige partnere 
som Den Europæiske Rumorganisation og 
de nationale rumorganisationer. For så vidt 
angår deltagelsen i internationale 
aktiviteter, fastlægges forsknings- og 
innovationsdagsordenen i samarbejde med 
de internationale partnere (f.eks. NASA, 
ROSCOSMOS, JAXA).

Gennemførelsesprioriteterne for 
rumforskning og -innovation under 
Horisont 2020 er i overensstemmelse med 
Unionens prioriteter for rumpolitikken, der 
er fastlagt af Rumrådet og i meddelelsen 
En EU-rumstrategi til gavn for borgerne.
Gennemførelsen tilrettelægges i samråd 
med interessenter fra den europæiske 
rumindustri, SMV'er, akademiske kredse 
og teknologiinstitutter, der repræsenteres af 
den rådgivende gruppe i 
rumfartsanliggender, og vigtige partnere 
som Den Europæiske Rumorganisation og 
de nationale rumorganisationer.
Aktiviteterne udvikles og gennemføres på 
indbyrdes supplerende vis af EU, ESA og 
medlemsstaterne. For så vidt angår 
deltagelsen i internationale aktiviteter, 
fastlægges forsknings- og 
innovationsdagsordenen i samarbejde med 
de internationale partnere (f.eks. NASA, 
ROSCOSMOS, JAXA).

Or. en
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Ændringsforslag 537
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 etablerer to instrumenter 
("egenkapitalfaciliteten" og 
"lånefaciliteten", som består af en række 
komponenter. Egenkapitalfaciliteten og 
SMV-komponenten af lånefaciliteten vil 
blive gennemført som led i to EU-
finansieringsinstrumenter, der stiller 
egenkapital og lån til rådighed for små og 
mellemstore virksomheders forskning og 
innovation og vækst.

Horisont 2020 etablerer to instrumenter 
("egenkapitalfaciliteten" og 
"lånefaciliteten"), som består af en række 
komponenter. Egenkapitalfaciliteten og 
SMV-komponenten af lånefaciliteten vil 
blive gennemført som led i to 
EU-finansieringsinstrumenter (forvaltet af 
Den Europæiske Investeringsbank og 
Den Europæiske Investeringsfond), der 
stiller egenkapital og lån til rådighed for 
små og mellemstore virksomheders 
forskning og innovation og vækst. Med 
henblik på at sikre en kritisk masse og en 
tilgang, der bygger på hele 
innovationskæden, er disse to faciliteter 
fortrinsvis rettet mod aktiviteter, som 
følger af andre foranstaltninger, der 
finansieres under Horisont 2020, 
herunder blandt andet det nye instrument, 
der er øremærket til SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 538
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I stedet for at yde lån, garantier eller 
egenkapital mv. direkte til de endelige 
modtagere vil Kommissionen overlade det 
til de finansielle institutioner at yde støtte, 
navnlig via risikodeling, garantiordninger 
og egenkapital samt 
kvasiegenkapitalinvesteringer.

I stedet for at yde lån, garantier eller 
egenkapital mv. direkte til de endelige 
modtagere vil Kommissionen overlade det 
til de finansielle institutioner eller andre 
hensigtsmæssige institutioner at yde 
støtte, navnlig via risikodeling, 
garantiordninger og egenkapital samt 
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kvasiegenkapitalinvesteringer.

Or. en

Ændringsforslag 539
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – punkt 2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gældsfinansieringsinstrumentet tilbyder 
lån til individuelle støttemodtagere til 
investering i F&I, garantier til finansielle 
mellemled, der yder lån til støttemodtagere, 
kombinerede lån og garantier samt 
garantier og/eller modgarantier for 
nationale og regionale 
gældsfinansieringsordninger.
Lånefaciliteten vil omfatte 
løbetidsforlængelser og støtte det SMV-
specifikke instrument (se afsnit 3 
"Innovation i små og mellemstore 
virksomheder" i dette bilag). Midler fra 
lånefaciliteten kan, eventuelt med tillæg af 
tilskud (herunder engangsbeløb) 
kombineres med midler fra 
egenkapitalfaciliteten i en eller flere 
integrerede ordninger. Bløde lån og 
konvertible lån kan også tænkes at blive en 
mulighed.

Gældsfinansieringsinstrumentet tilbyder 
lån til individuelle støttemodtagere til 
investering i F&I, garantier til finansielle 
mellemled, der yder lån til støttemodtagere, 
kombinerede lån og garantier samt 
garantier og/eller modgarantier for 
nationale og regionale 
gældsfinansieringsordninger.
Lånefaciliteten vil omfatte 
løbetidsforlængelser og støtte det SMV-
specifikke instrument (se afsnit 3 
"Innovation i små og mellemstore 
virksomheder" i dette bilag). Der lægges 
særlig vægt på anmodninger fra SMV'er 
og andre organer beliggende i mindre 
udviklede regioner. Midler fra 
lånefaciliteten kan, eventuelt med tillæg af 
tilskud (herunder engangsbeløb) 
kombineres med midler fra 
egenkapitalfaciliteten i en eller flere 
integrerede ordninger. Bløde lån og 
konvertible lån kan også tænkes at blive en 
mulighed.

Or. en

Ændringsforslag 540
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – punkt 2.1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gældsfinansieringsinstrumentet tilbyder 
lån til individuelle støttemodtagere til 
investering i F&I, garantier til finansielle 
mellemled, der yder lån til støttemodtagere, 
kombinerede lån og garantier samt 
garantier og/eller modgarantier for 
nationale og regionale 
gældsfinansieringsordninger.
Lånefaciliteten vil omfatte 
løbetidsforlængelser og støtte det SMV-
specifikke instrument (se afsnit 3 
"Innovation i små og mellemstore 
virksomheder" i dette bilag). Midler fra 
lånefaciliteten kan, eventuelt med tillæg af 
tilskud (herunder engangsbeløb) 
kombineres med midler fra 
egenkapitalfaciliteten i en eller flere 
integrerede ordninger. Bløde lån og 
konvertible lån kan også tænkes at blive en 
mulighed.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

Ændringsforslag 541
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – punkt 2.1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) andre dele af Horisont 2020, navnlig 
del III "Samfundsmæssige udfordringer"

a) andre dele af Horisont 2020, navnlig 
del III "Samfundsmæssige udfordringer" 
eller del II "Industrielt lederskab"

Or. en

Ændringsforslag 542
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – punkt 2.1 – afsnit 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) andre rammer, programmer og 
budgetlinjer i EU-budgettet

b) andre rammer, programmer og 
budgetlinjer i EU-budgettet (såsom den 
fælles landbrugspolitik, fiskeripolitikken 
og Cosme)

Or. en

Ændringsforslag 543
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – punkt 2.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Risikodeling og andre parametre kan 
variere inden for politik- eller 
sektorafdelinger, hvis deres værdi eller 
status stemmer overens med de fælles 
regler for gældsinstrumenter. Endvidere 
kan de forskellige afdelinger have 
specifikke kommunikationsstrategier inden 
for det overordnede fremstød for 
lånefaciliteten. Derudover kan der 
anvendes specialister som mellemled på 
nationalt plan, hvis der er behov for særlig 
ekspertise til at vurdere mulige lån inden 
for en særlig afdeling.

Risikodeling og andre parametre kan 
variere inden for politik- eller 
sektorafdelinger, hvis deres værdi eller 
status stemmer overens med de fælles 
regler for gældsinstrumenter. Endvidere 
kan de forskellige afdelinger have 
specifikke kommunikationsstrategier inden 
for det overordnede fremstød for 
lånefaciliteten. Derudover kan der 
anvendes specialister som mellemled på 
nationalt plan, hvis der er behov for særlig 
ekspertise til at vurdere mulige lån inden 
for en særlig afdeling.

Den Europæiske Investeringsbank, som 
forvalter lånefaciliteten for 
Kommissionen, kan få begrænset mandat 
til at yde lån til projekter, der indebærer 
en høj teknologisk risiko, og ikke blot 
tilbyde lån til under markedsrenten til 
projekter med en lav teknologisk risiko.
Dette mandat underlægges imidlertid 
strenge kriterier for porteføljeforvaltning 
og forvaltning af risici ved projekter samt 
passende kriterier for risiko/afkastforhold 
og tilsyn.
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Or. en

Begrundelse

Baseret på Carvalhobetænkningen, ændringsforslag 80.

Ændringsforslag 544
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – punkt 2.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV-komponenten af lånefaciliteten 
målrettes mod F&I-orienterede SMV og 
små mellemstore virksomheder (mid-caps) 
med lånebeløb på over 150 000 EUR og 
dermed supplere SMV-finansieringen fra 
lånefaciliteterne under programmet for 
konkurrenceevne i virksomheder og SMV.

SMV-komponenten af lånefaciliteten 
målrettes mod F&I-orienterede SMV'er og 
supplerer dermed SMV-finansieringen fra 
lånefaciliteterne under programmet for 
konkurrenceevne i virksomheder og 
SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 545
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – punkt 2.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV-komponenten af lånefaciliteten 
målrettes mod F&I-orienterede SMV og 
små mellemstore virksomheder (mid-caps) 
med lånebeløb på over 150 000 EUR og 
dermed supplere SMV-finansieringen fra 
lånefaciliteterne under programmet for 
konkurrenceevne i virksomheder og SMV.

SMV-komponenten af lånefaciliteten 
målrettes mod F&I-orienterede SMV'er og 
små mellemstore virksomheder (mid-caps) 
med lånebeløb på over 100 000 EUR og 
supplerer dermed SMV-finansieringen fra 
lånefaciliteterne under programmet for 
konkurrenceevne i virksomheder og 
SMV'er.

Or. en
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Ændringsforslag 546
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – punkt 2.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2. Egenkapitalfaciliteten (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

Ændringsforslag 547
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – punkt 2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Egenkapitalfaciliteten fokuserer på 
venturekapital i opstartsfasen og stiller 
venturekapital og mezzaninkapital til 
rådighed for individuelle 
porteføljevirksomheder. Disse 
virksomheder kan derudover søge lån fra 
finansielle mellemled, som gennemfører 
lånefaciliteten.

Egenkapitalfaciliteten fokuserer på 
venturekapital i opstartsfasen og stiller 
venturekapital og mezzaninkapital til 
rådighed for individuelle 
porteføljevirksomheder. Der tages særligt 
hensyn til virksomheder beliggende i 
mindre udviklede regioner. Disse 
virksomheder kan derudover søge lån fra 
finansielle mellemled, som gennemfører 
lånefaciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 548
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – punkt 2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Egenkapitalfaciliteten fokuserer på 
venturekapital i opstartsfasen og stiller 

Egenkapitalfaciliteten fokuserer på 
venturekapital og stiller venturekapital og 
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venturekapital og mezzaninkapital til 
rådighed for individuelle 
porteføljevirksomheder. Disse 
virksomheder kan derudover søge lån fra 
finansielle mellemled, som gennemfører 
lånefaciliteten.

mezzaninkapital til rådighed for 
individuelle porteføljevirksomheder i 
opstartsfasen. Disse virksomheder kan 
derudover søge lån fra finansielle 
mellemled, som gennemfører 
lånefaciliteten.

Or. en

(Jf. bilag I – punkt 2 – punkt 2.3 – litra b – afsnit 3 til den generelle forordning)

Begrundelse

Større venturekapitalfonde tilvejebringer væsentlige investeringer i virksomheder i 
opstartsfasen. Der bør derfor sættes fokus på virksomhederne, ikke på fondene. Dette 
supplerer Cosme, hvor venturekapitalfonde investerer i virksomheder i udvidelses- og 
vækstfasen. Investeringer i virksomheder i opstartsfasen samt virksomheder i udvidelses- og 
vækstfasen kan stamme fra én enkelt fond.

Ændringsforslag 549
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – punkt 2.2 - afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Egenkapitalfaciliteten understøtter 
ligeledes processer for videndeling og 
teknologioverførsel i faserne forud for 
industrialiseringsfasen med henblik på at 
verificere og, hvor det er relevant, øge den 
innovative virkning på markedet af denne 
videndeling og teknologioverførsel.

Or. en

Ændringsforslag 550
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – punkt 2.2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Faciliteten vil også have mulighed for at 
investere i ekspansions- og vækstfasen i 
sammenhæng med vækstfaciliteten under 
programmet for konkurrenceevne i 
virksomheder og SMV (det omfatter bl.a. 
investeringer i "funds-of-funds" med et 
bredt investorgrundlag og omfatter private 
institutionelle og strategiske investorer 
samt nationale offentlige og halvoffentlige 
finansielle institutioner).

Faciliteten vil også have mulighed for at 
investere i ekspansions- og vækstfasen i 
sammenhæng med vækstfaciliteten under 
programmet for konkurrenceevne i 
virksomheder og SMV'er (det omfatter bl.a. 
investeringer i offentlige og private 
"funds-of-funds" med et bredt 
investorgrundlag og omfatter private 
institutionelle og strategiske investorer 
samt nationale offentlige og halvoffentlige 
finansielle institutioner).

Or. en

(Jf. Bilag I – punkt 2 – punkt 2.3 – litra b – afsnit 7 i den generelle forordning)

Begrundelse

Ligesom i forbindelse med Cosme er det vigtigt at tydeliggøre, at egenkapitalfaciliteten under 
Horisont 2020 også støtter "funds-of-funds" i den private sektor, hvilket tiltrækker 
supplerende kapital fra den private sektor til venturekapitalfonde.

Ændringsforslag 551
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – punkt 2.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I sidstnævnte tilfælde må investeringerne 
fra Horisont 2020-lånefaciliteten ikke 
overstige 20 % af de samlede EU-
investeringer, undtagen hvis der er tale om 
flertrinsfonde (multi-stage funds), hvor 
midlerne fra vækstfaciliteten og 
lånefaciliteten til F&I udbetales på et pro 
rata-grundlag, afhængigt af fondenes 
investeringspolitik. Ligesom 
vækstfaciliteten skal lånefaciliteten undgå 
at stille buy-out- eller erstatningskapital til 
rådighed, som er beregnet til afvikling af 
en købt virksomhed. Kommissionen kan 

I sidstnævnte tilfælde må investeringerne 
fra Horisont 2020-lånefaciliteten ikke 
overstige 30 % af de samlede EU-
investeringer, undtagen hvis der er tale om 
flertrinsfonde (multi-stage funds), hvor 
midlerne fra vækstfaciliteten og 
lånefaciliteten til F&I udbetales på et 
pro rata-grundlag, afhængigt af fondenes 
investeringspolitik. Ligesom 
vækstfaciliteten skal lånefaciliteten undgå 
at stille buy-out- eller erstatningskapital til 
rådighed, som er beregnet til afvikling af 
en købt virksomhed. Kommissionen kan 
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beslutte at ændre grænsen på 20 % på 
baggrund af ændrede markedsvilkår.

beslutte at ændre grænsen på 30 % på 
baggrund af ændrede markedsvilkår.

Or. it

Ændringsforslag 552
Jürgen Creutzmann

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – punkt 2.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I sidstnævnte tilfælde må investeringerne 
fra Horisont 2020-lånefaciliteten ikke 
overstige 20 % af de samlede EU-
investeringer, undtagen hvis der er tale om 
flertrinsfonde (multi-stage funds), hvor 
midlerne fra vækstfaciliteten og 
lånefaciliteten til F&I udbetales på et pro 
rata-grundlag, afhængigt af fondenes 
investeringspolitik. Ligesom 
vækstfaciliteten skal lånefaciliteten undgå 
at stille buy-out- eller erstatningskapital til 
rådighed, som er beregnet til afvikling af 
en købt virksomhed. Kommissionen kan 
beslutte at ændre grænsen på 20 % på 
baggrund af ændrede markedsvilkår.

I sidstnævnte tilfælde må investeringerne 
fra Horisont 2020-lånefaciliteten ikke 
overstige 30 % af de samlede EU-
investeringer, undtagen hvis der er tale om 
flertrinsfonde (multi-stage funds), hvor 
midlerne fra vækstfaciliteten og 
lånefaciliteten til F&I udbetales på et 
pro rata-grundlag, afhængigt af fondenes 
investeringspolitik. Ligesom 
vækstfaciliteten skal lånefaciliteten undgå 
at stille buy-out- eller erstatningskapital til 
rådighed, som er beregnet til afvikling af 
en købt virksomhed. Kommissionen kan 
beslutte at ændre grænsen på 30 % på 
baggrund af ændrede markedsvilkår.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af egenkapitalfaciliteten under Horisont 2020 til at støtte virksomheder i deres 
vækstfase bør – sammenholdt med egenkapitalfaciliteten for vækst under programmet for 
virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (Cosme) – være mere fleksibel, især i betragtning 
af det væsentligt lavere budget for finansieringsinstrumenterne under Cosme.

Ændringsforslag 553
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – punkt 2.2 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I sidstnævnte tilfælde må investeringerne 
fra Horisont 2020-lånefaciliteten ikke 
overstige 20 % af de samlede EU-
investeringer, undtagen hvis der er tale om 
flertrinsfonde (multi-stage funds), hvor 
midlerne fra vækstfaciliteten og 
lånefaciliteten til F&I udbetales på et pro 
rata-grundlag, afhængigt af fondenes 
investeringspolitik. Ligesom 
vækstfaciliteten skal lånefaciliteten undgå 
at stille buy-out- eller erstatningskapital til 
rådighed, som er beregnet til afvikling af 
en købt virksomhed. Kommissionen kan 
beslutte at ændre grænsen på 20 % på 
baggrund af ændrede markedsvilkår.

I sidstnævnte tilfælde må investeringerne 
fra Horisont 2020-lånefaciliteten ikke 
overstige 20 % af de samlede EU-
investeringer, undtagen hvis der er tale om 
flertrinsfonde (multi-stage funds), hvor 
midlerne fra vækstfaciliteten og 
lånefaciliteten til F&I udbetales på et pro 
rata-grundlag, afhængigt af fondenes 
investeringspolitik. Ligesom 
vækstfaciliteten skal lånefaciliteten undgå 
at stille buy-out- eller erstatningskapital til 
rådighed, som er beregnet til afvikling af 
en købt virksomhed. Kommissionen kan 
beslutte at sænke grænsen på 20 % på 
baggrund af ændrede markedsvilkår.

Or. en

Ændringsforslag 554
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – punkt 2.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I sidstnævnte tilfælde må investeringerne 
fra Horisont 2020-lånefaciliteten ikke 
overstige 20 % af de samlede EU-
investeringer, undtagen hvis der er tale om 
flertrinsfonde (multi-stage funds), hvor 
midlerne fra vækstfaciliteten og 
lånefaciliteten til F&I udbetales på et pro 
rata-grundlag, afhængigt af fondenes 
investeringspolitik. Ligesom 
vækstfaciliteten skal lånefaciliteten undgå 
at stille buy-out- eller erstatningskapital til 
rådighed, som er beregnet til afvikling af 
en købt virksomhed. Kommissionen kan 
beslutte at ændre grænsen på 20 % på 
baggrund af ændrede markedsvilkår.

I sidstnævnte tilfælde må investeringerne 
fra Horisont 2020-lånefaciliteten ikke 
overstige 30 % af de samlede 
EU-investeringer, undtagen hvis der er tale 
om flertrinsfonde (multi-stage funds), hvor 
midlerne fra vækstfaciliteten og 
lånefaciliteten til F&I udbetales på et 
pro rata-grundlag, afhængigt af fondenes 
investeringspolitik. Ligesom 
vækstfaciliteten skal lånefaciliteten undgå 
at stille buy-out- eller erstatningskapital til 
rådighed, som er beregnet til afvikling af 
en købt virksomhed. Kommissionen kan 
beslutte at ændre grænsen på 20 % på 
baggrund af ændrede markedsvilkår.

Or. en
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Ændringsforslag 555
Jürgen Creutzmann

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – punkt 2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsen af de to 
finansieringsinstrumenter uddelegeres til 
Den Europæiske Investeringsbank-
Gruppe (EIB, EIF) og/eller til andre 
finansielle institutioner i 
overensstemmelse med 
finansforordningen. Instrumenterne 
udformes og gennemføres i 
overensstemmelse med de almindelige 
regler for finansielle instrumenter i 
finansforordningen og med de mere 
specifikke operationelle krav, der 
fastlægges i retningslinjer fra 
Kommissionen.

Egenkapitalfaciliteten under 
Horisont 2020 gennemføres som et vindue 
til ét enkelt 
EU-egenkapitalfinansieringsinstrument, 
der støtter vækst, forskning og innovation 
i virksomheder i EU fra den tidlige fase 
(herunder opstartsfasen) til vækstfasen, 
og som støttes finansielt af Horisont 2020 
samt af programmet for virksomheders 
konkurrenceevne og små og mellemstore 
virksomheder (Cosme).

Egenkapitalfaciliteten under 
Horisont 2020 anvender den samme 
leveringsmekanisme som 
egenkapitalfaciliteten for vækst, der 
oprettes under Cosme.
Støtte fra egenkapitalfaciliteten under 
Horisont 2020 ydes i form af en af 
følgende investeringsmuligheder:
a) direkte fra Den Europæiske 
Investeringsfond eller andre enheder, der 
er pålagt at tage sig af gennemførelsen på 
vegne af Kommissionen, eller
b) fra offentlige og private "funds-of-
funds" eller investeringsinstrumenter, der 
foretager grænseoverskridende 
investeringer, og som er oprettet af Den 
Europæiske Investeringsfond eller andre 
enheder, der er pålagt at tage sig af 
gennemførelsen på vegne af 
Kommissionen, sammen med private 
investorer og/eller offentlige, finansielle 
institutioner.
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Or. en

(Jf. bilag II til Cosme)

Begrundelse

De nærmere bestemmelser for gennemførelsen af finansieringsinstrumenterne som et vindue 
til ét enkelt instrument bør – sammenholdt med Cosme – specificeres og tilpasses ordlyden i 
Cosme (bilag II som ændret).

Ændringsforslag 556
Jürgen Creutzmann

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – punkt 2.3 - afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Garantifaciliteten under Horisont 2020 
drives af Den Europæiske 
Investeringsfond eller andre enheder, der 
er pålagt at tage sig af gennemførelsen på 
vegne af Kommissionen. Faciliteten 
leverer:
a) modgarantier og andre 
risikodelingsordninger for 
garantiordninger
b) direkte garantier og andre 
risikodelingsordninger for øvrige 
finansielle formidlere, der opfylder 
berettigelseskriterierne.
Garantifaciliteten under Horisont 2020 
gennemføres som led i ét enkelt 
EU-lånefinansieringsinstrument for 
vækst, forskning og innovation i 
virksomheder i EU ved hjælp af den 
samme gennemførelsesmekanisme som i 
forbindelse med lånegarantifaciliteten 
under Cosme. Garantefaciliteten er åben 
for nationale mellemled, der yder direkte 
eller indirekte lån.

Garantifaciliteten består af:
a) lånefinansiering gennem 
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lånegarantier, herunder lavere 
prioriterede lån og lån med 
deltagerrettigheder, eller leasing
b) securitisering af 
lånefinansieringsporteføljer under 
passende risikodelingsordninger med de 
pågældende institutioner.

Or. en

(Jf. bilag II til Cosme)

Begrundelse

De nærmere bestemmelser for gennemførelsen af finansieringsinstrumenterne som et vindue 
til ét enkelt instrument bør – sammenholdt med Cosme – specificeres og tilpasses ordlyden i 
Cosme (bilag II som ændret).

Ændringsforslag 557
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – punkt 2.3 - afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mindst en tredjedel af budgettet for EU's 
finansieringsinstrument under 
Horisont 2020 tager sigte på SMV'er 
gennem egenkapitalfaciliteten og 
SMV-komponenten af lånefaciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 558
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – punkt 2.3 – afsnit 4 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mindst en tredjedel af budgettet for EU's 
finansieringsinstrument under 
Horisont 2020 øremærkes til projekter for 
vedvarende energi og projekter til 
forbedring af energieffektiviteten i 
slutanvendelserne.

Or. en

Ændringsforslag 559
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1. Mainstreaming af SMV-støtte 3.1. Mainstreaming af SMV-støtte ved 
hjælp af et SMV-specifikt instrument

Or. en

Ændringsforslag 560
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV støttes på tværs af Horisont 2020.
Til dette formål findes der et SMV-
specifikt instrument, som er rettet mod alle 
typer innovative SMV, som udviser store 
ambitioner om at udvikle sig, vokse og
blive internationale. Det tilbydes til alle 
typer innovation, herunder ikke-
teknologisk innovation og innovation 
vedrørende tjenester. Målet er at hjælpe 

For at opfylde SMV'ernes behov på 
forsknings- og innovationsområdet 
oprettes et SMV-specifikt instrument, der 
giver trinvis støtte og tilknyttede tjenester, 
og som finansieres af mindst 10 % af 
Horisont 2020-budgettet, og det forvaltes i 
henhold til én enkelt forvaltningsstruktur, 
med en lempelig administrativ ordning og 
ét enkelt kontaktpunkt. Det rettes mod alle 
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med at udfylde finansieringshullet i 
forbindelse med tidlig højrisikoforskning 
og -innovation, stimulere banebrydende 
innovation og øge den private sektors 
kommercialisering af forskningsresultater.

typer innovative SMV'er, som udviser store 
ambitioner om at udvikle sig, vokse 
og/eller blive internationale.  Det tilbydes 
til alle typer innovation, herunder ikke-
teknologisk innovation og innovation 
vedrørende tjenester. Målet er at hjælpe 
med at udfylde finansieringshullet i 
forbindelse med tidlig højrisikoforskning 
og -innovation, stimulere banebrydende 
innovation og øge den private sektors 
kommercialisering af forskningsresultater.

Or. en

Ændringsforslag 561
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV støttes på tværs af Horisont 2020. Til 
dette formål findes der et SMV-specifikt 
instrument, som er rettet mod alle typer 
innovative SMV, som udviser store 
ambitioner om at udvikle sig, vokse og 
blive internationale. Det tilbydes til alle 
typer innovation, herunder ikke-
teknologisk innovation og innovation 
vedrørende tjenester. Målet er at hjælpe 
med at udfylde finansieringshullet i 
forbindelse med tidlig højrisikoforskning 
og -innovation, stimulere banebrydende 
innovation og øge den private sektors 
kommercialisering af forskningsresultater.

SMV'er støttes på tværs af Horisont 2020.
Til dette formål findes der et 
SMV-specifikt instrument, som er rettet 
mod alle typer innovative SMV'er, som 
udviser store ambitioner om at udvikle sig, 
vokse og blive internationale. Det tilbydes 
til alle typer innovation, herunder ikke-
teknologisk innovation og innovation 
vedrørende tjenester. Målet er at hjælpe 
med at udfylde finansieringshullet i 
forbindelse med tidlig højrisikoforskning 
og -innovation, stimulere banebrydende 
innovation og øge den private sektors 
kommercialisering af forskningsresultater.

En vellykket deltagelse i 
SMV-instrumentet bør udgøre et 
kvalitetsstempel for de deltagende SMV'er 
og lette deres adgang til offentlige indkøb.

Or. en
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Ændringsforslag 562
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV støttes på tværs af Horisont 2020. Til 
dette formål findes der et SMV-specifikt 
instrument, som er rettet mod alle typer 
innovative SMV, som udviser store 
ambitioner om at udvikle sig, vokse og 
blive internationale. Det tilbydes til alle 
typer innovation, herunder ikke-
teknologisk innovation og innovation 
vedrørende tjenester. Målet er at hjælpe 
med at udfylde finansieringshullet i 
forbindelse med tidlig højrisikoforskning 
og -innovation, stimulere banebrydende 
innovation og øge den private sektors 
kommercialisering af forskningsresultater.

SMV'er støttes på tværs af Horisont 2020.
Til dette formål findes der et SMV-
specifikt instrument, som er rettet mod alle 
typer af innovation i SMV'er, som udviser 
store ambitioner om at udvikle sig, vokse 
og blive internationale. Det tilbydes til alle 
typer innovation, herunder ikke-
teknologisk innovation og innovation 
vedrørende tjenester. Målet er at hjælpe 
med at udfylde finansieringshullet i 
forbindelse med tidlig højrisikoforskning 
og -innovation, stimulere banebrydende 
innovation og øge den private sektors 
kommercialisering af forskningsresultater.

Or. en

Begrundelse

Det kan være vanskeligt at definere "innovative SMV'er".

Ændringsforslag 563
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – punkt 3.1 - afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det SMV-specifikke instrument bør 
forvaltes centralt med henblik på at sikre 
en ensartet anvendelse af reglerne, sikre 
instrumentets synlighed og derved lette 
SMV'ernes deltagelse.

Or. en
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Ændringsforslag 564
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle de samfundsmæssige ændringer samt
støtte- og industriteknologier anvender det 
SMV-specifikke instrument og tildeler det 
et beløb.

Det SMV-specifikke instrument 
gennemføres inden for de områder, der er 
anvist under den specifikke målsætning 
"Lederskab i støtte- og 
industriteknologier", som er fastsat i del 
II, punkt 1, og inden for hver enkelt af de 
specifikke målsætninger under prioriteten 
"Samfundsmæssige udfordringer", som 
er fastsat i del III, punkt 1 til 6.

Or. en

Ændringsforslag 565
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle de samfundsmæssige ændringer samt
støtte- og industriteknologier anvender det 
SMV-specifikke instrument og tildeler det 
et beløb.

Det SMV-specifikke instrument er 
tematisk knyttet til den specifikke 
målsætning "Lederskab i støtte- og 
industriteknologier" og til hver enkelt af 
de specifikke målsætninger under 
prioriteten "Samfundsmæssige 
udfordringer".

Or. en

Ændringsforslag 566
Angelika Niebler

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle de samfundsmæssige ændringer samt 
støtte- og industriteknologier anvender det 
SMV-specifikke instrument og tildeler det 
et beløb.

Alle de samfundsmæssige udfordringer 
samt støtte- og industriteknologier 
anvender det SMV-specifikke instrument 
og tildeler det et beløb på omkring 10 %.

Or. en

Ændringsforslag 567
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.1 - afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV-instrumentet bør forvaltes centralt 
med henblik på at sikre en ensartet 
anvendelse af reglerne, instrumentets 
synlighed og ét enkelt kontaktpunkt og 
derved lette SMV'ernes deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 568
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kun SMV kan søge om finansiering og 
støtte. De kan indgå i samarbejdsaftaler 
efter behov, herunder om underleverancer 
af forsknings- og udviklingsarbejde.
Projekterne skal være af tydelig interesse 
og rumme en potentiel fordel for SMV og 
have en klar europæisk dimension.

Kun SMV'er kan søge om finansiering og 
støtte. De kan indgå i samarbejdsaftaler 
med lokale eller europæiske F&U-aktører 
efter behov, herunder om underleverancer 
af forsknings- og udviklingsarbejde.
Projekterne skal være af tydelig interesse 
og rumme en potentiel fordel for SMV'er og 
have en klar europæisk dimension.

Or. en
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Ændringsforslag 569
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV-instrumentet dækker alle områder 
inden for videnskab, teknologi og 
innovation i en bottom-up-tilgang inden for 
en bestemt samfundsmæssig udfordring 
eller støtteteknologi, så der er tilstrækkelig 
plads til at finansiere alle former for 
lovende idéer, navnlig tværsektorielle og 
tværfaglige projekter.

SMV-instrumentet dækker alle områder 
inden for videnskab, teknologi og 
innovation i en bottom-up-tilgang med 
offentlige indkaldelser (ingen 
forudbestemte emner) inden for en bestemt 
samfundsmæssig udfordring eller 
støtteteknologi, så der er tilstrækkelig plads 
til at finansiere alle former for lovende 
idéer, navnlig tværsektorielle og 
tværfaglige projekter.

Or. en

Ændringsforslag 570
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.1 - afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV-instrumentet kan ligeledes fungere 
som et instrument til prækommercielle 
indkøb eller indkøb af innovative 
løsninger på specifikke fælles behov, der 
er anvist efter top-down-metoden, hos 
EU's offentlige indkøbere i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 571
Amalia Sartori
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Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.1 – afsnit 5 – led 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og udvikling støttes med særligt 
fokus på demonstrationsaktiviteter (test, 
prototype, opskaleringsundersøgelser, 
design, pilotprojekter vedrørende 
innovative processer, produkter og 
tjenester, resultatkontrol mv.) og 
markedsintroduktion.

Hele spektret af forsknings-, udviklings-
og innovationsaktiviteter støttes med 
særligt fokus på demonstrationsaktiviteter 
(test, prototype, opskaleringsundersøgelser, 
design, pilotprojekter vedrørende 
innovative processer, produkter og 
tjenester, resultatkontrol mv.) og 
markedsintroduktion.

Or. en

Begrundelse

Det er vildledende at anvende "innovationskuponer" i alle faser, og det bør derfor undgås.
Dette tekniske begreb beskriver en særlig præmie- og betalingsprocedure for visse 
innovationsstøttetjenester. Mens SMV-instrumentets fase 1 kan betragtes som en 
"innovationskupon" (støtte på et fast beløb), kan fase 2 det tydeligvis ikke.

Ændringsforslag 572
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag – sektion 2 – punkt 3 – punkt 3.1 – afsnit 5 – led 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne fase giver ikke anden direkte 
finansiering end støtteaktiviteter, men har 
til formål at lette adgangen til privat kapital 
og innovationsfremmende miljøer. Der er 
planlagt forbindelser til de 
finansieringsinstrumenter (se afsnit 2 
"Adgang til risikokapital" i dette bilag), 
f.eks. ved at give SMV, som har afsluttet 
del I og/eller II med succes, en nærmere 
bestemt del af de finansielle ressourcer.  
SMV nyder også godt af 
støtteforanstaltninger som netværk, 
uddannelse, coaching og rådgivning.
Derudover kan denne del forbindes med 

Denne fase giver ikke anden direkte 
finansiering end støtteaktiviteter, men har 
til formål at lette adgangen til privat kapital 
og innovationsfremmende miljøer. Der er 
planlagt forbindelser til de 
finansieringsinstrumenter (se afsnit 2 
"Adgang til risikokapital" i dette bilag), 
f.eks. ved at give SMV'er, som har afsluttet 
del I og/eller II med succes, en nærmere 
bestemt del af de finansielle ressourcer, der 
tilvejebringes gennem Den Europæiske 
Investeringsbank og Den Europæiske 
Investeringsfond. SMV'er nyder også godt 
af støtteforanstaltninger som netværk, 
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foranstaltninger til fremme af 
prækommercielle indkøb og indkøb af 
innovative løsninger.

uddannelse, coaching og rådgivning.
Derudover kan denne del forbindes med 
foranstaltninger til fremme af 
prækommercielle indkøb og indkøb af 
innovative løsninger.

Or. en

Ændringsforslag 573
Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.1 – afsnit 5 – led 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV-instrumentet kan ligeledes anvendes 
til at tilvejebringe finansiering for 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder, der mangler 
menneskelige og økonomiske ressourcer 
til at løbe de tekniske risici, der er 
forbundet med anvendt forskning, 
gennem europæiske institutter for 
anvendt forskning, som samarbejder med 
enkelte virksomheder om aftalte projekter 
om anvendt forskning, og som dækker 
omkostningerne og risiciene forbundet 
med den pågældende forskning, på 
baggrund af en bindende forpligtelse til at 
anvende de opnåede resultater i 
industrien. I sådanne tilfælde vil en 
virksomhed, der ikke lever op til 
industrialiseringsforpligtelsen, blive 
pålagt bøder, og i påkommende tilfælde 
vil den virksomhed, der har retten til 
industriel udnyttelse, blive pålagt at betale 
royalty.

Or. it

Ændringsforslag 574
Amalia Sartori
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Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ensartet fremstød, gennemførelse og 
overvågning af SMV-instrumentet på tværs 
af Horisont 2020 vil sikre let adgang for 
SMV. Med udgangspunkt i bestående 
SMV-støttenetværk oprettes der en 
mentorordning for støttemodtagende SMV 
for at fremskynde virkningen af den ydede 
støtte.

Ensartet fremstød, gennemførelse og 
overvågning af SMV-instrumentet på tværs 
af Horisont 2020 vil sikre let adgang for 
SMV'er. Med henblik på at tilvejebringe ét 
enkelt kontaktpunkt for SMV'er 
gennemføres SMV-instrumentet af ét 
organ, såsom et specialiseret 
gennemførelsesorgan. Med udgangspunkt 
i bestående SMV-støttenetværk oprettes 
der en mentorordning for støttemodtagende 
SMV'er for at fremskynde virkningen af 
den ydede støtte.

Or. en

Begrundelse

De forskellige samfundsmæssige udfordringer og teknologiske områder får forskellige 
forvaltningsorganer. Ét enkelt organ, der gennemfører SMV-instrumentet for forskellige 
samfundsmæssige udfordringer, sikrer et ensartet og fælles kontaktpunkt for SMV'er.
Eksempelvis vil ét enkelt organ være hensigtsmæssigt med henblik på at samordne deadlines 
for indkaldelser forbundet med SMV-instrumentet i de forskellige dele af Horisont 2020 samt 
for at undgå ophobninger i de administrative procedurer, som ellers fører til forsinkelser ved 
indgåelse af tilskudsaftaler for SMV'er.

Ændringsforslag 575
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ensartet fremstød, gennemførelse og 
overvågning af SMV-instrumentet på tværs 
af Horisont 2020 vil sikre let adgang for 
SMV. Med udgangspunkt i bestående 
SMV-støttenetværk oprettes der en 
mentorordning for støttemodtagende SMV 
for at fremskynde virkningen af den ydede 

Ensartet fremstød, gennemførelse og 
overvågning af SMV-instrumentet på tværs 
af Horisont 2020 gennem én enkelt 
administrativ struktur vil sikre let adgang 
for SMV'er. Med udgangspunkt i bestående 
SMV-støttenetværk og andre leverandører 
af innovationstjenester oprettes der en 
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støtte. mentorordning for støttemodtagende 
SMV'er for at fremskynde virkningen af 
den ydede støtte.

Or. en

Ændringsforslag 576
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ensartet fremstød, gennemførelse og 
overvågning af SMV-instrumentet på tværs 
af Horisont 2020 vil sikre let adgang for 
SMV. Med udgangspunkt i bestående 
SMV-støttenetværk oprettes der en 
mentorordning for støttemodtagende SMV 
for at fremskynde virkningen af den ydede 
støtte.

Ensartet fremstød, gennemførelse og 
overvågning af SMV-instrumentet på tværs 
af Horisont 2020 vil sikre let adgang for 
SMV'er. Med udgangspunkt i bestående 
SMV-støttenetværk, såsom Enterprise 
Europe Network, oprettes der en 
mentorordning for støttemodtagende 
SMV'er for at fremskynde virkningen af 
den ydede støtte.

Or. en

Ændringsforslag 577
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.2 - punkt 3.2.1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der indføres en regional decentraliseret 
støttestruktur til forvaltning af det fælles 
Eurostars-program.

Or. en

Ændringsforslag 578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes støtte til aktiviteter, som 
understøtter gennemførelsen og supplerer 
de SMV-specifikke foranstaltninger i hele 
Horisont 2020, navnlig for at forbedre 
SMV's innovationskapacitet. Aktiviteterne 
kan omfatte informationskampagner, 
oplysning og formidling, uddannelses- og 
mobilitetsaktiviteter, netværksaktiviteter og 
udveksling af bedste praksis, udvikling af 
innovationsstøttemekanismer og -tjenester 
af høj kvalitet med stor EU-merværdi for 
SMV (f.eks. forvaltning af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og innovation, 
videnoverførsel, innovativ brug af ikt og e-
færdigheder i SMV) samt bistand til SMV, 
så de kan knytte forbindelser til forsknings-
og innovationspartnere i hele EU og 
dermed styre teknologien og udvikle deres 
innovationskapacitet.
Formidlerorganisationer, som 
repræsenterer grupper af innovative SMV
opfordres til at gennemføre tværsektorielle 
og tværregionale aktiviteter med SMV, som 
har kompetencer, der gensidigt styrker 
hinanden, med sigte på at udvikle nye 
industrielle værdikæder.

Der ydes støtte til aktiviteter, som 
understøtter gennemførelsen og supplerer 
de SMV-specifikke foranstaltninger i hele 
Horisont 2020, navnlig for at forbedre 
SMV'ers innovationskapacitet.
Aktiviteterne kan omfatte 
informationskampagner, oplysning og 
formidling, uddannelses- og 
mobilitetsaktiviteter, netværksaktiviteter og 
udveksling af bedste praksis, udvikling af 
innovationsstøttemekanismer og -tjenester 
af høj kvalitet med stor EU-merværdi for 
SMV'er (f.eks. forvaltning af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og innovation, 
videnoverførsel, innovativ brug af ikt og e-
færdigheder i SMV'er) samt bistand til 
SMV'er, så de kan knytte forbindelser til 
forsknings- og innovationspartnere i hele 
EU og dermed styre teknologien og 
udvikle deres innovationskapacitet.
Formidlerorganisationer, som 
repræsenterer grupper af innovative 
SMV'er eller regionale 
SMV-støttetjenester opfordres til at 
gennemføre tværsektorielle og 
tværregionale aktiviteter med SMV'er, som 
har kompetencer, der gensidigt styrker 
hinanden, med sigte på at udvikle nye 
industrielle værdikæder.

Or. en

Ændringsforslag 579
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes støtte til aktiviteter, som 
understøtter gennemførelsen og supplerer 
de SMV-specifikke foranstaltninger i hele 
Horisont 2020, navnlig for at forbedre 
SMV's innovationskapacitet. Aktiviteterne 
kan omfatte informationskampagner, 
oplysning og formidling, uddannelses- og 
mobilitetsaktiviteter, netværksaktiviteter og 
udveksling af bedste praksis, udvikling af 
innovationsstøttemekanismer og -tjenester 
af høj kvalitet med stor EU-merværdi for 
SMV (f.eks. forvaltning af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og innovation, 
videnoverførsel, innovativ brug af ikt og e-
færdigheder i SMV) samt bistand til SMV, 
så de kan knytte forbindelser til forsknings-
og innovationspartnere i hele EU og 
dermed styre teknologien og udvikle deres 
innovationskapacitet.
Formidlerorganisationer, som 
repræsenterer grupper af innovative SMV
opfordres til at gennemføre tværsektorielle 
og tværregionale aktiviteter med SMV, som 
har kompetencer, der gensidigt styrker 
hinanden, med sigte på at udvikle nye 
industrielle værdikæder.

Der ydes støtte til aktiviteter, som 
understøtter gennemførelsen og supplerer 
de SMV-specifikke foranstaltninger i hele 
Horisont 2020, navnlig for at forbedre 
SMV'ers innovationskapacitet.
Aktiviteterne kan omfatte 
informationskampagner, oplysning og 
formidling, uddannelses- og 
mobilitetsaktiviteter, netværksaktiviteter og
udveksling af bedste praksis, adgang til 
forskningsresultater, udvikling af 
innovationsstøttemekanismer og -tjenester 
af høj kvalitet med stor EU-merværdi for 
SMV'er (f.eks. forvaltning af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og innovation, 
videnoverførsel, innovativ brug af ikt og e-
færdigheder i SMV'er) samt bistand til 
SMV'er, så de kan knytte forbindelser til 
forsknings- og innovationspartnere i hele 
EU og dermed styre teknologien og 
udvikle deres innovationskapacitet og 
deres kapacitet til at inddrage innovation 
og omsætte forskningsresultater til 
innovative produkter, processer og 
tjenester. Formidlerorganisationer, som 
repræsenterer grupper af innovative 
SMV'er opfordres til at gennemføre 
tværsektorielle og tværregionale aktiviteter 
med SMV'er, som har kompetencer, der 
gensidigt styrker hinanden, med sigte på at 
udvikle nye industrielle værdikæder.

Or. en

Ændringsforslag 580
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover fremmes SMV'ers deltagelse i 
forvaltningen af programmet i hele 
Horisont 2020, navnlig i fastsættelsen af 
forskningsdagsordener og i 
gennemførelsen af offentlig-private 
partnerskaber.

Or. en

Ændringsforslag 581
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er særligt behov for at udvikle nye 
informations- og 
gennemsigtighedsredskaber i forbindelse 
med intellektuelle ejendomsrettigheder, 
således at SMV'er (såvel som offentlige 
forskningsorganer) på et velinformeret 
grundlag kan engagere sig i forskning, 
udnytte opfindelser, anskaffe industrielle 
ejendomsrettigheder og udnytte 
forskningsresultater. De foranstaltninger, 
der skal træffes for at styrke SMV'ernes 
innovationskapacitet og sætte dem i stand 
til at udfylde deres rolle inden for 
forskning, omfatter, at der vedtages regler 
for større gennemsigtighed i forbindelse 
med porteføljer og priser på intellektuelle 
ejendomsrettigheder, at der udvikles 
metoder på EU-niveau til vurdering af 
kvaliteteten af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, og at der fastsættes 
fælles benchmarks for at lette 
transaktioner, der omfatter patenter.

Or. fr
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Ændringsforslag 582
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der vil blive søgt synergier med Unionens 
samhørighedspolitik i forbindelse med 
nationale og regionale 
innovationsstrategier med henblik på 
intelligent specialisering.

Der vil blive søgt synergier med Unionens 
samhørighedspolitik i forbindelse med 
nationale og regionale 
innovationsstrategier med henblik på 
intelligent specialisering. Disse synergier 
kan ligeledes bygge på den nationale og 
regionale bottom-up-erfaring fra Eureka-
og Eurostarsprogrammerne med hensyn 
til finansiering af SMV’ernes 
innovations- og forskningsaktiviteter, 
hvortil der kan anvendes midler fra 
Samhørighedsfonden, idet støtte til lokale 
partnere i Eureka-mærkede projekter 
gøres til en prioritet for 
forvaltningsmyndighederne.

Or. en

Ændringsforslag 583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Herved støttes markedsinitieret innovation 
med sigte på at forbedre virksomheders 
innovationskapacitet gennem at forbedre 
rammerne for innovation og ved at tackle 
de særlige hindringer, som forhindrer 
vækst i innovative virksomheder, herunder 
navnlig SMV og mellemstore virksomheder 
med et potentiale for hurtig vækst. Der 
ydes støtte til specialiseret 
innovationsstøtte (f.eks. vedrørende 

Herved støttes markedsinitieret innovation 
med sigte på at forbedre virksomheders 
innovationskapacitet gennem at forbedre 
rammerne for innovation og ved at tackle 
de særlige hindringer, som forhindrer 
vækst i innovative virksomheder, herunder 
navnlig SMV'er og mellemstore 
virksomheder med et potentiale for hurtig 
vækst. Der ydes støtte til specialiseret 
innovationsstøtte (f.eks. vedrørende 
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udnyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, netværk af indkøbere, 
støtte til teknologioverførselskontorer og
strategisk design) og vurdering af 
offentlige politikker vedrørende 
innovation.

udnyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, netværk af indkøbere, 
internationale 
teknologioverførselstjenester, støtte til 
teknologioverførselskontorer, strategisk 
design og dannelse af klynger) og 
vurdering af offentlige politikker 
vedrørende innovation.

Or. en

Ændringsforslag 584
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Herved støttes markedsinitieret innovation 
med sigte på at forbedre virksomheders 
innovationskapacitet gennem at forbedre 
rammerne for innovation og ved at tackle 
de særlige hindringer, som forhindrer 
vækst i innovative virksomheder, herunder 
navnlig SMV og mellemstore virksomheder 
med et potentiale for hurtig vækst. Der 
ydes støtte til specialiseret 
innovationsstøtte (f.eks. vedrørende 
udnyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, netværk af indkøbere, 
støtte til teknologioverførselskontorer og 
strategisk design) og vurdering af 
offentlige politikker vedrørende 
innovation.

Herved støttes markedsinitieret innovation 
med sigte på at forbedre virksomheders 
innovationskapacitet gennem at forbedre 
rammerne for innovation og ved at tackle 
de særlige hindringer, som forhindrer 
vækst i innovative virksomheder, herunder 
navnlig SMV'er og mellemstore 
virksomheder med et potentiale for hurtig 
vækst. Der ydes støtte til specialiseret 
innovationsstøtte (f.eks. vedrørende støtte 
til registrering af intellektuelle 
ejendomsrettigheder og udnyttelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, netværk 
af indkøbere, støtte til 
teknologioverførselskontorer, strategisk 
design) og vurdering af offentlige 
politikker vedrørende innovation.

Or. en

Ændringsforslag 585
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.3a. Fremme af videndeling og 
teknologioverførsel mellem offentlig 
forskning og markedet
Målet er at støtte processerne for 
videndeling og teknologioverførsel mellem 
området for offentlig forskning og 
innovative SMV'er som en effektiv 
mekanisme til at overføre 
forskningsresultater og -opfindelser fra 
universiteter og forskningscentre til 
markedet.

Or. en


