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Ændringsforslag 159
Gaston Franco

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Der bør opfordres til at udbrede 
deltagelsen for at udnytte potentialet i 
Europas talentpulje og for at optimere 
forskningens økonomiske og sociale 
indvirkninger, hvilket forventes at bidrage 
til at lukke forsknings- og 
innovationskløften i Europa ved at bruge 
midler som videnskabscentre og museer til 
at engagere et stort antal og et bredt 
udsnit af målgrupper og borgere.

Or. en

Ændringsforslag 160
Alyn Smith

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Horisont 2020 har tre mål, nemlig at 
frembringe videnskabelige topresultater
("videnskabelig topkvalitet"), at være 
industriførende på en række områder
("industrielt lederskab") og at håndtere 
samfundsmæssige udfordringer
("samfundsmæssige udfordringer"). Disse 
tre mål bør gennemføres ved hjælp af et 
særprogram bestående af tre dele med 
indirekte aktioner og en del med direkte 
aktioner gennemført af Det Fælles 
Forskningscenter (JRC).

(2) Horisont 2020 bygger på ekspertise og
har tre mål, nemlig at frembringe 
videnskabelige topresultater
("videnskabelig topkvalitet"), at være 
industriførende på en række områder
("industrielt lederskab") og at håndtere 
samfundsmæssige udfordringer
("samfundsmæssige udfordringer"). Disse 
tre mål bør gennemføres ved hjælp af et 
særprogram bestående af tre dele med 
indirekte aktioner og en del med direkte 
aktioner gennemført af Det Fælles 
Forskningscenter (JRC).

Or. en
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Ændringsforslag 161
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Horisont 2020 har tre mål, nemlig at 
frembringe videnskabelige topresultater
("videnskabelig topkvalitet"), at være
industriførende på en række områder 
("industrielt lederskab") og at håndtere 
samfundsmæssige udfordringer
("samfundsmæssige udfordringer"). Disse 
tre mål bør gennemføres ved hjælp af et 
særprogram bestående af tre dele med 
indirekte aktioner og en del med direkte 
aktioner gennemført af Det Fælles 
Forskningscenter (JRC).

(2) Horisont 2020 har tre mål, nemlig at 
frembringe videnskabelige topresultater
("videnskabelig topkvalitet"), at være
førende inden for industri- og 
servicesektoren ("industri- og 
servicesektorlederskab") og at håndtere 
samfundsmæssige udfordringer
("samfundsmæssige udfordringer"). Disse 
tre mål bør gennemføres ved hjælp af et 
særprogram bestående af tre dele med 
indirekte aktioner og en del med direkte 
aktioner gennemført af Det Fælles 
Forskningscenter (JRC).

Or. ro

Ændringsforslag 162
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Hver del bør supplere særprogrammets 
andre dele og gennemføres i sammenhæng 
med disse.

(4) Hver del bør supplere særprogrammets 
andre dele og gennemføres i sammenhæng 
med disse. Den strategiske samordning af 
forskning og innovation på tværs af de tre 
vigtigste prioriteringer for hvert 
temaområde (f.eks. sundhed) bør rette 
opmærksomheden mod fragmentering og 
forbedre udnyttelsen af teknologiske og 
infrastrukturmæssige ressourcer, hvilket 
indebærer udveksling af data med henblik 
på at opnå hurtigere resultater.
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Or. en

(med reference til ændringsforslag 3, PE489.688v01-00)

Ændringsforslag 163
Marian-Jean Marinescu

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der er et kritisk behov for at styrke og 
udvide Unionens videnskabelige grundlag 
og sikre en strøm af verdensførende 
forskning og talent, som sikrer Europas 
konkurrenceevne og velfærd på langt sigt.
Del I “videnskabelig topkvalitet” bør støtte 
Det Europæiske Forskningsråds aktiviteter 
inden for frontlinjeforskning og fremtidige 
og fremspirende teknologier, Marie Curie-
programmets aktioner og europæiske 
forskningsinfrastrukturer. Aktiviteterne 
kunne sigte mod at opbygge kompetencer 
på lang sigt med et stærkt fokus på næste 
generation inden for videnskab, systemer 
og forskere og på at støtte nye talenter fra 
hele Unionen og fra associerede lande.
Unionens aktiviteter til støtte for 
videnskabelig topkvalitet bør medvirke til 
at konsolidere det europæiske 
forskningsområde og gøre Unionens 
forskningssystem mere konkurrencedygtigt 
og attraktivt på globalt plan.

(5) Der er et kritisk behov for at styrke og 
udvide Unionens videnskabelige grundlag 
og sikre en strøm af verdensførende 
forskning og talent, som sikrer Europas 
konkurrenceevne og velfærd på langt sigt.
Del I “videnskabelig topkvalitet” bør støtte 
Det Europæiske Forskningsråds aktiviteter 
inden for frontlinjeforskning og fremtidige 
og fremspirende teknologier, Marie Curie-
programmets aktioner og europæiske 
forskningsinfrastrukturer og
ekspertisenetværk i Unionen.
Aktiviteterne kunne sigte mod at opbygge 
kompetencer på lang sigt med et stærkt 
fokus på næste generation inden for 
videnskab, systemer og forskere og på at 
støtte nye talenter fra hele Unionen og fra 
associerede lande. Unionens aktiviteter til 
støtte for videnskabelig topkvalitet bør 
medvirke til at konsolidere det europæiske 
forskningsområde og gøre Unionens 
forskningssystem mere konkurrencedygtigt 
og attraktivt på globalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 164
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til afgørelse
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der er et kritisk behov for at styrke og 
udvide Unionens videnskabelige grundlag 
og sikre en strøm af verdensførende 
forskning og talent, som sikrer Europas 
konkurrenceevne og velfærd på langt sigt.
Del I “videnskabelig topkvalitet” bør støtte 
Det Europæiske Forskningsråds aktiviteter 
inden for frontlinjeforskning og fremtidige 
og fremspirende teknologier, Marie Curie-
programmets aktioner og europæiske 
forskningsinfrastrukturer. Aktiviteterne 
kunne sigte mod at opbygge kompetencer 
på lang sigt med et stærkt fokus på næste 
generation inden for videnskab, systemer 
og forskere og på at støtte nye talenter fra 
hele Unionen og fra associerede lande.
Unionens aktiviteter til støtte for 
videnskabelig topkvalitet bør medvirke til 
at konsolidere det europæiske 
forskningsområde og gøre Unionens 
forskningssystem mere konkurrencedygtigt 
og attraktivt på globalt plan.

(5) Der er et kritisk behov for at styrke og 
udvide Unionens videnskabelige grundlag 
og sikre en strøm af verdensførende 
forskning og talent, som sikrer Europas 
konkurrenceevne og velfærd på langt sigt.
Del I “videnskabelig topkvalitet” bør støtte 
Det Europæiske Forskningsråds aktiviteter 
inden for frontlinjeforskning og fremtidige 
og fremspirende teknologier, Marie
Skłodowska-Curie-programmets aktioner 
og europæiske forskningsinfrastrukturer.
Aktiviteterne kunne sigte mod at opbygge 
kompetencer på lang sigt med et stærkt 
fokus på næste generation inden for 
videnskab, systemer og forskere og på at 
støtte nye talenter fra hele Unionen og fra 
associerede lande. Unionens aktiviteter til 
støtte for videnskabelig topkvalitet bør 
medvirke til at konsolidere det europæiske 
forskningsområde og gøre Unionens 
forskningssystem mere konkurrencedygtigt 
og attraktivt på globalt plan.

Or. en

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages 
alle relevante steder).

Ændringsforslag 165
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Horisont 2020 bør udvikle synergier 
med andre EU-politikker og EU-
medlemsstaters politikker, især inden for 
uddannelse, for at gøre forsker- og 
innovatørprofessioner til attraktive, 
velanskrevne karrieremuligheder for 
talentfulde unge europæere og for at 
tiltrække de bedste talenter fra 
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tredjelande. For at forberede den næste 
generation af forskere bør videnskabs-, 
teknologi-, ingeniør- og 
matematikuddannelserne fremmes, og der 
bør sættes ind over for kønsskævheden 
inden for videnskab og innovation, et 
tiltag, der er nødvendigt for at sikre, at 
Unionen vil have adgang til den fornødne 
menneskelige kapital til at nå sine 
forsknings- og innovationsmål.

Or. en

Ændringsforslag 166
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Forskningsaktioner, der udføres under 
del I om videnskabelig topkvalitet, bør 
fastlægges i overensstemmelse med de 
videnskabelige behov og muligheder uden 
forudbestemte tematiske prioriteter.
Forskningsdagsordenen bør fastlægges i 
tæt samarbejde med det videnskabelige 
samfund. Forskning bør finansieres på 
grundlag af videnskabelig topkvalitet.

(6) Forskningsaktioner, der udføres under 
del I om videnskabelig topkvalitet, bør 
fastlægges i overensstemmelse med de 
videnskabelige behov og muligheder uden 
forudbestemte tematiske prioriteter.
Forskningsdagsordenen bør fastlægges i 
tæt samarbejde med det videnskabelige 
samfund. Forskning bør finansieres på 
grundlag af videnskabelig topkvalitet. Der 
kan også overvejes andre principper, 
såsom inddragelse, 
omkostningseffektivitet og reduktion af 
skævheden mellem 
forskningsinfrastrukturer mellem EU-15 
og EU-12-medlemsstaterne, som er 
nødvendige for at opnå topkvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 167
Christian Ehler, Kent Johansson
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Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Med henblik på at bevare og øge 
Unionens industrielle lederskab er det 
tvingende nødvendigt at stimulere den 
private sektors investeringer i forskning, 
udvikling og innovation, fremme 
forskning og innovation med en 
erhvervsinitieret dagsorden og 
fremskynde udviklingen af nye 
teknologier, der skal danne grundlaget for 
morgendagens virksomheder og 
økonomiske vækst. Det er derfor 
nødvendigt kraftigt at stimulere 
erhvervslivets deltagelse i Horisont 2020, 
navnlig i del II "Industrielt lederskab" og 
del III "Samfundsmæssige 
udfordringer".

Or. en

Ændringsforslag 168
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Med henblik på at bevare og øge 
Unionens industrielle lederskab er det 
tvingende nødvendigt at stimulere den 
private sektors investeringer i forskning og 
udvikling og innovation, fremme forskning 
og innovation med en erhvervsinitieret 
dagsorden og fremskynde udviklingen af 
nye teknologier, der skal danne grundlaget 
morgendagens virksomheder og 
økonomiske vækst. Del II "industriel
lederskab" bør støtte investeringer i 
topkvalitetsforskning og innovation inden 
for støtteteknologier og andre industrielle 

(8) Med henblik på at bevare og øge 
Unionens industrielle lederskab er det 
tvingende nødvendigt at stimulere den 
private sektors investeringer i forskning og 
udvikling og innovation, fremme forskning 
og innovation med en erhvervsinitieret 
dagsorden og fremskynde udviklingen af 
nye teknologier, der skal danne grundlaget 
morgendagens virksomheder og 
økonomiske vækst. Del II "industrielt
lederskab" bør støtte investeringer i 
topkvalitetsforskning og innovation inden 
for støtteteknologier og andre industrielle 
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teknologier, lette adgangen til risikovillig 
kapital til innovative virksomheder og 
projekter og støtte innovation i små og 
mellemstore virksomheder i hele Unionen.

teknologier, lette adgangen til risikovillig 
kapital til innovative virksomheder og
projekter og støtte innovation i små og 
mellemstore virksomheder i hele Unionen, 
primært ved at sænke tærsklen for små og 
mellemstore virksomheders adgang.

Or. sl

Ændringsforslag 169
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) For at støtte innovation i SMV'er bør 
der udvikles en værktøjskasse med 
instrumenter og finansieringsmuligheder, 
der støtter forskning og innovation på de 
forskellige stadier af 
innovationscyklussen og tager hensyn til 
de forskellige størrelser og typer af 
SMV'er. Horisont 2020 bør afsætte 
mindst 20 % af sit budget til SMV'er i hele 
sin gennemførelsesperiode. Navnlig vil 
mindst 10 % af Horisont 2020-budgettet 
blive fordelt gennem et SMV-instrument, 
som bør forvaltes og gennemføres af en 
fælles dedikeret administrativ struktur.

Or. en

Ændringsforslag 170
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Rumforskning og innovation, for (9) Rumforskning og innovation, herunder 
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hvilken Unionen har delt kompetence, bør 
indgå som et integreret element i del II
"industriel lederskab" for at få størst mulig 
videnskabelig, økonomisk og 
samfundsmæssig virkning og for at sikre 
en effektiv og omkostningseffektiv 
gennemførelse.

satellitobservation, satellitnavigation og 
satellittelekommunikationsindustri, 
infrastruktur (jord- og ruminfrastruktur), 
tjenesteydelser og applikationer, for 
hvilken Unionen har delt kompetence, bør 
indgå som et integreret element i del II
"industrielt lederskab" for at få størst mulig 
videnskabelig, økonomisk og 
samfundsmæssig virkning og for at sikre 
en effektiv og omkostningseffektiv 
gennemførelse Koordination mellem 
søjlerne er afgørende for at fremme 
rumsektoren. Ifølge konklusionerne af 
Horisont 2020-høringsprocessen 
"Rummet er andet end teknologi" er det 
en sektor for sig selv med store bidrag til 
såvel samfundsudfordringer og 
videnskab, som samtidig er kraftigt 
afhængig af forskning for løbende at 
fremme den teknologiske udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 171
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Rumforskning og innovation, for 
hvilken Unionen har delt kompetence, bør 
indgå som et integreret element i del II
"industriel lederskab" for at få størst mulig 
videnskabelig, økonomisk og 
samfundsmæssig virkning og for at sikre 
en effektiv og omkostningseffektiv 
gennemførelse.

(9) Rumforskning og innovation, for 
hvilken Unionen har delt kompetence, bør 
indgå som et integreret element i del II
"industrielt lederskab" for at få størst mulig 
videnskabelig, økonomisk og 
samfundsmæssig virkning og for at sikre 
en effektiv og omkostningseffektiv 
gennemførelse. Den bør foretages i 
samarbejde med medlemsstaterne og ESA.

Or. en
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Ændringsforslag 172
Norbert Glante

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Rumforskning og innovation, for 
hvilken Unionen har delt kompetence, bør 
indgå som et integreret element i del II
"industriel lederskab" for at få størst mulig 
videnskabelig, økonomisk og 
samfundsmæssig virkning og for at sikre 
en effektiv og omkostningseffektiv 
gennemførelse.

(9) Rumforskning og innovation, herunder 
dens anvendelse, for hvilken Unionen har 
delt kompetence, bør indgå som et 
integreret element i del II "industrielt
lederskab" for at få størst mulig 
videnskabelig, økonomisk og 
samfundsmæssig virkning og for at sikre 
en effektiv og omkostningseffektiv 
gennemførelse.

Or. de

Begrundelse

Der bør forskes i tjenester og anvendelse såvel som i teknologier og infrastruktur med henblik 
på at skabe direkte fordele for samfundet.

Ændringsforslag 173
Amalia Sartori

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Rumforskning og innovation, for 
hvilken Unionen har delt kompetence, bør 
indgå som et integreret element i del II
"industriel lederskab" for at få størst mulig 
videnskabelig, økonomisk og 
samfundsmæssig virkning og for at sikre 
en effektiv og omkostningseffektiv 
gennemførelse.

(9) Rumforskning og innovation, for 
hvilken Den Europæiske Union har delt 
kompetence, bør indgå som et integreret 
element i del II "industriel lederskab" for at 
få størst mulig videnskabelig, økonomisk 
og samfundsmæssig virkning og for at 
sikre en effektiv og omkostningseffektiv 
gennemførelse.

Or. en
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Ændringsforslag 174
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Håndteringen af de store 
samfundsmæssige udfordringer, der er 
beskrevet i Europa 20207-strategien, 
forudsætter store investeringer i forskning 
og innovation med sigte på at udvikle og 
indføre nye og banebrydende løsninger, der 
har den nødvendige spændvidde og 
gennemslagskraft. Disse udfordringer er 
også en stor økonomisk chance for 
innovative virksomheder og bidrager 
således til Unionens konkurrenceevne og 
beskæftigelsen.

(10) Håndteringen af de store 
samfundsmæssige udfordringer, der er 
beskrevet i Europa 20207-strategien, 
forudsætter store investeringer i forskning 
og innovation med sigte på at udvikle og 
indføre nye og banebrydende løsninger, der 
har den nødvendige spændvidde og 
gennemslagskraft, herunder f.eks. 
gennemførelsen af nye 
forskningsfinansieringsværktøjer, såsom 
innovationspriser, navnlig når 
markederne ikke fungerer. Disse 
udfordringer er også en stor økonomisk 
chance for innovative virksomheder og 
bidrager således til Unionens 
konkurrenceevne og beskæftigelsen.

Or. fr

Ændringsforslag 175
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Del III "samfundsmæssige 
udfordringer" bør øge effektiviteten af 
forskning og innovation, når det gælder at 
reagere på samfundsmæssige udfordringer, 
ved at støtte topkvalitetsforsknings- og 
innovationsaktiviteter. Aktiviteterne bør 
gennemføres under anvendelse af en 
problemorienteret helhedstilgang, som 
forener ressourcer og viden på tværs af 

(11) Del III "samfundsmæssige 
udfordringer" bør øge effektiviteten af 
forskning og innovation, når det gælder at 
reagere på samfundsmæssige udfordringer, 
ved at støtte topkvalitetsforsknings- og 
innovationsaktiviteter. Aktiviteterne bør 
gennemføres under anvendelse af en 
problemorienteret helhedstilgang, som 
forener ressourcer og viden på tværs af 
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områder, teknologier og discipliner.
Forskning inden for samfundsvidenskab og 
humanistiske videnskaber er et vigtigt 
aspekt i forbindelse med håndteringen af 
alle udfordringerne. Aktiviteterne bør 
dække hele viften af forskning og 
innovation med ekstra vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter såsom 
pilotprojekter, demonstrationsprojekter, 
prøveanlæg, støtte til offentlige indkøb, 
prænormativ forskning og 
standardiseringsarbejde og markedsføring 
af innovationer. Aktiviteterne bør direkte 
støtte de tilsvarende sektorpolitiske 
kompetencer på EU-plan. Alle 
udfordringer bør håndteres, så de bidrager 
til det overordnede mål om en bæredygtig 
udvikling.

områder, teknologier og discipliner.
Forskning inden for samfundsvidenskab og 
humanistiske videnskaber er et vigtigt 
aspekt i forbindelse med håndteringen af 
alle udfordringerne. Aktiviteterne bør 
dække hele viften af forskning og 
innovation, såsom grundforskning og 
anvendt forskning, udvikling,
pilotprojekter, demonstrationsprojekter, 
prøveanlæg, støtte til offentlige indkøb, 
prænormativ forskning og 
standardiseringsarbejde og markedsføring 
af innovationer. Aktiviteterne bør direkte
støtte de tilsvarende sektorpolitiske 
kompetencer på EU-plan. Alle 
udfordringer bør håndteres, så de bidrager 
til det overordnede mål om en bæredygtig 
udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 176
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Del III "samfundsmæssige 
udfordringer" bør øge effektiviteten af 
forskning og innovation, når det gælder at 
reagere på samfundsmæssige udfordringer, 
ved at støtte topkvalitetsforsknings- og 
innovationsaktiviteter. Aktiviteterne bør 
gennemføres under anvendelse af en 
problemorienteret helhedstilgang, som 
forener ressourcer og viden på tværs af 
områder, teknologier og discipliner.
Forskning inden for samfundsvidenskab og 
humanistiske videnskaber er et vigtigt 
aspekt i forbindelse med håndteringen af 
alle udfordringerne. Aktiviteterne bør 
dække hele viften af forskning og 
innovation med ekstra vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter såsom 

(11) Del III "samfundsmæssige 
udfordringer" bør øge effektiviteten af 
forskning og innovation, når det gælder at 
reagere på samfundsmæssige udfordringer, 
ved at støtte topkvalitetsforsknings- og 
innovationsaktiviteter. Aktiviteterne bør 
gennemføres under anvendelse af en 
problemorienteret helhedstilgang, som 
forener ressourcer og viden på tværs af 
områder, teknologier og discipliner.
Forskning inden for samfundsvidenskab og 
humanistiske videnskaber er et vigtigt 
aspekt i forbindelse med håndteringen af 
alle udfordringerne. Aktiviteterne bør 
dække hele viften af forskning og 
innovation med ekstra vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter såsom 
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pilotprojekter, demonstrationsprojekter, 
prøveanlæg, støtte til offentlige indkøb, 
prænormativ forskning og 
standardiseringsarbejde og markedsføring 
af innovationer. Aktiviteterne bør direkte 
støtte de tilsvarende sektorpolitiske 
kompetencer på EU-plan. Alle 
udfordringer bør håndteres, så de bidrager 
til det overordnede mål om en bæredygtig 
udvikling.

pilotprojekter, demonstrationsprojekter, 
prøveanlæg, støtte til offentlige indkøb, 
prænormativ forskning og 
standardiseringsarbejde og markedsføring 
af innovationer. Aktiviteterne bør direkte 
støtte de tilsvarende sektorpolitiske 
kompetencer på EU-plan og EU's 
erhvervssektors konkurrenceevne på 
globalt plan. Alle udfordringer bør 
håndteres, så de bidrager til det 
overordnede mål om en bæredygtig 
udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 177
Marian-Jean Marinescu

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Del III "samfundsmæssige 
udfordringer" bør øge effektiviteten af 
forskning og innovation, når det gælder at 
reagere på samfundsmæssige udfordringer, 
ved at støtte topkvalitetsforsknings- og 
innovationsaktiviteter. Aktiviteterne bør 
gennemføres under anvendelse af en 
problemorienteret helhedstilgang, som 
forener ressourcer og viden på tværs af 
områder, teknologier og discipliner.
Forskning inden for samfundsvidenskab og 
humanistiske videnskaber er et vigtigt 
aspekt i forbindelse med håndteringen af 
alle udfordringerne. Aktiviteterne bør 
dække hele viften af forskning og 
innovation med ekstra vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter såsom 
pilotprojekter, demonstrationsprojekter, 
prøveanlæg, støtte til offentlige indkøb, 
prænormativ forskning og 
standardiseringsarbejde og markedsføring 
af innovationer. Aktiviteterne bør direkte 
støtte de tilsvarende sektorpolitiske 

(11) Del III "samfundsmæssige 
udfordringer" bør øge effektiviteten af 
forskning og innovation, når det gælder at 
reagere på samfundsmæssige udfordringer, 
ved at støtte topkvalitetsforsknings- og 
innovationsaktiviteter. Aktiviteterne bør 
gennemføres under anvendelse af en 
problemorienteret helhedstilgang, som 
forener ressourcer og viden på tværs af 
områder, teknologier og discipliner.
Forskning inden for samfundsvidenskab og 
humanistiske videnskaber er et vigtigt 
aspekt i forbindelse med håndteringen af 
alle udfordringerne. Aktiviteterne bør 
dække hele viften af forskning og 
innovation med ekstra vægt på 
innovationsrelaterede aktiviteter såsom 
pilotprojekter, demonstrationsprojekter, 
prøveanlæg, støtte til offentlige indkøb, 
prænormativ forskning og 
standardiseringsarbejde og markedsføring 
af innovationer. Aktiviteterne bør direkte 
støtte de tilsvarende sektorpolitiske 
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kompetencer på EU-plan. Alle 
udfordringer bør håndteres, så de bidrager 
til det overordnede mål om en bæredygtig 
udvikling.

kompetencer på EU-plan. Alle 
udfordringer bør håndteres, så de bidrager 
til det overordnede mål om en bæredygtig 
udvikling og til fuld inddragelse af 
forskere og ingeniører overalt i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 178
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11 a) Internationalt samarbejde er 
afgørende for at nå de erklærede mål for 
alle dele af det specifikke program, og der 
bør gennemføres internationale 
samarbejdsprojekter, rettet mod lande 
eller landegrupper, om horisontale eller 
prioriterede temaer som led i alle dele.

Or. fr

Begrundelse

Internationale samarbejdsprojekter berører, uanset hvilken type der er tale om, alle dele af 
det specifikke program, uagtet eventuelle sikkerhedsaspekter. De kan ikke begrænses til 
horisontale aktioner vedrørende "den samfundsmæssige udfordring": sundhed, demografiske 
ændringer og velfærd.

Ændringsforslag 179
Henri Weber

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11 a) Internationalt samarbejde er 
afgørende for at nå de erklærede mål for 
alle dele af det specifikke program, og der 
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bør gennemføres internationale 
samarbejdsprojekter, rettet mod lande 
eller landegrupper, om horisontale eller 
prioriterede temaer som led i alle dele.

Or. fr

Ændringsforslag 180
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11 a) Internationalt samarbejde er 
afgørende for at nå de erklærede mål for 
alle dele af det specifikke program, og der 
bør gennemføres internationale 
samarbejdsprojekter, rettet mod lande 
eller landegrupper, om horisontale eller 
prioriterede temaer som led i alle dele.

Or. fr

Begrundelse

Internationale samarbejdsprojekter berører, uanset hvilken type der er tale om, alle dele af 
det specifikke program, uagtet eventuelle sikkerhedsaspekter. De kan ikke begrænses til 
horisontale aktioner vedrørende "den samfundsmæssige udfordring": sundhed, demografiske 
ændringer og velfærd.

Ændringsforslag 181
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Horisont 2020 bør også fremme en 
tværfaglig tilgang til innovation, herunder 



AM\907982DA.doc 17/131 PE492.816v01-00

DA

udvikling af ikke-teknologiske løsninger, 
organisatoriske tilgange, nye 
forretningsmodeller, systeminnovation og 
innovation i den offentlige sektor, som et 
nødvendigt supplement til 
innovationsaktiviteter med fokus på 
teknologi.

Or. en

Ændringsforslag 182
Nuno Teixeira

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Særprogrammet bør supplere 
foranstaltninger, som gennemføres i 
medlemsstaterne, og andre EU-
foranstaltninger, som indgår i den 
overordnede strategi for gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien, herunder navnlig 
aktioner inden for områderne samhørighed, 
landbrug, udvikling af landdistrikter, 
uddannelse og erhvervsuddannelse, 
industri, folkesundhed, 
forbrugerbeskyttelse, beskæftigelses- og 
socialpolitik, energi, transport, miljø, 
klima, sikkerhed, hav- og fiskeripolitik, 
udviklingssamarbejde og udvidelse samt 
naboskabspolitik.

(15) Særprogrammet bør supplere 
foranstaltninger, som gennemføres i 
medlemsstaterne, og andre EU-
foranstaltninger, som indgår i den 
overordnede strategi for gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien, herunder navnlig 
aktioner inden for områderne samhørighed, 
landbrug, udvikling af landdistrikter, 
uddannelse og erhvervsuddannelse, 
industri, folkesundhed, 
forbrugerbeskyttelse, beskæftigelses- og 
socialpolitik, energi, transport, miljø, 
klima, sikkerhed, hav- og fiskeripolitik, 
udviklingssamarbejde og udvidelse samt 
naboskabspolitik. En passende 
kombination med midler fra 
Samhørighedsfonden og en samordnet 
indsats vil bidrage til at mindske 
forsknings- og innovationskløften i Den
Europæiske Union ved at tage hensyn til 
regionernes særlige karakteristika, som 
der henvises til i artikel 174, 349 og 355, 
stk. 1, i TEUF.

Or. pt
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Begrundelse

Det er nødvendigt med en passende struktur for at sammenkæde midler fra regionalpolitikken 
og samhørighedspolitikken med støtten fra Horisont 2020 uden at glemme regionernes 
særlige kendetegn, som der henvises til i artikel 174, artikel 349 og artikel 355, stk. 1, i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag 183
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Alle indkaldelser af forslag på 
området for sikkerhedsforskning bør først 
undergå en forhåndsvurdering af de 
etiske og samfundsmæssige virkninger, 
der fuldt ud tager hensyn til de potentielle
samfundsmæssige virkninger af den 
underliggende forsknings- og 
udviklingsdagsorden. Alle vigtige etiske 
spørgsmål og/eller samfundsmæssige 
konsekvenser, der bliver gjort opmærksom 
på i en sådan konsekvensanalyse, bør 
derefter fuldt ud integreres i indkaldelsen 
af forslag, både som en integreret del af 
forsknings- og udviklingsdagsordenen og 
gennem specifikke midler til forskning og 
analyse, der tilgodeser særlige spørgsmål, 
der har givet anledning til bekymring. Der 
bør endvidere foretages en etisk 
gennemgang af hvert projekt før og efter 
dets gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 184
Alyn Smith

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ekspertise bør være den vigtigste 
drivkraft for Horisont 2020 som helhed. 
Dette forudsætter, at ekspertise defineres 
uafhængigt af geografiske eller andre 
vilkår. Betænkningen taler for en 
udvidelse af deltagelsen med henblik på at 
fremme ekspertise i hele Europa på den 
ene side og udbredelsen af videnskabelig 
ekspertise i henhold til bottom-up-
metoden på tværs af de tre søjler i 
Horisont 2020 på den anden side.

Or. en

Ændringsforslag 185
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Del II “Industrielt lederskab” b) Del II “Industri- og 
servicesektorlederskab”

Or. ro

Ændringsforslag 186
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Salvatore 
Tatarella

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – litra c – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Viden, videnskab og teknologi. 
Biovidenskaber, sundhed, jord, miljø, 
naturressourcer og fødevaresikkerhed

Or. en
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Ændringsforslag 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Salvatore 
Tatarella

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – litra c – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 188
Gaston Franco

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) styrkelse af færdigheder, uddannelse og 
karriereudvikling gennem Marie
Skłodowska-Curie-aktioneer (i det 
følgende benævnt "Marie Curie-
aktiviteter")

c) styrkelse af færdigheder, uddannelse og 
karriereudvikling gennem Marie
Skłodowska-Curie-aktioner
videnskabscentre og museer har vist deres 
ekspertise inden for uddannelse af unge 
videnskabsmænd i videnskabelig 
kommunikation i tæt samarbejde med 
videnskabelige forskningsinstitutioner og 
universiteter

Or. en

Ændringsforslag 189
Britta Thomsen

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) styrkelse af færdigheder, uddannelse og 
karriereudvikling gennem Marie
Skłodowska-Curie-aktioneer (i det 
følgende benævnt "Marie Curie-
aktiviteter")

c) styrkelse af færdigheder, uddannelse og 
karriereudvikling samt sikring af kvinders 
muligheder gennem Marie Skłodowska-
Curie-aktioner

Or. en

Ændringsforslag 190
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) udbredelse af ekspertise og udvidelse 
af deltagelsen

Or. en

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages 
alle relevante steder).

Ændringsforslag 191
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) sikre videnskab for og sammen med 
samfundet og fremme af ansvarlig 
forskning og innovation

Or. en
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Ændringsforslag 192
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras, Salvatore Tatarella

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) styrkelse af videnoverførsel fra 
forskning og innovation til alle 
uddannelsesniveauer

Or. en

Ændringsforslag 193
Marisa Matias

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) styrkelse af forskning i behov, udtrykt 
af civilsamfundsorganisationer

Or. en

Ændringsforslag 194
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) ansvarlig forskning og innovation

Or. en

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages 
alle relevante steder).
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Ændringsforslag 195
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del II “Industrielt lederskab" har til 
formål at styrke det industrielle lederskab
og konkurrenceevnen i overensstemmelse 
med det prioriterede område “Industrielt 
lederskab", der er anført i artikel 5, stk. 2, 
litra b) i forordning (EU) nr. XX/2012 
[Horisont 2020-forordningen], ved at 
forfølge følgende specifikke mål:

Del II “Industri- og 
servicesektorlederskab" har til formål at 
styrke lederskabet inden for industri- og 
servicesektoren og konkurrenceevnen i 
overensstemmelse med det prioriterede 
område “industri- og 
servicesektorlederskab", der er anført i 
artikel 5, stk. 2, litra b) i forordning (EU) 
nr. XX/2012 [Horisont 2020-
forordningen], ved at forfølge følgende 
specifikke mål:

Or. ro

Ændringsforslag 196
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme af Europas industrielle
lederskab gennem forskning, teknologisk 
udvikling, demonstration og innovation 
inden for følgende nøgle- og 
industriteknologier:

a) fremme af Europas lederskab inden for 
industri- og servicesektoren gennem 
forskning, teknologisk udvikling, 
demonstration og innovation inden for 
følgende nøgle- og industriteknologier:

Or. ro

Ændringsforslag 197
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – nr. iv a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) vandteknologi

Or. en

Ændringsforslag 198
Alyn Smith

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a – nr. vi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

via) landdistriktsforskning og dyrevelfærd

Or. en

Ændringsforslag 199
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bedre adgang til risikokapital til 
investeringer i forskning og innovation

b) bedre adgang til risikokapital til 
investeringer i forskning og innovation og 
til udnyttelse af forskningsresultater

Or. en

Ændringsforslag 200
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) øget innovation i små og mellemstore c) øget innovation i små og mellemstore 
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virksomheder. virksomheder og fremme af deres 
mulighed for at få adgang til og tilegne 
sig forskningsresultater og omdanne dem 
til innovative produkter og tjenesteydelser

Or. en

Ændringsforslag 201
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) øget innovation i små og mellemstore 
virksomheder.

c) støtte til innovation i små og 
mellemstore virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 202
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del III "Samfundsmæssige udfordringer" 
skal bidrage til det prioriterede område
"Samfundsmæssige udfordringer" i artikel 
5, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 
XX/2012 [Horisont 2020-forordningen] 
gennem aktioner inden for forskning, 
teknologisk udvikling, demonstration og 
innovation, som bidrager til følgende 
specifikke mål:

Del III "Samfundsmæssige udfordringer" 
skal bidrage til det prioriterede område
"Samfundsmæssige udfordringer" i artikel 
5, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 
XX/2012 [Horisont 2020-forordningen] 
gennem aktioner inden for forskning, 
teknologisk udvikling, demonstration og 
innovation samt hertil knyttede 
samfundsøkonomiske spørgsmål, som 
bidrager til følgende specifikke mål:

Or. en
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Ændringsforslag 203
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Alejo 
Vidal-Quadras

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbedring af alles sundhed og trivsel 
gennem hele livet

a) forbedring af alles sundhed og trivsel 
gennem hele livet og forbedring af 
løsninger, der bevarer ældres 
uafhængighed;

Or. en

Ændringsforslag 204
Britta Thomsen

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbedring af alles sundhed og trivsel 
gennem hele livet

a) forbedring af alles sundhed og trivsel 
gennem hele livet under hensyntagen til 
funktionsnedsættelser

Or. en

Ændringsforslag 205
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) udpegelse af forskningsbehov og
-prioriteringer, som er socialt relevante, 
gennem oprettelse af platforme for dialog 
mellem civilsamfundet og forskere, og 
sikring af civilsamfundets deltagelse i 
udformningen, gennemførelsen og 
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evalueringen af forskningsprogrammer 
inden for samfundsmæssige udfordringer

Or. fr

Ændringsforslag 206
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sikring af tilstrækkelige forsyninger af 
sikre fødevarer af høj kvalitet og andre 
biobaserede produkter ved at udvikle 
produktive og ressourceeffektive primære 
produktionssystemer, fremme af tilhørende 
økosystemtjenester og samtidige 
konkurrencedygtige kulstoffattige 
forsyningskæder;

b) sikring af tilstrækkelige forsyninger af 
sikre fødevarer af høj kvalitet og andre 
biobaserede produkter ved at udvikle
primære produktionssystemer, der er
produktive og ressourceeffektive på lang 
sigt, fremme af tilhørende 
økosystemtjenester, styrkelse og næring af 
ressourcebasen og samtidige 
konkurrencedygtige kulstoffattige 
forsyningskæder;

Or. en

Ændringsforslag 207
Nuno Teixeira

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sikring af tilstrækkelige forsyninger af 
sikre fødevarer af høj kvalitet og andre 
biobaserede produkter ved at udvikle 
produktive og ressourceeffektive primære 
produktionssystemer, fremme af tilhørende 
økosystemtjenester og samtidige 
konkurrencedygtige kulstoffattige 
forsyningskæder;

b) sikring af tilstrækkelige forsyninger af 
sikre fødevarer med sikring af landbrug af
høj kvalitet og sikring af tilstrækkelige 
forsyninger af andre biobaserede 
produkter ved at udvikle produktive og 
ressourceeffektive primære 
produktionssystemer, fremme af tilhørende 
økosystemtjenester og samtidige 
konkurrencedygtige kulstoffattige 
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forsyningskæder;

Or. pt

Begrundelse

Eftersom de nævnte samfundsmæssige udfordringer omfatter tilstrækkelige forsyninger af 
sikre fødevarer, må man huske på, at landbrug af høj kvalitet er en af de nødvendige 
forudsætninger.

Ændringsforslag 208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sikring af tilstrækkelige forsyninger af 
sikre fødevarer af høj kvalitet og andre 
biobaserede produkter ved at udvikle 
produktive og ressourceeffektive primære 
produktionssystemer, fremme af tilhørende 
økosystemtjenester og samtidige 
konkurrencedygtige kulstoffattige
forsyningskæder;

b) sikring af tilstrækkelige forsyninger af 
sikre fødevarer af høj kvalitet og andre 
biobaserede produkter ved at udvikle 
produktive og ressourceeffektive primære 
produktionssystemer, fremme af tilhørende 
økosystemtjenester og samtidige 
konkurrencedygtige bæredygtige
forsyningskæder;

Or. en

Ændringsforslag 209
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sikring af tilstrækkelige forsyninger af 
sikre fødevarer af høj kvalitet og andre 
biobaserede produkter ved at udvikle 
produktive og ressourceeffektive primære 
produktionssystemer, fremme af tilhørende 
økosystemtjenester og samtidige 

b) sikring af tilstrækkelige forsyninger af 
sikre fødevarer af høj kvalitet og andre 
biobaserede produkter ved at udvikle 
produktive, bæredygtige og 
ressourceeffektive primære 
produktionssystemer, fremme af tilhørende 



AM\907982DA.doc 29/131 PE492.816v01-00

DA

konkurrencedygtige kulstoffattige 
forsyningskæder;

økosystemtjenester og samtidige 
konkurrencedygtige kulstoffattige 
forsyningskæder;

Or. en

Ændringsforslag 210
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) overgang til et pålideligt, bæredygtigt og 
konkurrencedygtigt energisystem i lyset af 
tiltagende ressourceknaphed, stigende 
energibehov og klimaforandringer

c) overgang til et højeffektivt, bæredygtigt, 
sikkert og konkurrencedygtigt 
energisystem, baseret på vedvarende 
energikilder, i lyset af tiltagende 
ressourceknaphed, stigende energibehov og 
klimaforandringer

Or. en

Ændringsforslag 211
Nuno Teixeira

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) overgang til et pålideligt, bæredygtigt og 
konkurrencedygtigt energisystem i lyset af 
tiltagende ressourceknaphed, stigende 
energibehov og klimaforandringer

c) overgang til et pålideligt, bæredygtigt og 
konkurrencedygtigt energisystem med 
større fokus på vedvarende energikilder i 
lyset af tiltagende ressourceknaphed, 
stigende energibehov og klimaforandringer

Or. pt

Begrundelse

Større fokus på vedvarende energikilder er den nødvendige konsekvens af overgangen til et 
mere bæredygtigt energisystem, og det bør derfor figurere blandt de specifikke målsætninger.
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Ændringsforslag 212
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) overgang til et pålideligt, bæredygtigt og 
konkurrencedygtigt energisystem i lyset af 
tiltagende ressourceknaphed, stigende 
energibehov og klimaforandringer

c) styrkelse af energieffektiviteten og
overgang til et pålideligt, bæredygtigt og 
konkurrencedygtigt energisystem i lyset af 
tiltagende ressourceknaphed, stigende 
energibehov og klimaforandringer

Or. ro

Ændringsforslag 213
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udvikling af et europæisk 
transportsystem, som er ressourceeffektivt, 
miljøvenligt, sikkert og problemfrit til gavn 
for borgerne, økonomien og samfundet

d) udvikling af et europæisk 
transportsystem, som omfatter alle 
medlemsstaterne og som skal være
ressourceeffektivt, miljøvenligt, sikkert og 
problemfrit til gavn for de europæiske 
borgere, økonomien og samfundet

Or. ro

Ændringsforslag 214
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udvikling af et europæisk d) udvikling af et europæisk 
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transportsystem, som er ressourceeffektivt, 
miljøvenligt, sikkert og problemfrit til gavn 
for borgerne, økonomien og samfundet

transportsystem, som er ressourceeffektivt, 
miljøvenligt, sikkert, pålideligt og 
problemfrit til gavn for borgerne, 
økonomien og samfundet

Or. en

Ændringsforslag 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udvikling af en ressourceeffektiv og 
klimarobust økonomi med en bæredygtig 
råstofforsyning for at opfylde en voksende 
verdensbefolknings behov inden for 
bæredygtige rammer for planetens 
naturressourcer

e) udvikling af en ressourceeffektiv og 
klimarobust økonomi under hensyntagen 
til konsekvenserne af klimaforandringer 
ved ændring af økosystemstrukturen og
med en bæredygtig råstofforsyning for at 
opfylde en voksende verdensbefolknings 
behov inden for bæredygtige rammer for 
planetens naturressourcer

Or. en

Ændringsforslag 216
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udvikling af en ressourceeffektiv og 
klimarobust økonomi med en bæredygtig
råstofforsyning for at opfylde en voksende 
verdensbefolknings behov inden for 
bæredygtige rammer for planetens 
naturressourcer

e) udvikling af en ressourceeffektiv og 
klimarobust økonomi med en bæredygtig
råstofanvendelse, -forvaltning og -
forsyning for at opfylde en voksende
verdensbefolknings behov inden for 
bæredygtige rammer for planetens 
naturressourcer

Or. en



PE492.816v01-00 32/131 AM\907982DA.doc

DA

Ændringsforslag 217
Marisa Matias

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udvikling af en ressourceeffektiv og 
klimarobust økonomi med en bæredygtig
råstofforsyning for at opfylde en voksende 
verdensbefolknings behov inden for 
bæredygtige rammer for planetens 
naturressourcer

e) udvikling af en ressourceeffektiv, 
ressourcebevarende og klimarobust samt 
en fair økonomi med en bæredygtig 
råstofforsyning for at opfylde en voksende 
verdensbefolknings behov inden for 
bæredygtige rammer for planetens 
naturressourcer

Or. en

Ændringsforslag 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) tilpasning til de negative konsekvenser 
af klimaforandringer i forhold til vands 
kredsløb, reduktion af biodiversiteten og 
forvaltning af naturressourcerne

Or. en

Ændringsforslag 219
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fremme af rummelige, innovative og 
sikre europæiske samfund i situationer med 
hidtil usete forandringer og tiltagende 
indbyrdes global afhængighed.

f) fremme af rummelige, innovative og 
sikre europæiske samfund i situationer med 
hidtil usete forandringer og tiltagende 
indbyrdes global afhængighed, herunder 
udbredelse af ekspertise og øget deltagelse

Or. en

Begrundelse

Der er et misforhold i deltagelsen ikke blot medlemsstaterne imellem, men også mellem og 
inden for regioner. Uddannelsesniveauerne inden for naturvidenskabelige fag, teknologi, 
ingeniørvidenskab og matematik (STEM-fag) kan også variere betydeligt, selv inden for 
samme region. Temaet udbredelse af ekspertise og øget deltagelse bør derfor ses som en 
samfundsmæssig udfordring.

Ændringsforslag 220
Britta Thomsen

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fremme af rummelige, innovative og
sikre europæiske samfund i situationer med 
hidtil usete forandringer og tiltagende 
indbyrdes global afhængighed.

f) fremme af ligelige, rummelige, 
innovative og repræsentative europæiske 
samfund i situationer med hidtil usete 
forandringer, vedvarende ulighed mellem 
kønnene og tiltagende indbyrdes global 
afhængighed.

Or. en

Ændringsforslag 221
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) lydhørhed over for mangfoldigheden 
af viden i samfundet og bidrag til 
samfundsinnovation gennem 
deltagerorienterede forskningstiltag.

Or. fr

Ændringsforslag 222
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) fremme den indbyrdes sammenhæng 
mellem by- og landområder med henblik 
på at forbedre den miljømæssige 
bæredygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 223
Marisa Matias

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) fremme af socialt lederskab for en 
retfærdig økonomi gennem 
deltagerorienteret og tværfaglig forskning 
og social innovation.

Or. en

Ændringsforslag 224
Marian-Jean Marinescu
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Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) netværksekspertise

Or. en

Ændringsforslag 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) fremme af samfundets og 
institutionernes tilpasning til 
videnskabelige resultater og innovation, 
demografiske forandringer og 
klimaforandringer samt andre vigtige 
samfundsmæssige spørgsmål.

Or. en

Ændringsforslag 226
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Særprogrammet vurderes ud fra de 
opnåede resultater og virkninger i forhold 
til resultatindikatorer, herunder, hvis det er 
relevant, publikationer i førende 
tidsskrifter, udveksling af forskere, adgang 
til forskningsinfrastrukturer, investeringer 
mobiliseret via gældsfinansiering og 
venturekapital, smv, som introducerer nye 
innovationer i virksomheden eller på 

5. Særprogrammet vurderes ud fra de 
opnåede resultater og virkninger i forhold 
til resultatindikatorer, herunder, hvis det er 
relevant, publikationer i førende 
tidsskrifter, oprettelse af patenter og 
immaterielle rettigheder udveksling af 
forskere, adgang til 
forskningsinfrastrukturer, investeringer 
mobiliseret via gældsfinansiering og 
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markedet, henvisninger til relevante 
forskningsaktiviteter i strategidokumenter 
og, hvorvidt der kan konstateres specifikke 
virkninger på politikker.

venturekapital, oprettelse af opstarts- og 
spin-off-virksomheder, SMV'er, som 
introducerer nye innovationer i 
virksomheden eller på markedet, 
henvisninger til relevante 
forskningsaktiviteter i strategidokumenter 
og, hvorvidt der kan konstateres specifikke 
virkninger på politikker.

Disse præstationsindikatorer på tværs af 
alle Horisont 2020's programmer 
offentliggøres mindst en gang om året og 
er konstant tilgængelige for de 
europæiske borgere på et offentligt 
websted. En detaljeret sammenligning af 
Horisont 2020's forsknings- og 
innovationsresultater med Unionens store 
globale konkurrenters offentliggøres 
periodisk.

Or. en

Ændringsforslag 227
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, 
i forordning (EU) nr. XX/2012 [Horisont 
2020-forordningen] udgør budgettet for 
gennemførelsen af særprogrammet 
86,198 mia. EUR.

1. finansieringsrammen for 
gennemførelse af det specifikke program 
skal være i overensstemmelse med artikel 
6, stk. 1, i forordning (EU) nr. XX/2012 
[Horisont 2020-forordningen].

Or. it

Ændringsforslag 228
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Højst 6 % af de beløb, der er anført i 
artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
XX/2012 [Horisont 2020-forordningen] 
for særprogrammets del I, II og III, må 
anvendes til Kommissionens 
administrative udgifter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 229
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Højst 6 % af de beløb, der er anført i 
artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
XX/2012 [Horisont 2020-forordningen] for 
særprogrammets del I, II og III, må 
anvendes til Kommissionens administrative 
udgifter.

3. Højst 3 % af de beløb, der er anført i 
artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
XX/2012 [Horisont 2020-forordningen] for 
særprogrammets del I, II og III, må 
anvendes til Kommissionens administrative 
udgifter.

Or. it

Begrundelse

Reduktion af administrative og forvaltningsmæssige omkostninger med det formål at kunne 
kanalisere flere midler over til opnåelse af rammeprogrammets specifikke målsætninger.

Ændringsforslag 230
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager fælles eller 
separate arbejdsprogrammer for 

2. Kommissionen vedtager fælles eller 
separate arbejdsprogrammer for 
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gennemførelsen af del I, II og III af dette 
særprogram, som er omhandlet i artikel 2, 
stk. 2, litra a), b) og c), undtagen for 
gennemførelsen af aktioner under det 
specifikke mål “Styrkelse af Europas 
videngrundlag gennem 
frontlinjeforskning”. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 9, stk. 2.

gennemførelsen af del I, II og III af dette 
særprogram, som er omhandlet i artikel 2, 
stk. 2, litra a), b) og c), undtagen for 
gennemførelsen af aktioner under det 
specifikke mål “Styrkelse af Europas 
videngrundlag gennem 
frontlinjeforskning”. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages inden 
den 30. juni 2013 efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 9, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Rammeprogrammet skal være gennemført fra den 1. januar 2014, hvorefter der må indregnes 
tid til tekniske forberedelser og upload af programmerne og andre dokumenter og blanketter.

Ændringsforslag 231
Konrad Szymański

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den i artikel 9, stk. 2 omtalte 
undersøgelsesprocedure gælder for 
godkendelse af finansiering til aktioner, 
der indebærer anvendelse af 
menneskelige embryoner eller stamceller 
fra menneskelige embryoner.

Or. en

Begrundelse

I sin beslutning af 11. november 2010 udtrykte Europa-Parlamentet sit forbehold over for at 
gå bort fra et lovgivningsmæssigt krav, som eksisterede i det 7. rammeprogram til anvendelse 
i tilfælde af finansiering af projekter med speciel etisk relevans og kontrovers. Det 
pågældende krav hænger også sammen med EU-princippet om respekt for medlemsstaternes 
kulturelle mangfoldighed og etiske muligheder, som der må tages hensyn til ved tildeling af 
den relevante finansiering.
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Ændringsforslag 232
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I arbejdsprogrammerne tages der hensyn 
til videnskabens, teknologiens og
innovationens status på nationalt og 
internationalt plan samt EU-plan og for den 
politiske, markedsmæssige og 
samfundsmæssige udvikling. De skal 
indeholde oplysninger om samordningen 
med forsknings- og innovationsaktiviteter, 
som udføres af medlemsstaterne, herunder 
inden for områder, hvor der findes fælles 
programlægningsinitiativer. Det ajourføres 
efter behov.

5. I arbejdsprogrammerne tages der hensyn 
til videnskabens, teknologiens og 
innovationens status på nationalt og 
internationalt plan samt EU-plan og for den 
politiske, markedsmæssige og 
samfundsmæssige udvikling. De skal 
indeholde oplysninger om samordningen 
med forsknings- og innovationsaktiviteter, 
som udføres af medlemsstaterne (samt 
deres regioner), herunder inden for 
områder, hvor der findes fælles 
programlægningsinitiativer. Det ajourføres 
efter behov.

Or. en

Ændringsforslag 233
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Ved fastsættelse af 
arbejdsprogrammerne er Kommissionen 
forpligtet til at høre de mest prominente 
relevante interesserede parter fra den 
akademiske verden, erhvervslivet, 
slutbrugerne og civilsamfundet, som 
besidder passende sagkundskab, og sikre 
en spredning over alle berørte sektorer og 
forskningsområder med henblik på at 
overvåge, at de nuværende og kommende 
aktioner er passende og tilstrækkelige, og 
for at være opmærksom på forsømte 
temaer og dobbeltindsatser. 
Kommissionen skal under 
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gennemførelsen af Horisont 2020 stræbe 
efter at anvende eksisterende 
instrumenter til formålet, når dette er 
muligt, såsom f.eks. europæiske 
innovative partnerskaber, europæiske 
teknologiplatforme og fælles 
programmeringsinitiativer.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag baseret på ændringsforslag 18 til Carvalho-betænkningen med inddragelse 
af dele af ændringsforslag 25.

Ændringsforslag 234
Kent Johansson, Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Arbejdsprogrammerne for 
gennemførelsen af del I, II og III, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), b) og 
c), skal beskrive de tilstræbte mål, de 
forventede resultater, 
gennemførelsesmetoderne og det samlede 
udgiftsbeløb, herunder indikative 
oplysninger om de klimarelaterede 
udgifter, hvor det er relevant. De skal også 
omfatte en beskrivelse af de aktioner, der 
skal finansieres, en angivelse af det beløb, 
der er allokeret til hver aktion, en foreløbig 
tidsplan for gennemførelsen og en flerårig 
tilgang og strategiske retningslinjer for de 
følgende gennemførelsesår. I forbindelse 
med tilskud skal de anføre prioriteterne, de 
væsentlige evalueringskriterier og den 
maksimale samfinansieringssats. De skal 
give mulighed for en bottom-up-tilgang, 
hvor målene nås på innovative måder.

6. Arbejdsprogrammerne for 
gennemførelsen af del I, II og III, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), b) og 
c), skal beskrive de tilstræbte mål, de 
forventede resultater, 
gennemførelsesmetoderne og det samlede 
udgiftsbeløb, herunder indikative 
oplysninger om de klimarelaterede 
udgifter, hvor det er relevant. De skal også 
omfatte en beskrivelse af de aktioner, der 
skal finansieres, en angivelse af det beløb, 
der er allokeret til hver aktion, aktionens 
TRL-skalaindikator, en foreløbig tidsplan 
for gennemførelsen og en flerårig tilgang 
og strategiske retningslinjer for de følgende 
gennemførelsesår. I forbindelse med 
tilskud skal de anføre prioriteterne, de 
væsentlige evalueringskriterier og den 
maksimale samfinansieringssats. De skal 
give mulighed for en bottom-up-tilgang, 
hvor målene nås på innovative måder.

Or. en
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Begrundelse

Kommissionen bør inkludere en indikator for den teknologiske modenhedsskala ("TRL"-
skalaen), der er udarbejdet af NASA, men anvendes bredt i forsknings- og udviklingspolitiske 
afdelinger i regeringer over hele verden, i aktioner, som den opfordrer til i sine 
arbejdsprogrammer.

Ændringsforslag 235
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvatore Tatarella

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Instrumenterne for sammenhæng mellem 
fondene for forskning og innovation og 
strukturfondene skal gennemføres ved 
hjælp af programmerne "videnbaserede 
regioner" og "intelligente 
specialiseringer", og begge instrumenter 
skal placeres i det europæiske 
forskningsrum (EFR), for at skabe 
objektive indikatorer for vejen til 
topkvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 236
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdsprogrammerne omfatter ligeledes 
et afbalanceret antal små (fokuserede), 
mellemstore og store (integrations-) 
projekter. Små projekter kan være en 
effektiv måde at fremme SMV'ers 
deltagelse, men bør ikke være forbeholdt 
SMV'er.
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Or. en

Ændringsforslag 237
Britta Thomsen

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Herudover skal disse arbejdsprogrammer 
omfatte et afsnit, som udpeger de 
tværgående foranstaltninger, som er 
omhandlet i artikel 13 i forordning (EU) nr. 
XX/2012 [Horisont 2020-forordningen], og 
som dækker to eller flere specifikke mål 
inden for det samme prioriterede område 
og på tværs af to eller flere prioriterede 
områder. Aktionerne gennemføres på en 
integreret måde.

Herudover skal disse arbejdsprogrammer 
omfatte et afsnit, som udpeger de 
tværgående foranstaltninger, som er 
omhandlet i artikel 13 i forordning (EU) nr. 
XX/2012 [Horisont 2020-forordningen], og 
som dækker to eller flere specifikke mål 
inden for det samme prioriterede område 
og på tværs af to eller flere prioriterede 
områder. Aktionerne gennemføres på en 
integreret måde. Eftersom lighed mellem 
kønnene er en grundlæggende rettighed i 
EU, skal den gennemføres systematisk.

Or. en

Ændringsforslag 238
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Arbejdsprogrammerne for 
gennemførelsen af den del af Horisont 
2020, som er nævnt i artikel 3, stk. 3, litra 
f), i dette særprogram, og eventuelle 
indkaldelser af forslag, der er udstedt som 
følge af sådanne programmer, skal, før de 
udstedes, underlægges en forudgående 
etisk og samfundsmæssig 
konsekvensanalyse, der tager fuldt hensyn 
til de potentielle samfundsmæssige 
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konsekvenser af den underliggende 
forsknings- og udviklingsdagsorden.

Or. en

Ændringsforslag 239
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen opretter et europæisk 
forskningsråd (“ERC”), som skal være 
midlet til at gennemføre aktionerne under 
del I “Videnskabelig topkvalitet”, som 
vedrører det specifikke mål “Styrkelse af 
Europas videngrundlag gennem 
frontlinjeforskning”. Det Europæiske 
Forskningsråd skal efterfølge Det 
Europæiske Forskningsråd, der er nedsat 
ved Kommissionens afgørelse 
2007/134/EF.

1. Efter at have modtaget en udtalelse fra 
Parlamentet og Rådet, opretter
Kommissionen et europæisk forskningsråd
(“ERC”), som skal være midlet til at 
gennemføre aktionerne under del I
“Videnskabelig topkvalitet”, som vedrører 
det specifikke mål “Styrkelse af Europas 
videngrundlag gennem 
frontlinjeforskning”. Det Europæiske 
Forskningsråd skal efterfølge Det 
Europæiske Forskningsråd, der er nedsat 
ved Kommissionens afgørelse 
2007/134/EF.

Or. fr

Ændringsforslag 240
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen opretter et europæisk 
forskningsråd (“ERC”), som skal være 
midlet til at gennemføre aktionerne under 
del I “Videnskabelig topkvalitet”, som 
vedrører det specifikke mål “Styrkelse af 
Europas videngrundlag gennem 
frontlinjeforskning”. Det Europæiske 

1. (Vedrører ikke den danske tekst)
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Forskningsråd skal efterfølge Det 
Europæiske Forskningsråd, der er nedsat 
ved Kommissionens afgørelse 
2007/134/EF.

Or. fr

Ændringsforslag 241
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formanden udnævnes af Kommissionen 
efter en ansættelsesprocedure, som bl.a. 
omfatter et indstillingsudvalg, for en 
periode på fire år, som kan fornys én gang.
Ansættelsesproceduren og den valgte 
kandidat skal godkendes af Det 
Videnskabelige Råd.

Formanden udnævnes af Kommissionen 
efter en ansættelsesprocedure, som bl.a. 
omfatter et indstillingsudvalg, for en 
periode på fire år, som kan fornys én gang.
Ansættelsesproceduren og den valgte 
kandidat skal godkendes af Det 
Videnskabelige Råd. Kommissionen kan, 
efter at have modtaget en udtalelse fra Det 
Videnskabelige Råd, Parlamentet og 
Rådet, afskedige formanden for EFR, hvis 
han eller hun ikke udfører sine pligter i 
EU's interesse.

Or. fr

Ændringsforslag 242
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formanden udnævnes af Kommissionen 
efter en ansættelsesprocedure, som bl.a. 
omfatter et indstillingsudvalg, for en 
periode på fire år, som kan fornys én gang.
Ansættelsesproceduren og den valgte 
kandidat skal godkendes af Det 

Formanden udnævnes af Kommissionen 
efter en ansættelsesprocedure, som bl.a. 
omfatter et indstillingsudvalg, for en 
periode på fire år, som kan fornys én gang.
Ansættelsesproceduren og den valgte 
kandidat skal godkendes af Det 
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Videnskabelige Råd. Videnskabelige Råd. Kommissionen 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, som kan komme 
med deres mening om den udvalgte 
kandidat, inden proceduren er afsluttet.

Or. it

Begrundelse

Proceduren for udnævnelse af formanden for EFR skal være mere gennemsigtig.

Ændringsforslag 243
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formanden udnævnes af Kommissionen 
efter en ansættelsesprocedure, som bl.a. 
omfatter et indstillingsudvalg, for en 
periode på fire år, som kan fornys én gang.
Ansættelsesproceduren og den valgte 
kandidat skal godkendes af Det 
Videnskabelige Råd.

Formanden udnævnes af Kommissionen 
efter en gennemsigtig
ansættelsesprocedure, som bl.a. omfatter et
uafhængigt indstillingsudvalg, for en 
periode på fire år, som kan fornys én gang.
Ansættelsesproceduren og den valgte 
kandidat skal godkendes af Det 
Videnskabelige Råd.

Or. en

Ændringsforslag 244
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formanden leder Det Videnskabelige Råd, 
varetager forbindelserne til den specifikke 
gennemførelsesstruktur og repræsenterer 
Det Videnskabelige Råd i videnskabens 
verden.

Formanden leder Det Videnskabelige Råd, 
varetager forbindelserne til den specifikke 
gennemførelsesstruktur, er ansvarlig over 
for Kommissionen for Rådets aktiviteter
og repræsenterer Det Videnskabelige Råd i 



PE492.816v01-00 46/131 AM\907982DA.doc

DA

videnskabens verden.

Or. it

Ændringsforslag 245
Britta Thomsen

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Grundlaget for Det Europæiske 
Forskningsråds arbejde er videnskabelig 
topkvalitet, uafhængighed, effektivitet, 
åbenhed og ansvarlighed. Det sikrer 
kontinuiteten af de aktioner, som blev 
varetaget af Det Europæiske Forskningsråd 
i henhold til Rådets beslutning 
2006/972/EF.

4. Grundlaget for Det Europæiske 
Forskningsråds arbejde er videnskabelig 
topkvalitet, uafhængighed, effektivitet, 
åbenhed og ansvarlighed. Det sikrer, at 
ubevidst skævhed mellem kønnene 
håndteres rigtigt i evalueringsprocedurer. 
Det sikrer kontinuiteten af de aktioner, 
som blev varetaget af Det Europæiske 
Forskningsråd i henhold til Rådets 
beslutning 2006/972/EF.

Or. en

Ændringsforslag 246
Kent Johansson, Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Videnskabelige Råd består af 
forskere, ingeniører og akademikere med 
særlig fremragende renommé og med 
relevant sagkundskab; de dækker 
tilsammen et bredt spektrum af 
forskningsområder og handler i deres 
personlige egenskab uafhængigt af 
eksterne interesser.

1. Det Videnskabelige Råd består af 
forskere, ingeniører og akademikere med 
særlig fremragende renommé og med 
relevant sagkundskab; de dækker 
tilsammen et bredt spektrum af 
forskningsområder og handler i deres 
personlige egenskab uafhængigt af 
eksterne interesser. Der søges kønsmæssig 
balance i sammensætningen af Det 
Videnskabelige Råd.
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Or. en

Ændringsforslag 247
Marian-Jean Marinescu

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Videnskabelige Råd består af 
forskere, ingeniører og akademikere med 
særlig fremragende renommé og med 
relevant sagkundskab; de dækker 
tilsammen et bredt spektrum af 
forskningsområder og handler i deres 
personlige egenskab uafhængigt af 
eksterne interesser.

1. Det Videnskabelige Råd består af 30
forskere, ingeniører og akademikere med 
særlig fremragende renommé og med 
relevant sagkundskab; de dækker 
tilsammen et bredt spektrum af
nationaliteter og forskningsområder og 
handler i deres personlige egenskab 
uafhængigt af eksterne interesser.

Or. en

Ændringsforslag 248
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det Videnskabelige Råd består af 
forskere, ingeniører og akademikere med 
særlig fremragende renommé og med 
relevant sagkundskab; de dækker 
tilsammen et bredt spektrum af
forskningsområder og handler i deres 
personlige egenskab uafhængigt af 
eksterne interesser.

1. Det Videnskabelige Råd består af højst 
seks medlemmer, der er udvalgt blandt
forskere, ingeniører og akademikere med 
særlig fremragende renommé og med 
relevant sagkundskab; de dækker 
tilsammen et bredt spektrum af
forskningsområder og handler i deres 
personlige egenskab uafhængigt af 
eksterne interesser.

Or. it
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Ændringsforslag 249
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemmer af Det Videnskabelige Råd 
udnævnes af Kommissionen efter en 
uafhængig og åben indstillingsprocedure, 
der er aftalt med Det Videnskabelige Råd, 
og som omfatter en høring af 
forskersamfundet og en rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Medlemmer af Det Videnskabelige Råd 
udnævnes af Kommissionen efter en 
uafhængig og åben indstillingsprocedure, 
der er aftalt med Det Videnskabelige Råd, 
og som omfatter en høring af 
forskersamfundet og en rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet. På baggrund af en 
udtalelse fra Parlamentet og Rådet kan 
medlemmerne af Det Videnskabelige Råd 
afskediges, hvis ikke de udfører deres 
forpligtelser i EU's interesse.

Or. fr

Begrundelse

Det forekommer at være god forvaltningsskik at sørge for en procedure for afskedigelse af 
medlemmer af Det Videnskabelige Råd, som giver Parlamentet og Rådet mulighed for at give 
deres mening til kende.

Ændringsforslag 250
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemmer af Det Videnskabelige Råd 
udnævnes af Kommissionen efter en 
uafhængig og åben indstillingsprocedure, 
der er aftalt med Det Videnskabelige Råd, 
og som omfatter en høring af 
forskersamfundet og en rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Medlemmer af Det Videnskabelige Råd 
udnævnes af Kommissionen efter en 
uafhængig og åben indstillingsprocedure, 
der er aftalt med det i artikel 6, stk. 3 
omtalte indstillingsudvalg, og som 
omfatter en høring af forskersamfundet, 
Europa-Parlamentet og Rådet

Or. it
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Ændringsforslag 251
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemmer af Det Videnskabelige Råd 
udnævnes af Kommissionen efter en 
uafhængig og åben indstillingsprocedure, 
der er aftalt med Det Videnskabelige Råd, 
og som omfatter en høring af 
forskersamfundet og en rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Medlemmer af Det Videnskabelige Råd 
udnævnes af Kommissionen med garanti 
for en ligelig kønsfordeling og efter en 
uafhængig og åben indstillingsprocedure, 
der er aftalt med Det Videnskabelige Råd, 
og som omfatter en høring af 
forskersamfundet og en rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. ro

Ændringsforslag 252
Britta Thomsen

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemmer af Det Videnskabelige Råd 
udnævnes af Kommissionen efter en 
uafhængig og åben indstillingsprocedure, 
der er aftalt med Det Videnskabelige Råd, 
og som omfatter en høring af 
forskersamfundet og en rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Medlemmer af Det Videnskabelige Råd 
udnævnes af Kommissionen efter en 
uafhængig og åben indstillingsprocedure, 
der er aftalt med Det Videnskabelige Råd, 
og som omfatter en høring af 
forskersamfundet og en rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet. Det Videnskabelige 
Råd sammensættes i overensstemmelse 
med målet om 40 % repræsentation af det 
underrepræsenterede køn.

Or. en

Ændringsforslag 253
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho
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Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en adfærdskodeks, bl.a. for, hvordan 
potentielle interessekonflikter imødegås.

e) en adfærdskodeks, bl.a. for, hvordan 
potentielle interessekonflikter imødegås, 
og regler om professionel tavshedspligt og 
kommunikationsspørgsmål.

Or. fr

Ændringsforslag 254
Marian-Jean Marinescu

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen sikrer, at den specifikke 
struktur for gennemførelsen strengt, 
effektivt og med den nødvendige 
smidighed følger Det Europæiske 
Forskningsråds mål og krav og kun disse.

2. Kommissionen sikrer, at den specifikke 
struktur for gennemførelsen strengt, 
effektivt og med den nødvendige 
smidighed følger Det Europæiske 
Forskningsråds mål og anbefalinger og 
kun disse.

Or. en

Ændringsforslag 255
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på ubestemt 
tid fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter for en periode
på syv år fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden

Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
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senest ni måneder inden udløbet af 
syvårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Or. ro

Ændringsforslag 256
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Delegationen af beføjelser kan til enhver 
tid tilbagekaldes af Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer de i den 
pågældende afgørelse anførte delegerede 
beføjelser til ophør. Den får virkning fra 
dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen 
i Den Europæiske Unions Tidende eller fra 
en senere dato, der fastsættes nærmere i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

3. Delegationen af beføjelser kan til enhver 
tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet 
eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer de i den 
pågældende afgørelse anførte delegerede 
beføjelser til ophør. Den får virkning fra 
dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen 
i Den Europæiske Unions Tidende eller fra 
en senere dato, der fastsættes nærmere i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

Or. ro

Ændringsforslag 257
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Delegationen af beføjelser kan til enhver 
tid tilbagekaldes af Rådet. En afgørelse om 

3. Delegationen af beføjelser kan til enhver 
tid tilbagekaldes af Rådet og af Europa-
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tilbagekaldelse bringer de i den 
pågældende afgørelse anførte delegerede 
beføjelser til ophør. Den får virkning fra 
dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen 
i Den Europæiske Unions Tidende eller fra 
en senere dato, der fastsættes nærmere i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

Parlamentet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer de i den 
pågældende afgørelse anførte delegerede 
beføjelser til ophør. Den får virkning fra 
dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen 
i Den Europæiske Unions Tidende eller fra 
en senere dato, der fastsættes nærmere i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet skal have ret til at kontrollere vedtagelse af delegerede retsakter, ikke 
blot til at blive informeret.

Ændringsforslag 258
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Delegationen af beføjelser kan til enhver 
tid tilbagekaldes af Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer de i den 
pågældende afgørelse anførte delegerede 
beføjelser til ophør. Den får virkning fra 
dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen 
i Den Europæiske Unions Tidende eller fra 
en senere dato, der fastsættes nærmere i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

3. Delegationen af beføjelser kan til enhver 
tid tilbagekaldes af Rådet eller af 
Parlamentet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer de i den 
pågældende afgørelse anførte delegerede 
beføjelser til ophør. Den får virkning fra 
dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen 
i Den Europæiske Unions Tidende eller fra 
en senere dato, der fastsættes nærmere i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.

Or. en

Ændringsforslag 259
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den Rådet 
meddelelse herom.

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den Europa-
Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

Or. en

Ændringsforslag 260
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den Rådet 
meddelelse herom.

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den på samme tid 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.

Or. ro

Ændringsforslag 261
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt træder kun i kraft, 
hvis Rådet ikke har gjort indsigelse inden 
for en frist på to måneder fra meddelelsen 
af den pågældende retsakt til Rådet, eller 
hvis Rådet inden udløbet af denne frist 
begge har informeret Kommissionen om, at
den ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med en måned på Rådets 
initiativ.

5. En delegeret retsakt træder kun i kraft, 
hvis Rådet og Parlamentet ikke har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Rådet, eller hvis Rådet og Parlamentet
inden udløbet af denne frist begge har 
informeret Kommissionen om, at de ikke 
agter at gøre indsigelse Fristen forlænges 
med en måned på Rådets initiativ.
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Or. en

Ændringsforslag 262
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt træder kun i kraft, 
hvis Rådet ikke har gjort indsigelse inden 
for en frist på to måneder fra meddelelsen 
af den pågældende retsakt til Rådet, eller 
hvis Rådet inden udløbet af denne frist
begge har informeret Kommissionen om, at
den ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med en måned på Rådets 
initiativ.

5. En delegeret retsakt træder kun i kraft, 
hvis Rådet og Europa-Parlamentet ikke 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet eller Rådet inden udløbet af 
denne frist har informeret Kommissionen 
om, at de ikke agter at gøre indsigelse
Fristen forlænges med en måned på
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

Or. ro

Ændringsforslag 263
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Europa-Parlamentet underrettes om 
Kommissionens vedtagelse af delegerede 
retsakter, om enhver indsigelse mod dem 
eller om Rådets tilbagekaldelse af 
delegationen af beføjelser.

udgår

Or. ro
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Ændringsforslag 264
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Europa-Parlamentet underrettes om 
Kommissionens vedtagelse af delegerede 
retsakter, om enhver indsigelse mod dem
eller om Rådets tilbagekaldelse af 
delegationen af beføjelser.

6. Europa-Parlamentet underrettes om
eventuelle indsigelser fra Rådets side til
de delegerede retsakter, Kommissionen 
har vedtaget, eller om Rådets 
tilbagekaldelse af delegationen af 
beføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 265
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. afgørelse 2007/134/EF ophæves.

Or. it

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen med artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag 266
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den finansielle tildeling til 
særprogrammet kan også dække udgifter til 
teknisk og administrativ bistand, som er 

3. Den finansielle tildeling til 
særprogrammet kan også dække udgifter til 
teknisk og administrativ bistand, som er 
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nødvendig for at sikre overgangen mellem 
særprogrammet og de foranstaltninger, der 
er omfattet af beslutning 2006/971/EF, 
2006/972/EF, 2006/973/EF, 2006/974/EF 
og 2006/975/EF.

nødvendig for at sikre overgangen mellem 
særprogrammet og de foranstaltninger, der 
er omfattet af beslutning 2006/971/EF, 
2006/972/EF, 2006/973/EF, 2006/974/EF 
og 2006/975/EF, men ikke mere end 10 % 
af den samlede tildeling for teknisk og 
administrativ assistance.

Or. en

Begrundelse

Der må efterlades tilstrækkelige midler til at bistå til udvikling og gennemførelse af det nye 
program.

Ændringsforslag 267
Jean-Pierre Audy

Forslag til afgørelse
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne beslutning er rettet til 
medlemsstaterne.

Denne beslutning er rettet til 
medlemsstaterne og Parlamentet.

Or. fr

Ændringsforslag 268
Gaston Franco

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der vil være særlig fokus på at sikre en 
bred tilgang til innovation, som ikke kun er 
begrænset til udvikling af nye produkter og 
tjenester på grundlag af videnskabelige og 
teknologiske gennembrud, men som også 
omfatter aspekter som anvendelse af 
eksisterende teknologier i nye 
applikationer, løbende forbedringer samt 

Der vil være særlig fokus på at sikre en 
bred tilgang til innovation, som ikke kun er 
begrænset til udvikling af nye produkter og 
tjenester på grundlag af videnskabelige og 
teknologiske gennembrud, men som også 
omfatter aspekter som anvendelse af 
eksisterende teknologier i nye 
applikationer, løbende forbedringer samt 
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ikke-teknologisk og samfundsmæssig 
innovation. Kun med en holistisk tilgang 
kan man håndtere samfundsmæssige 
udfordringer og samtidig skabe nye 
konkurrencedygtige virksomheder og 
industrier.

ikke-teknologisk, samfundsmæssig, 
kulturel og institutionel innovation.
Innovation inden for tjenester vil også 
blive fremmet gennem investering i 
tværfaglige kompetencer, 
kapacitetsopbygning, viden og værdi 
baseret på serviceløsninger og immaterielt 
indhold. Kun med en holistisk tilgang kan 
man håndtere samfundsmæssige 
udfordringer og samtidig skabe nye 
konkurrencedygtige virksomheder og 
industrier. Videnskabscentre, museer og 
sammenslutninger, der er helliget 
uddannelse og offentlighedens 
inddragelse gennem kulturelle aktiviteter, 
kan bidrage til at nå disse prioriteter, 
navnlig for de samfundsmæssige 
udfordringers vedkommende.

Or. en

Ændringsforslag 269
Britta Thomsen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der vil være særlig fokus på at sikre en 
bred tilgang til innovation, som ikke kun er 
begrænset til udvikling af nye produkter og 
tjenester på grundlag af videnskabelige og 
teknologiske gennembrud, men som også 
omfatter aspekter som anvendelse af 
eksisterende teknologier i nye 
applikationer, løbende forbedringer samt 
ikke-teknologisk og samfundsmæssig 
innovation. Kun med en holistisk tilgang 
kan man håndtere samfundsmæssige 
udfordringer og samtidig skabe nye 
konkurrencedygtige virksomheder og 
industrier.

Der vil være særlig fokus på at sikre en 
bred tilgang til innovation, som ikke kun er 
begrænset til udvikling af nye produkter og 
tjenester på grundlag af videnskabelige og 
teknologiske gennembrud, men som også 
omfatter aspekter som anvendelse af 
eksisterende teknologier i nye 
applikationer, løbende forbedringer samt 
ikke-teknologisk og samfundsmæssig, 
kønsmæssig, kulturel og institutionel
innovation. Innovation inden for tjenester 
vil også blive fremmet gennem investering 
i tværfaglige kompetencer, 
kapacitetsopbygning, viden og værdi 
baseret på serviceløsninger og immaterielt 
indhold. Kun med en holistisk tilgang kan 
man håndtere samfundsmæssige 
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udfordringer og samtidig skabe nye 
konkurrencedygtige virksomheder og 
industrier.

Or. en

Ændringsforslag 270
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der vil være særlig fokus på at sikre en 
bred tilgang til innovation, som ikke kun er 
begrænset til udvikling af nye produkter og 
tjenester på grundlag af videnskabelige og 
teknologiske gennembrud, men som også 
omfatter aspekter som anvendelse af 
eksisterende teknologier i nye 
applikationer, løbende forbedringer samt 
ikke-teknologisk og samfundsmæssig 
innovation. Kun med en holistisk tilgang 
kan man håndtere samfundsmæssige 
udfordringer og samtidig skabe nye 
konkurrencedygtige virksomheder og 
industrier.

Der vil være særlig fokus på at sikre en 
bred tilgang til innovation, som ikke kun er 
begrænset til udvikling af nye produkter og 
tjenester på grundlag af videnskabelige og 
teknologiske gennembrud, men som også 
omfatter aspekter som anvendelse af 
eksisterende teknologier i nye 
applikationer, løbende forbedringer samt 
ikke-teknologisk og samfundsmæssig 
innovation og maksimering af 
udbredelsen af, adgangen til og 
anvendelsen af den fremkomne viden.
Kun med en holistisk tilgang kan man 
håndtere samfundsmæssige udfordringer 
og samtidig skabe nye konkurrencedygtige 
virksomheder og industrier.

Or. fr

Ændringsforslag 271
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Navnlig med hensyn til de 
samfundsmæssige udfordringer og støtte-

Navnlig med hensyn til de 
samfundsmæssige udfordringer og støtte-



AM\907982DA.doc 59/131 PE492.816v01-00

DA

og industriteknologi vil der være fokus på 
støtteaktiviteter, som fungerer tæt sammen 
med slutbrugerne eller markedet, f.eks. 
demonstration, pilotprojekter eller 
konceptbekræftelse ("proof-of-concept").
Dette omfatter i givet fald også aktiviteter 
til støtte for social innovation og støtte til 
efterspørgselsaspekter såsom 
præstandardisering eller prækommercielle 
indkøb samt indkøb af innovative 
løsninger, standardisering og andre 
brugerrelaterede foranstaltninger, som skal 
bidrage til at fremskynde indførelsen og 
udbredelsen af innovative produkter og 
tjenester på markedet. Derudover vil der 
være tilstrækkelig plads til bottom-up-
tilgange og åbne, lette og hurtige ordninger 
under de enkelte udfordringer og 
teknologier med henblik på at give Europas 
bedste forskere, iværksættere og 
virksomheder mulighed for at foreslå 
banebrydende løsninger efter eget valg.

og industriteknologi vil der være fokus på 
støtteaktiviteter, som fungerer tæt sammen 
med slutbrugerne eller markedet, f.eks. 
demonstration, pilotprojekter eller 
konceptbekræftelse ("proof-of-concept").
Dette omfatter i givet fald også aktiviteter 
til støtte for social innovation, innovation i 
tjenester og støtte til efterspørgselsaspekter 
såsom præstandardisering eller 
prækommercielle indkøb samt indkøb af 
innovative løsninger, standardisering og 
andre brugerrelaterede foranstaltninger, 
som skal bidrage til at fremskynde 
indførelsen og udbredelsen af innovative 
produkter og tjenester på markedet.
Derudover vil der være tilstrækkelig plads 
til bottom-up-tilgange og åbne, lette og 
hurtige ordninger under de enkelte 
udfordringer og teknologier med henblik 
på at give Europas bedste forskere, 
iværksættere og virksomheder mulighed 
for at foreslå banebrydende løsninger efter 
eget valg.

Inden for de samfundsmæssige 
udfordringer bør der anvendes en 
problemorienteret helhedstilgang, hvor 
grundforskning, anvendt forskning, 
videnoverførsel og innovation er lige 
vigtige og indbyrdes forbundne 
komponenter. Desuden bør der skabes en 
passende balance mellem mindre og 
større projekter inden for rammerne af de 
samfundsmæssige udfordringer og støtte-
og industriteknologierne under 
hensyntagen til den specifikke 
sektorstruktur, typen af aktivitet, 
teknologi og forskningslandskab.

Or. en

Ændringsforslag 272
Britta Thomsen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.1 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Navnlig med hensyn til de 
samfundsmæssige udfordringer og støtte-
og industriteknologi vil der være fokus på 
støtteaktiviteter, som fungerer tæt sammen 
med slutbrugerne eller markedet, f.eks. 
demonstration, pilotprojekter eller 
konceptbekræftelse ("proof-of-concept").
Dette omfatter i givet fald også aktiviteter 
til støtte for social innovation og støtte til 
efterspørgselsaspekter såsom 
præstandardisering eller prækommercielle 
indkøb samt indkøb af innovative 
løsninger, standardisering og andre 
brugerrelaterede foranstaltninger, som skal 
bidrage til at fremskynde indførelsen og 
udbredelsen af innovative produkter og 
tjenester på markedet. Derudover vil der 
være tilstrækkelig plads til bottom-up-
tilgange og åbne, lette og hurtige ordninger 
under de enkelte udfordringer og
teknologier med henblik på at give Europas 
bedste forskere, iværksættere og 
virksomheder mulighed for at foreslå 
banebrydende løsninger efter eget valg.

Navnlig med hensyn til de 
samfundsmæssige udfordringer og støtte-
og industriteknologi vil der være fokus på 
støtteaktiviteter, som fungerer tæt sammen 
med slutbrugerne eller markedet, f.eks. 
demonstration, pilotprojekter eller 
konceptbekræftelse ("proof-of-concept").
Dette omfatter i givet fald også aktiviteter 
til støtte for social, kønsmæssig
innovation, innovation i tjenester og støtte 
til efterspørgselsaspekter såsom 
præstandardisering eller prækommercielle 
indkøb samt indkøb af innovative 
løsninger, standardisering og andre 
brugerrelaterede foranstaltninger, som skal 
bidrage til at fremskynde indførelsen og 
udbredelsen af innovative produkter og 
tjenester på markedet. Derudover vil der 
være tilstrækkelig plads til bottom-up-
tilgange og åbne, lette og hurtige ordninger 
under de enkelte udfordringer og 
teknologier med henblik på at give Europas 
bedste forskere, iværksættere og 
virksomheder mulighed for at foreslå 
banebrydende løsninger efter eget valg.

Or. en

Ændringsforslag 273
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Navnlig med hensyn til de 
samfundsmæssige udfordringer og støtte-
og industriteknologi vil der være fokus på 
støtteaktiviteter, som fungerer tæt sammen 
med slutbrugerne eller markedet, f.eks. 
demonstration, pilotprojekter eller 

Navnlig med hensyn til de 
samfundsmæssige udfordringer og støtte-
og industriteknologi vil der være fokus på 
støtteaktiviteter, som fungerer tæt sammen 
med slutbrugerne eller markedet, f.eks. 
demonstration, pilotprojekter eller 
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konceptbekræftelse ("proof-of-concept").
Dette omfatter i givet fald også aktiviteter 
til støtte for social innovation og støtte til 
efterspørgselsaspekter såsom 
præstandardisering eller prækommercielle 
indkøb samt indkøb af innovative 
løsninger, standardisering og andre 
brugerrelaterede foranstaltninger, som skal 
bidrage til at fremskynde indførelsen og 
udbredelsen af innovative produkter og 
tjenester på markedet. Derudover vil der 
være tilstrækkelig plads til bottom-up-
tilgange og åbne, lette og hurtige ordninger 
under de enkelte udfordringer og 
teknologier med henblik på at give Europas 
bedste forskere, iværksættere og 
virksomheder mulighed for at foreslå 
banebrydende løsninger efter eget valg.

konceptbekræftelse ("proof-of-concept").
Dette omfatter også aktiviteter til støtte for 
social innovation og støtte til 
efterspørgselsaspekter såsom 
præstandardisering eller prækommercielle 
indkøb samt indkøb af innovative 
løsninger, standardisering og andre 
brugerrelaterede foranstaltninger, som skal 
bidrage til at fremskynde indførelsen og 
udbredelsen af innovative produkter og 
tjenester på markedet. Derudover vil der 
være tilstrækkelig plads til bottom-up-
tilgange og åbne, lette og hurtige ordninger 
under de enkelte udfordringer og 
teknologier med henblik på at give Europas 
bedste forskere, iværksættere og 
virksomheder mulighed for at foreslå 
banebrydende løsninger efter eget valg.

Or. en

Ændringsforslag 274
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Navnlig med hensyn til de 
samfundsmæssige udfordringer og støtte-
og industriteknologi vil der være fokus på 
støtteaktiviteter, som fungerer tæt sammen 
med slutbrugerne eller markedet, f.eks. 
demonstration, pilotprojekter eller 
konceptbekræftelse ("proof-of-concept").
Dette omfatter i givet fald også aktiviteter 
til støtte for social innovation og støtte til 
efterspørgselsaspekter såsom 
præstandardisering eller prækommercielle 
indkøb samt indkøb af innovative 
løsninger, standardisering og andre 
brugerrelaterede foranstaltninger, som skal 
bidrage til at fremskynde indførelsen og 
udbredelsen af innovative produkter og 
tjenester på markedet. Derudover vil der 

Navnlig med hensyn til de 
samfundsmæssige udfordringer og støtte-
og industriteknologi vil der være fokus på 
støtteaktiviteter, som fungerer tæt sammen 
med slutbrugerne eller markedet, f.eks. 
demonstration, pilotprojekter eller 
konceptbekræftelse ("proof-of-concept").
Dette omfatter i givet fald også aktiviteter 
til støtte for social innovation, innovation 
inden for tjenester og støtte til 
efterspørgselsaspekter såsom 
præstandardisering eller prækommercielle 
indkøb samt indkøb af innovative 
løsninger, standardisering og andre 
brugerrelaterede foranstaltninger, som skal 
bidrage til at fremskynde indførelsen og 
udbredelsen af innovative produkter og 
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være tilstrækkelig plads til bottom-up-
tilgange og åbne, lette og hurtige ordninger 
under de enkelte udfordringer og 
teknologier med henblik på at give Europas 
bedste forskere, iværksættere og 
virksomheder mulighed for at foreslå 
banebrydende løsninger efter eget valg.

tjenester på markedet. Derudover vil der 
være tilstrækkelig plads til bottom-up-
tilgange og åbne, lette og hurtige ordninger 
under de enkelte udfordringer og 
teknologier med henblik på at give Europas 
bedste forskere, iværksættere og 
virksomheder mulighed for at foreslå 
banebrydende løsninger efter eget valg.

Or. en

Ændringsforslag 275
Christian Ehler, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for de samfundsmæssige 
udfordringer og indsatsområdet 
industrielt lederskab bør der anvendes en 
problemorienteret helhedstilgang, hvor 
grundforskning, anvendt forskning, 
videnoverførsel og innovation er lige 
vigtige og indbyrdes forbundne 
komponenter. Med henblik på at sikre en 
passende balance mellem 
konsensusbaseret og mere disruptiv 
forskning, udvikling og innovation bør 
mindst 35 % af budgettet for de 
samfundsmæssige udfordringer og 
industrielt lederskab følge en bottom-up-
tilgang med åbne indkaldelser af forslag
uden foruddefinerede temaer. Inden for 
rammerne af de samfundsmæssige 
udfordringer og støtte- og 
industriteknologierne bør der desuden 
skabes en passende balance mellem 
mindre og større projekter under 
hensyntagen til den specifikke 
sektorstruktur, typen af aktivitet, 
teknologi og forskningslandskab.

Or. en
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Ændringsforslag 276
Britta Thomsen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastlæggelsen af de detaljerede prioriteter 
under gennemførelsen af Horisont 2020 vil 
omfatte en strategisk tilgang til 
programlægning af forskning ved hjælp af 
forvaltningsmetoder, der er nøje afstemt 
efter den politiske udvikling, men alligevel 
er grænseoverskridende i forhold til 
traditionelle sektorpolitikker. Dette baseres 
på fornuftig dokumentation, analyse og 
fremsyn, og udviklingen måles i forhold til 
et robust sæt resultatindikatorer. Denne 
tværgående tilgang til programlægning og 
forvaltning vil effektivisere samordningen 
af alle de specifikke mål i Horisont 2020 
og giver mulighed for at håndtere de 
tværgående udfordringer som f.eks. 
bæredygtighed, klimaforandringer eller 
havforskning og -teknologi.

Fastlæggelsen af de detaljerede prioriteter 
under gennemførelsen af Horisont 2020 vil 
omfatte en strategisk tilgang til 
programlægning af forskning ved hjælp af 
forvaltningsmetoder, der er nøje afstemt 
efter den politiske udvikling, men alligevel 
er grænseoverskridende i forhold til 
traditionelle sektorpolitikker. For at 
forbedre forvaltningsstrukturen er det 
nødvendigt at vise i hvilken udstrækning 
aktører og civilsamfundsrepræsentanter 
er involveret i bottom-up-processer, 
arbejdsprogrammer og 
beslutningsprocesser. Dette baseres på 
fornuftig dokumentation, analyse og 
fremsyn, og udviklingen måles i forhold til 
et robust sæt resultatindikatorer. Denne 
tværgående tilgang til programlægning og 
forvaltning vil effektivisere samordningen 
af alle de specifikke mål i Horisont 2020 
og giver mulighed for at håndtere de 
tværgående udfordringer som f.eks. 
bæredygtighed, klimaforandringer, 
ligestilling mellem kønnene eller 
havforskning og -teknologi. Horisont 2020 
vil blive målrettet mod aktiviteter, hvor 
intervention på EU-plan gennem 
stordriftsfordele, kritisk masse, 
mindskelse af fragmenteringen og 
resultatformidling på EU-plan, vil skabe 
en yderligere merværdi i forhold til den 
merværdi, som skabes ved intervention på 
nationalt eller regionalt plan. Disse 
aktiviteter udgør primært tværnationale, 
prækompetitive samarbejdsprojekter, som 
skal omfatte størstedelen af det samlede 
kombinerede budget for prioriteten 
"samfundsmæssige udfordringer" og det 
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specifikke mål om "lederskab inden for 
støtte- og industriteknologier".

Or. en

Ændringsforslag 277
Lambert van Nistelrooij

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastlæggelsen af de detaljerede prioriteter 
under gennemførelsen af Horisont 2020 vil 
omfatte en strategisk tilgang til 
programlægning af forskning ved hjælp af 
forvaltningsmetoder, der er nøje afstemt 
efter den politiske udvikling, men alligevel 
er grænseoverskridende i forhold til 
traditionelle sektorpolitikker. Dette baseres 
på fornuftig dokumentation, analyse og 
fremsyn, og udviklingen måles i forhold til 
et robust sæt resultatindikatorer. Denne 
tværgående tilgang til programlægning og 
forvaltning vil effektivisere samordningen 
af alle de specifikke mål i Horisont 2020 
og giver mulighed for at håndtere de 
tværgående udfordringer som f.eks. 
bæredygtighed, klimaforandringer eller 
havforskning og -teknologi.

Fastlæggelsen af de detaljerede prioriteter 
under gennemførelsen af Horisont 2020 vil 
omfatte en strategisk tilgang til 
programlægning af forskning ved hjælp af 
forvaltningsmetoder, der er nøje afstemt 
efter den politiske udvikling, men alligevel 
er grænseoverskridende i forhold til 
traditionelle sektorpolitikker. For at 
forbedre forvaltningsstrukturen er det 
nødvendigt at vise i hvilken udstrækning 
lokale og andre aktører samt 
civilsamfundsrepræsentanter er involveret 
i bottom-up-processer, 
arbejdsprogrammer og 
beslutningsprocesser. Dette baseres på 
fornuftig dokumentation, analyse og 
fremsyn, og udviklingen måles i forhold til 
et robust sæt resultatindikatorer. Denne 
tværgående tilgang til programlægning og
forvaltning vil effektivisere samordningen 
af alle de specifikke mål i Horisont 2020 
og giver mulighed for at håndtere de 
tværgående udfordringer som f.eks. 
bæredygtighed, klimaforandringer eller 
havforskning og -teknologi. Horisont 2020 
vil blive målrettet mod aktiviteter, hvor 
intervention på EU-plan gennem 
stordriftsfordele, kritisk masse, 
mindskelse af fragmenteringen og 
resultatformidling på EU-plan, vil skabe 
en yderligere merværdi i forhold til den 
merværdi, som skabes ved intervention på 
nationalt eller regionalt plan. Det er 
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nødvendigt at gøre effektivt brug af RIS3-
strategier (nationale/regionale 
innovationsstrategier for intelligent 
specialisering). Disse aktiviteter udgør 
primært tværnationale, prækompetitive 
samarbejdsprojekter, som skal omfatte 
størstedelen af det samlede kombinerede 
budget for prioriteten "samfundsmæssige 
udfordringer" og det specifikke mål om 
"lederskab inden for støtte- og 
industriteknologier".

Or. en

(med reference til ændringsforslag 25, PE489.688v01-00)

Begrundelse

Intelligente specialiseringsstrategier spiller en vigtig rolle i gennemførelsen af det europæiske 
forskningsrum, fordi de letter processen med at samle de interesserede parter gennem 
anvendelse af "triple helix"-modellen eller tilsvarende metoder. De spiller således en central 
rolle i realiseringen af målene i Europa-2020 og Innovation i EU.

Ændringsforslag 278
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastlæggelsen af de detaljerede prioriteter 
under gennemførelsen af Horisont 2020 vil 
omfatte en strategisk tilgang til 
programlægning af forskning ved hjælp af 
forvaltningsmetoder, der er nøje afstemt 
efter den politiske udvikling, men alligevel 
er grænseoverskridende i forhold til 
traditionelle sektorpolitikker. Dette baseres 
på fornuftig dokumentation, analyse og 
fremsyn, og udviklingen måles i forhold til 
et robust sæt resultatindikatorer. Denne 
tværgående tilgang til programlægning og 
forvaltning vil effektivisere samordningen 
af alle de specifikke mål i Horisont 2020 
og giver mulighed for at håndtere de 

Fastlæggelsen af de detaljerede prioriteter 
under gennemførelsen af Horisont 2020 vil 
omfatte en strategisk tilgang til 
programlægning af forskning ved hjælp af 
forvaltningsmetoder, der er nøje afstemt 
efter den politiske udvikling, men alligevel 
er grænseoverskridende i forhold til 
traditionelle sektorpolitikker. For at 
forbedre forvaltningsstrukturen er det 
nødvendigt at vise i hvilken udstrækning 
aktører og civilsamfundsrepræsentanter 
er involveret i bottom-up-processer og 
arbejdsprogrammer. Dette baseres på 
fornuftig dokumentation, analyse og 
fremsyn, og udviklingen måles i forhold til 
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tværgående udfordringer som f.eks. 
bæredygtighed, klimaforandringer eller 
havforskning og -teknologi.

et robust sæt resultatindikatorer. Denne 
tværgående tilgang til programlægning og 
forvaltning vil effektivisere samordningen 
af alle de specifikke mål i Horisont 2020 
og giver mulighed for at håndtere de 
tværgående udfordringer som f.eks. 
bæredygtighed, klimaforandringer eller 
havforskning og -teknologi. Horisont 2020 
vil blive målrettet mod aktiviteter, hvor 
intervention på EU-plan gennem 
stordriftsfordele, kritisk masse, 
mindskelse af fragmenteringen og 
resultatformidling på EU-plan, vil skabe 
en yderligere merværdi i forhold til den 
merværdi, som skabes ved intervention på 
nationalt eller regionalt plan. Disse 
aktiviteter udgør primært tværnationale, 
prækompetitive samarbejdsprojekter, som 
skal omfatte størstedelen af det samlede 
kombinerede budget for prioriteten 
"samfundsmæssige udfordringer" og det 
specifikke mål om "lederskab inden for 
støtte- og industriteknologier".

Or. en

Ændringsforslag 279
Gaston Franco

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastlæggelsen af de detaljerede prioriteter 
under gennemførelsen af Horisont 2020 vil 
omfatte en strategisk tilgang til 
programlægning af forskning ved hjælp af 
forvaltningsmetoder, der er nøje afstemt 
efter den politiske udvikling, men alligevel 
er grænseoverskridende i forhold til 
traditionelle sektorpolitikker. Dette baseres 
på fornuftig dokumentation, analyse og 
fremsyn, og udviklingen måles i forhold til 
et robust sæt resultatindikatorer. Denne 
tværgående tilgang til programlægning og 

Fastlæggelsen af de detaljerede prioriteter 
under gennemførelsen af Horisont 2020 vil 
omfatte en strategisk tilgang til 
programlægning af forskning ved hjælp af 
forvaltningsmetoder, der er nøje afstemt 
efter den politiske udvikling, men alligevel 
er grænseoverskridende i forhold til 
traditionelle sektorpolitikker. Dette baseres 
på fornuftig dokumentation, analyse og 
fremsyn, og udviklingen måles i forhold til 
et robust sæt resultatindikatorer. Denne 
tværgående tilgang til programlægning og 
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forvaltning vil effektivisere samordningen 
af alle de specifikke mål i Horisont 2020 
og giver mulighed for at håndtere de 
tværgående udfordringer som f.eks. 
bæredygtighed, klimaforandringer eller 
havforskning og -teknologi.

forvaltning vil effektivisere samordningen 
af alle de specifikke mål i Horisont 2020 
og giver mulighed for at håndtere de 
tværgående udfordringer som f.eks. 
bæredygtighed, klimaforandringer eller 
havforskning og -teknologi. Der må 
fokuseres på samspillet mellem 
uddannelse, forskning og samfund med 
henblik på at fremme professioner inden 
for videnskab og teknologi og fremme 
ekspertise. Inddragelse af den opvoksende 
generation gennem ungdomstænketanke, 
debatter, fremme af videnskabelige og 
tekniske karrierer, konkurrencer for 
fremme at kreativitet og innovation i 
pædagogik.

Or. en

Ændringsforslag 280
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fastlæggelsen af de detaljerede prioriteter 
under gennemførelsen af Horisont 2020 vil 
omfatte en strategisk tilgang til 
programlægning af forskning ved hjælp af 
forvaltningsmetoder, der er nøje afstemt 
efter den politiske udvikling, men alligevel 
er grænseoverskridende i forhold til 
traditionelle sektorpolitikker. Dette baseres 
på fornuftig dokumentation, analyse og 
fremsyn, og udviklingen måles i forhold til 
et robust sæt resultatindikatorer. Denne 
tværgående tilgang til programlægning og 
forvaltning vil effektivisere samordningen 
af alle de specifikke mål i Horisont 2020 
og giver mulighed for at håndtere de 
tværgående udfordringer som f.eks. 
bæredygtighed, klimaforandringer eller 

Fastlæggelsen af de detaljerede prioriteter 
under gennemførelsen af Horisont 2020 vil 
omfatte en strategisk tilgang til 
programlægning af forskning ved hjælp af
transparente og deltagerorienterede
forvaltningsmetoder, der er nøje afstemt 
efter den politiske udvikling, men alligevel 
er grænseoverskridende i forhold til 
traditionelle sektorpolitikker. Dette baseres 
på fornuftig dokumentation, analyse og 
fremsyn, og udviklingen måles i forhold til 
et robust sæt resultatindikatorer. Denne 
tværgående tilgang til programlægning og 
forvaltning vil effektivisere samordningen 
af alle de specifikke mål i Horisont 2020 
og giver mulighed for at håndtere de 
tværgående udfordringer som f.eks. 
bæredygtighed, klimaforandringer eller 
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havforskning og -teknologi. havforskning og -teknologi.

Or. en

Ændringsforslag 281
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opstillingen af prioriteter vil ligeledes 
være baseret på en lang række input og 
rådgivning. Den vil i givet fald omfatte 
grupper af uafhængige eksperter, som er 
nedsat specifikt for at rådgive om 
gennemførelsen af Horisont 2020 eller et af 
de specifikke mål. Disse ekspertgrupper 
udviser et passende niveau af ekspertise og 
viden inden for de omfattede områder samt 
en række forskellige professionelle 
baggrunde, herunder erhvervslivets og 
civilsamfundets deltagelse.

Opstillingen af prioriteter vil ligeledes 
være baseret på en lang række input og 
rådgivning. Den vil i givet fald omfatte 
grupper af uafhængige eksperter, som er 
nedsat specifikt for at rådgive om 
gennemførelsen af Horisont 2020 eller et af 
de specifikke mål. Disse ekspertgrupper 
udviser et passende niveau af ekspertise og 
viden inden for de omfattede områder samt 
en række forskellige professionelle 
baggrunde, herunder erhvervslivets og 
civilsamfundets deltagelse.

Samfundsudfordringernes tværfaglige 
natur kræver, at Kommissionen hører de 
mest prominente relevante interesserede 
parter fra den akademiske verden, 
erhvervslivet, slutbrugerne og 
civilsamfundet, som besidder passende 
sagkundskab, og sikre en mangfoldighed 
af berørte sektorer og forskningsområder 
med henblik på at overvåge, at de 
nuværende og kommende aktioner er 
passende og tilstrækkelige, og for at være 
opmærksom på forsømte temaer og 
dobbeltindsatser. Kommissionen skal 
under gennemførelsen af Horisont 2020 
stræbe efter at anvende eksisterende 
instrumenter til formålet, når dette er 
muligt, såsom f.eks. europæiske 
innovative partnerskaber, europæiske 
teknologiplatforme og fælles 
programmeringsinitiativer.
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Or. en

Begrundelse

Baseret på Carvalho-betænkningen, ændringsforslag 25.

Ændringsforslag 282
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opstillingen af prioriteter vil ligeledes 
være baseret på en lang række input og 
rådgivning. Den vil i givet fald omfatte 
grupper af uafhængige eksperter, som er 
nedsat specifikt for at rådgive om 
gennemførelsen af Horisont 2020 eller et af 
de specifikke mål. Disse ekspertgrupper 
udviser et passende niveau af ekspertise og 
viden inden for de omfattede områder samt 
en række forskellige professionelle 
baggrunde, herunder erhvervslivets og 
civilsamfundets deltagelse.

Opstillingen af prioriteter vil ligeledes 
være baseret på en lang række input og 
rådgivning. Den vil i givet fald omfatte 
grupper af uafhængige eksperter, som er 
nedsat specifikt for at rådgive om 
gennemførelsen af Horisont 2020 eller et af 
de specifikke mål. Disse ekspertgrupper 
udviser et passende niveau af ekspertise og 
viden inden for de omfattede områder samt 
en række forskellige professionelle 
baggrunde, herunder erhvervslivets og 
civilsamfundets deltagelse. På 
energiområdet, bør der gøres fuld brug af 
SET-plan-styregruppen til at koordinere 
brugen af den generelle forordning med 
anvendelsen af auktionsindtægterne fra 
fase 3 af emissionshandelsordningen, 
NER300, projekter finansieret med 
Horisont 2020-midler og nationale midler 
med henblik på at bruge dem til at 
finansiere storstilede 
demonstrationsprojekter.

Or. en

Begrundelse

Der findes en række potentielt store finansieringskilder for energiprojekter, men der er ikke 
udviklet nogen arbejdsprocedurer til at koordinere dem eller bare samle de personer, som 
kunne være i stand til at koordinere dem. Det er hensigtsmæssigt, at SET-plan-styregruppen, 
som har indblik i både national og europæisk energiteknologipolitik, påtager sig denne 
opgave.
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Ændringsforslag 283
Britta Thomsen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opstillingen af prioriteter vil ligeledes 
være baseret på en lang række input og 
rådgivning. Den vil i givet fald omfatte 
grupper af uafhængige eksperter, som er 
nedsat specifikt for at rådgive om 
gennemførelsen af Horisont 2020 eller et af 
de specifikke mål. Disse ekspertgrupper 
udviser et passende niveau af ekspertise og 
viden inden for de omfattede områder samt 
en række forskellige professionelle 
baggrunde, herunder erhvervslivets og 
civilsamfundets deltagelse.

Opstillingen af prioriteter vil ligeledes 
være baseret på en lang række input og 
rådgivning. Den vil i givet fald omfatte 
grupper af uafhængige eksperter, som er 
nedsat specifikt for at rådgive om 
gennemførelsen af Horisont 2020 eller et af 
de specifikke mål. Disse ekspertgrupper 
udviser et passende niveau af ekspertise og 
viden inden for de omfattede områder samt 
en række forskellige professionelle 
baggrunde, herunder erhvervslivets og 
civilsamfundets deltagelse.
Ekspertgrupper sammensættes også i 
overensstemmelse med målet om 40 % 
repræsentation af det 
underrepræsenterede køn.

Or. en

Ændringsforslag 284
Hermann Winkler

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opstillingen af prioriteter vil ligeledes 
være baseret på en lang række input og 
rådgivning. Den vil i givet fald omfatte 
grupper af uafhængige eksperter, som er 
nedsat specifikt for at rådgive om 
gennemførelsen af Horisont 2020 eller et af 
de specifikke mål. Disse ekspertgrupper 
udviser et passende niveau af ekspertise og 
viden inden for de omfattede områder samt 

Opstillingen af prioriteter vil ligeledes 
være baseret på en lang række input og 
rådgivning. Den vil omfatte grupper af 
uafhængige eksperter, som er nedsat 
specifikt for at rådgive om gennemførelsen 
af Horisont 2020 eller et af de specifikke 
mål. Disse ekspertgrupper udviser et 
passende niveau af ekspertise og viden 
inden for de omfattede områder samt en 
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en række forskellige professionelle 
baggrunde, herunder erhvervslivets og 
civilsamfundets deltagelse.

række forskellige professionelle 
baggrunde, herunder erhvervslivets og 
civilsamfundets deltagelse. Kommissionen 
sikrer en afbalanceret inddragelse af de 
relevante videnskabelige discipliner og 
relevante aktører.

Or. de

Ændringsforslag 285
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opstillingen af prioriteter vil ligeledes 
være baseret på en lang række input og 
rådgivning. Den vil i givet fald omfatte 
grupper af uafhængige eksperter, som er 
nedsat specifikt for at rådgive om 
gennemførelsen af Horisont 2020 eller et af 
de specifikke mål. Disse ekspertgrupper 
udviser et passende niveau af ekspertise og 
viden inden for de omfattede områder samt 
en række forskellige professionelle 
baggrunde, herunder erhvervslivets og 
civilsamfundets deltagelse.

Opstillingen af prioriteter vil ligeledes 
være baseret på en lang række input og 
rådgivning. Den vil i givet fald omfatte 
grupper af uafhængige eksperter, som er 
nedsat specifikt for at rådgive om 
gennemførelsen af Horisont 2020 eller et af 
de specifikke mål. Disse ekspertgrupper 
udviser et passende niveau af ekspertise og 
viden inden for de omfattede områder samt 
en række forskellige professionelle 
baggrunde, herunder erhvervslivets og 
civilsamfundets deltagelse, og bør også 
være underlagt kravet om geografisk og 
kønsmæssig balance.

Or. en

Ændringsforslag 286
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opstillingen af prioriteter vil ligeledes Opstillingen af prioriteter vil ligeledes 
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være baseret på en lang række input og 
rådgivning. Den vil i givet fald omfatte 
grupper af uafhængige eksperter, som er 
nedsat specifikt for at rådgive om 
gennemførelsen af Horisont 2020 eller et af 
de specifikke mål. Disse ekspertgrupper 
udviser et passende niveau af ekspertise og 
viden inden for de omfattede områder samt 
en række forskellige professionelle 
baggrunde, herunder erhvervslivets og 
civilsamfundets deltagelse.

være baseret på en lang række input og 
rådgivning. Den vil i givet fald omfatte 
grupper af uafhængige eksperter, som er 
nedsat specifikt for at rådgive om 
gennemførelsen af Horisont 2020 eller et af 
de specifikke mål. Disse ekspertgrupper 
udviser et passende niveau af ekspertise og 
viden inden for de omfattede områder samt 
en række forskellige professionelle 
baggrunde, herunder erhvervslivets og 
civilsamfundets deltagelse, karakteriseret 
ved afbalanceret deltagelse fra alle 
medlemsstaters side.

Or. en

Ændringsforslag 287
Lambert van Nistelrooij

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.1 – afsnit 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at øge synligheden af Horisont 2020-
programmet og støtte- og 
industriteknologiernes tværfaglige natur 
samt de samfundsmæssige udfordringer, 
er der nødvendigt at oprette specifikke 
strategiske følgegrupper. Grupperne vil 
blive sammensat af prominente relevante 
aktører med passende ekspertise fra den 
akademiske verden, industrien, 
slutbrugere og civilsamfundet for at sikre 
spredning inden for alle de berørte 
sektorer og forskningsområder gennem 
en åben og gennemsigtig 
udvælgelsesproces. Grupperne skal 
forsyne Kommissionen med input og 
rådgivning omkring den overordnede 
strategi for støtte- og industriteknologier 
og for de pågældende samfundsmæssige 
udfordringer på mellemlang og lang sigt, 
fastlæggelsen af dens arbejdsprogrammer 
og områderne og kriterierne for 
indkaldelse af forslag samt gøre brug af 
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input fra relevante strukturer, som f.eks. 
europæiske teknologiplatforme, 
europæiske videnskabelige 
organisationer, fælles 
programmeringsinitiativer og de 
europæiske innovationspartnerskaber.

Or. en

(Der henvises til ændringsforslag 25; PE489.688v01–00)

Begrundelse

De Rådgivende strategiske udvalg vil kunne øge synligheden af Horisont 2020-programmet 
og koordineringen mellem de forskellige instrumenter, som allerede er i brug, som en 
afbalanceret gruppe på højt niveau med medlemsrepræsentanter for de forskellige, primært 
berørte interesserede parter (videnskab, erhvervsliv, politik, civilsamfundet, slutbrugere, osv.)

Ændringsforslag 288
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I opstillingen af prioriteter kan der 
endvidere tages hensyn til de strategiske 
forskningsdagsordener for europæiske 
teknologiplatforme eller input fra 
europæiske innovationspartnerskaber. Hvor 
det er relevant, vil offentlig-offentlige 
partnerskaber og offentlig-private 
partnerskaber, som støttes gennem 
Horisont 2020, ligeledes bidrage til 
opstillingen af prioriteter og til 
gennemførelsen deraf i overensstemmelse 
med bestemmelserne i Horisont 2020-
forordningen. Regelmæssige interaktioner 
med slutbrugere, borgere og 
civilsamfundsorganisationer ved hjælp af 
passende metoder som 
konsensuskonferencer, participatoriske 
teknologiske vurderinger eller direkte 
deltagelse i forsknings- og 

I opstillingen af prioriteter kan der 
endvidere tages hensyn til de strategiske 
forskningsdagsordener for europæiske 
teknologiplatforme eller input fra 
europæiske innovationspartnerskaber
under forudsætning af, at disse er 
udarbejdet i samråd med en bred række 
eksperter og interesserede parter. Hvor det 
er relevant, vil offentlig-offentlige 
partnerskaber og offentlig-private 
partnerskaber, som støttes gennem 
Horisont 2020, ligeledes bidrage til 
opstillingen af prioriteter og til 
gennemførelsen deraf i overensstemmelse 
med bestemmelserne i Horisont 2020-
forordningen. Regelmæssige interaktioner 
med slutbrugere, borgere og 
civilsamfundsorganisationer ved hjælp af 
passende metoder som 
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innovationsprocesser vil ligeledes være en 
hjørnesten i opstillingen af prioriteter.

konsensuskonferencer, participatoriske 
teknologiske vurderinger eller direkte 
deltagelse i forsknings- og 
innovationsprocesser vil ligeledes være en 
hjørnesten i opstillingen af prioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 289
Kent Johansson, Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I opstillingen af prioriteter kan der 
endvidere tages hensyn til de strategiske 
forskningsdagsordener for europæiske 
teknologiplatforme eller input fra 
europæiske innovationspartnerskaber. Hvor 
det er relevant, vil offentlig-offentlige 
partnerskaber og offentlig-private 
partnerskaber, som støttes gennem 
Horisont 2020, ligeledes bidrage til 
opstillingen af prioriteter og til 
gennemførelsen deraf i overensstemmelse 
med bestemmelserne i Horisont 2020-
forordningen. Regelmæssige interaktioner 
med slutbrugere, borgere og 
civilsamfundsorganisationer ved hjælp af 
passende metoder som 
konsensuskonferencer, participatoriske 
teknologiske vurderinger eller direkte 
deltagelse i forsknings- og 
innovationsprocesser vil ligeledes være en 
hjørnesten i opstillingen af prioriteter.

I opstillingen af prioriteter kan der 
endvidere tages hensyn til de strategiske 
forskningsdagsordener for europæiske 
teknologiplatforme eller input fra 
europæiske innovationspartnerskaber. Hvor 
det er relevant, vil offentlig-offentlige 
partnerskaber og offentlig-private 
partnerskaber, som støttes gennem 
Horisont 2020, ligeledes bidrage til 
opstillingen af prioriteter og til 
gennemførelsen deraf i overensstemmelse 
med bestemmelserne i Horisont 2020-
forordningen. Regelmæssige interaktioner 
med slutbrugere, borgere og 
civilsamfundsorganisationer samt 
nationale og regionale myndigheder ved 
hjælp af passende metoder som 
konsensuskonferencer, participatoriske 
teknologiske vurderinger eller direkte 
deltagelse i forsknings- og 
innovationsprocesser vil ligeledes være en 
hjørnesten i opstillingen af prioriteter.

Or. en

Ændringsforslag 290
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.1 – afsnit 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 291
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.1 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eftersom Horisont 2020 er syvårigt 
program, kan programmets økonomiske, 
samfundsmæssige og politiske 
sammenhæng ændre sig væsentligt i løbet 
af dets levetid. Horisont 2020 skal kunne 
tilpasse sig disse ændringer. Under hvert af 
de specifikke mål vil der derfor være 
mulighed for at inddrage støtte til 
aktiviteter, der ligger uden for 
nedenstående beskrivelser, hvis dette 
begrundes behørigt med en væsentlig 
udvikling, politiske behov eller uforudsete 
hændelser.

Eftersom Horisont 2020 er syvårigt 
program, kan programmets økonomiske, 
samfundsmæssige og politiske 
sammenhæng ændre sig væsentligt i løbet 
af dets levetid. Horisont 2020 skal kunne 
tilpasse sig disse ændringer. Det skal også 
kunne tilpasse sig medlemsstaters og 
deres regioners eventuelle manglende 
udbredelse af deltagelsen. Under hvert af 
de specifikke mål vil der derfor være 
mulighed for at inddrage støtte til 
aktiviteter, der ligger uden for 
nedenstående beskrivelser, hvis dette 
begrundes behørigt med en væsentlig 
udvikling, politiske behov eller uforudsete 



PE492.816v01-00 76/131 AM\907982DA.doc

DA

hændelser.

Or. en

Ændringsforslag 292
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning inden for samfundsvidenskab og 
humanistiske videnskaber integreres fuldt 
ud i hvert af de generelle mål i 
Horisont 2020. Dette vil give rig mulighed 
for at støtte denne forskning gennem Det 
Europæiske Forskningsråd, Marie Curie-
aktiviteterne eller det specifikke mål om 
forskningsinfrastrukturer.

Forskning inden for samfundsvidenskab og 
humanistiske videnskaber integreres fuldt 
ud i hvert af de generelle mål i 
Horisont 2020. De integreres fuldt ud i 
arbejdsprogrammerne gennem deres 
repræsentation i programudvalg og 
ekspertgrupper med ansvar for projekt- og 
programevaluering inden for alle emner 
og gennem udvikling af indkaldelser af 
forslag, der er orienteret mod 
samfundsvidenskab. Dette vil give rig 
mulighed for at støtte denne forskning 
gennem Det Europæiske Forskningsråd, 
Marie Curie-aktiviteterne eller det 
specifikke mål om 
forskningsinfrastrukturer og integrere dem 
i indkaldelser af forslag til de specifikke 
aktioner i søjlen for samfundsmæssige 
udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 293
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning inden for samfundsvidenskab og Forskning inden for samfundsvidenskab og 
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humanistiske videnskaber integreres fuldt 
ud i hvert af de generelle mål i 
Horisont 2020. Dette vil give rig mulighed 
for at støtte denne forskning gennem Det 
Europæiske Forskningsråd, Marie Curie-
aktiviteterne eller det specifikke mål om 
forskningsinfrastrukturer.

humanistiske videnskaber integreres fuldt 
ud som en horisontal akse i hvert af de 
generelle mål i Horisont 2020. Dette vil 
give rig mulighed for og finansiering til at 
støtte denne forskning gennem Det 
Europæiske Forskningsråd, Marie Curie-
aktiviteterne eller det specifikke mål om 
forskningsinfrastrukturer.

Or. en

Ændringsforslag 294
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning inden for samfundsvidenskab og 
humanistiske videnskaber integreres fuldt 
ud i hvert af de generelle mål i 
Horisont 2020. Dette vil give rig mulighed 
for at støtte denne forskning gennem Det 
Europæiske Forskningsråd, Marie Curie-
aktiviteterne eller det specifikke mål om 
forskningsinfrastrukturer.

Forskning inden for samfundsvidenskab og 
humanistiske videnskaber integreres fuldt 
ud i hvert af de generelle mål i 
Horisont 2020. Dette vil give rig mulighed 
for at støtte denne forskning gennem Det 
Europæiske Forskningsråd, Marie Curie-
aktiviteterne og det specifikke mål om 
forskningsinfrastrukturer.

Or. en

Ændringsforslag 295
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber mainstreames ligeledes som et 
vigtigt led i de aktiviteter, som er 
nødvendige for at håndtere de 
samfundsmæssige udfordringer, og styrke 

Samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber mainstreames ligeledes som et 
vigtigt led i de aktiviteter, som er 
nødvendige for at håndtere de 
samfundsmæssige udfordringer, og styrke 
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deres virkning. Dette omfatter bl.a.: Dette 
omfatter bl.a. forståelse af de afgørende 
faktorer for sundhed og effektivisering af 
sundhedssystemer, støtte til politikker, der 
styrker landdistrikter og fremmer oplyste 
forbrugervalg, robust beslutningstagning 
om energipolitik og sikring af et 
forbrugervenligt europæisk elnet, støtte til 
dokumentationsbaseret transportpolitik, 
støtte til afbødning af klimaforandringer og 
tilpasningsstrategier, initiativer til 
ressourceeffektivitet og foranstaltninger 
rettet mod en grøn og bæredygtig økonomi.

deres virkning. Dette omfatter bl.a.: Dette 
omfatter bl.a. forståelse af de afgørende 
faktorer for sundhed og effektivisering af 
sundhedssystemer, støtte til politikker, der 
styrker landdistrikter og fremmer oplyste 
forbrugervalg, robust beslutningstagning 
om energipolitik og sikring af et 
forbrugervenligt europæisk elnet, støtte til 
dokumentationsbaseret transportpolitik, 
støtte til afbødning af klimaforandringer og 
tilpasningsstrategier, initiativer til 
ressourceeffektivitet og foranstaltninger 
rettet mod en grøn, bæredygtig og fair
økonomi. Der vil blive lanceret 
indkaldelser af forslag til 
deltagerorienterede forskningsprojekter 
inden for hver udfordring for at give 
universiteter, organisationer, der udfører 
forskning, civilsamfundets organisationer 
(herunder ngo'er), offentlige 
myndigheder og virksomheder (især 
SMV'er), mulighed for i fælles 
samarbejde med fælles mål og kapacitet, 
at gennemføre gensidige 
læringsaktiviteter samt forskning med 
henblik på at opnå resultater, der er 
tilpasset behovene hos de forskellige typer 
partnere.

Or. en

Ændringsforslag 296
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber mainstreames ligeledes som et 
vigtigt led i de aktiviteter, som er 
nødvendige for at håndtere de 
samfundsmæssige udfordringer, og styrke 
deres virkning. Dette omfatter bl.a.: Dette 
omfatter bl.a. forståelse af de afgørende 

Samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber mainstreames ligeledes som et 
vigtigt led i de aktiviteter, som er 
nødvendige for at håndtere de 
samfundsmæssige udfordringer, og styrke 
deres virkning. Dette omfatter bl.a.: Dette 
omfatter bl.a. forståelse af de afgørende 
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faktorer for sundhed og effektivisering af 
sundhedssystemer, støtte til politikker, der 
styrker landdistrikter og fremmer oplyste 
forbrugervalg, robust beslutningstagning 
om energipolitik og sikring af et 
forbrugervenligt europæisk elnet, støtte til 
dokumentationsbaseret transportpolitik, 
støtte til afbødning af klimaforandringer og 
tilpasningsstrategier, initiativer til 
ressourceeffektivitet og foranstaltninger 
rettet mod en grøn og bæredygtig økonomi.

faktorer for sundhed og effektivisering af 
sundhedssystemer, støtte til politikker, der 
styrker landdistrikter, bjergegne, øområder
og fjerntliggende områder, forskning i og 
bevarelse af Europas kulturarv og 
rigdomme, og fremmer oplyste 
forbrugervalg og dermed skaber et 
rummeligt digitalt økosystem baseret på 
viden og information, fremmer robust 
beslutningstagning om energipolitik og 
sikring af et forbrugervenligt europæisk 
elnet, støtte til dokumentationsbaseret 
transportpolitik, støtte til afbødning af 
klimaforandringer og tilpasningsstrategier, 
initiativer til ressourceeffektivitet og 
foranstaltninger rettet mod en grøn og 
bæredygtig økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 297
Britta Thomsen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber mainstreames ligeledes som et 
vigtigt led i de aktiviteter, som er 
nødvendige for at håndtere de 
samfundsmæssige udfordringer, og styrke 
deres virkning. Dette omfatter bl.a.: Dette 
omfatter bl.a. forståelse af de afgørende 
faktorer for sundhed og effektivisering af 
sundhedssystemer, støtte til politikker, der 
styrker landdistrikter og fremmer oplyste 
forbrugervalg, robust beslutningstagning 
om energipolitik og sikring af et 
forbrugervenligt europæisk elnet, støtte til 
dokumentationsbaseret transportpolitik, 
støtte til afbødning af klimaforandringer og 
tilpasningsstrategier, initiativer til 
ressourceeffektivitet og foranstaltninger 

Samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber mainstreames ligeledes som et 
vigtigt led i de aktiviteter, som er 
nødvendige for at håndtere de 
samfundsmæssige udfordringer, og styrke 
deres virkning. Dette omfatter bl.a.: Dette 
omfatter bl.a. forståelse af de afgørende 
faktorer for sundhed og effektivisering af 
sundhedssystemer, støtte til politikker, der 
styrker landdistrikter og fremmer oplyste 
forbrugervalg, robust beslutningstagning 
om energipolitik og sikring af et 
forbrugervenligt europæisk elnet, støtte til 
dokumentationsbaseret transportpolitik, 
støtte til afbødning af klimaforandringer og 
tilpasningsstrategier, initiativer til 
ressourceeffektivitet og foranstaltninger 
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rettet mod en grøn og bæredygtig økonomi. rettet mod en grøn og bæredygtig økonomi.
Samfundsvidenskab og humaniora skaber 
ekspertise til systematisk at håndtere 
kønsdimensionen inden for alle 
udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 298
Marisa Matias

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber mainstreames ligeledes som et 
vigtigt led i de aktiviteter, som er 
nødvendige for at håndtere de 
samfundsmæssige udfordringer, og styrke 
deres virkning. Dette omfatter bl.a.: Dette 
omfatter bl.a. forståelse af de afgørende 
faktorer for sundhed og effektivisering af 
sundhedssystemer, støtte til politikker, der 
styrker landdistrikter og fremmer oplyste 
forbrugervalg, robust beslutningstagning 
om energipolitik og sikring af et 
forbrugervenligt europæisk elnet, støtte til 
dokumentationsbaseret transportpolitik, 
støtte til afbødning af klimaforandringer og 
tilpasningsstrategier, initiativer til 
ressourceeffektivitet og foranstaltninger 
rettet mod en grøn og bæredygtig økonomi.

Samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber mainstreames ligeledes som et 
vigtigt led i de aktiviteter, som er 
nødvendige for at håndtere de 
samfundsmæssige udfordringer, og styrke 
deres virkning. Dette omfatter bl.a.: Dette 
omfatter bl.a. forståelse af de afgørende 
faktorer for sundhed og effektivisering af 
sundhedssystemer, støtte til politikker, der 
styrker landdistrikter og fremmer oplyste 
forbrugervalg, robust beslutningstagning 
om energipolitik og sikring af et 
forbrugervenligt europæisk elnet, støtte til 
dokumentationsbaseret transportpolitik, 
støtte til afbødning af klimaforandringer og 
tilpasningsstrategier, initiativer til 
ressourceeffektivitet og foranstaltninger 
rettet mod en grøn og bæredygtig samt fair
økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 299
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber mainstreames ligeledes som et 
vigtigt led i de aktiviteter, som er 
nødvendige for at håndtere de 
samfundsmæssige udfordringer, og styrke 
deres virkning. Dette omfatter bl.a.: Dette 
omfatter bl.a. forståelse af de afgørende 
faktorer for sundhed og effektivisering af 
sundhedssystemer, støtte til politikker, der 
styrker landdistrikter og fremmer oplyste 
forbrugervalg, robust beslutningstagning 
om energipolitik og sikring af et 
forbrugervenligt europæisk elnet, støtte til 
dokumentationsbaseret transportpolitik, 
støtte til afbødning af klimaforandringer og 
tilpasningsstrategier, initiativer til 
ressourceeffektivitet og foranstaltninger 
rettet mod en grøn og bæredygtig økonomi.

Samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber mainstreames ligeledes som et 
vigtigt led i de aktiviteter, som er 
nødvendige for at håndtere de 
samfundsmæssige udfordringer, og styrke 
deres virkning. Dette omfatter bl.a.: Dette 
omfatter bl.a. forståelse af de afgørende 
faktorer for sundhed og effektivisering af 
sundhedssystemer, støtte til politikker, der 
styrker landdistrikter og fremmer oplyste 
forbrugervalg, robust beslutningstagning 
om energipolitik og sikring af et 
forbrugervenligt europæisk el- og gasnet, 
støtte til dokumentationsbaseret 
transportpolitik, støtte til afbødning af 
klimaforandringer og tilpasningsstrategier, 
initiativer til ressourceeffektivitet og 
foranstaltninger rettet mod en grøn og 
bæredygtig økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 300
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover vil det specifikke mål
"Rummelige, innovative og sikre samfund" 
støtte samfundsvidenskabens og de 
humanistiske videnskabers forskning i 
horisontale emner såsom intelligent og 
bæredygtig vækst, sociale forandringer i 
europæiske samfund, social innovation, 
innovation i den offentlige sektor eller
Europas position som en global aktør.

Derudover vil det specifikke mål
"Rummelige, innovative og sikre samfund" 
støtte samfundsvidenskabens og de 
humanistiske videnskabers forskning i 
horisontale emner såsom intelligent og 
bæredygtig vækst, sociale forandringer i 
europæiske samfund, social innovation, 
innovation i den offentlige sektor eller 
Europas position som en global aktør.
Horisont 2020 bør omfatte 
samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber som en uafhængig 
udfordring med et som minimum 
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meningsfuldt budget som under det 
tidligere rammeprogram.

Or. en

Ændringsforslag 301
Britta Thomsen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover vil det specifikke mål
"Rummelige, innovative og sikre samfund" 
støtte samfundsvidenskabens og de 
humanistiske videnskabers forskning i 
horisontale emner såsom intelligent og 
bæredygtig vækst, sociale forandringer i 
europæiske samfund, social innovation, 
innovation i den offentlige sektor eller 
Europas position som en global aktør.

Derudover vil det specifikke mål "lige,
rummelige, innovative og sikre samfund" 
støtte samfundsvidenskabens og de 
humanistiske videnskabers forskning i 
horisontale emner såsom intelligent og 
bæredygtig vækst, sociale forandringer i 
europæiske samfund, social innovation, 
innovation i den offentlige sektor eller 
Europas position som en global aktør.
Foranstaltninger til skabelse af en grøn 
og bæredygtig økonomi samt 
foranstaltninger i retning af et 
kønsbevidst og "kønsunderstøttende" 
samfund.

Or. en

Ændringsforslag 302
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover vil det specifikke mål
"Rummelige, innovative og sikre samfund" 
støtte samfundsvidenskabens og de 
humanistiske videnskabers forskning i 
horisontale emner såsom intelligent og 

Derudover vil det specifikke mål
"Rummelige, innovative og sikre samfund" 
støtte samfundsvidenskabens og de 
humanistiske videnskabers forskning i 
horisontale emner såsom intelligent og 
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bæredygtig vækst, sociale forandringer i 
europæiske samfund, social innovation, 
innovation i den offentlige sektor eller 
Europas position som en global aktør.

bæredygtig vækst, sociale forandringer i 
europæiske samfund, politisk inddragelse 
og demokratisk deltagelse, 
massemediernes rolle og dannelsen af en 
offentlig sfære, social innovation, 
innovation i den offentlige sektor eller 
Europas position som en global aktør.

Or. en

Ændringsforslag 303
Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover vil det specifikke mål
"Rummelige, innovative og sikre samfund" 
støtte samfundsvidenskabens og de 
humanistiske videnskabers forskning i 
horisontale emner såsom intelligent og 
bæredygtig vækst, sociale forandringer i 
europæiske samfund, social innovation, 
innovation i den offentlige sektor eller 
Europas position som en global aktør.

Derudover vil det specifikke mål
"Rummelige, innovative og sikre samfund" 
støtte samfundsvidenskabens og de 
humanistiske videnskabers forskning i 
horisontale emner såsom intelligent og 
bæredygtig vækst, sociale og kulturelle
forandringer i europæiske samfund, social 
innovation, innovation i den offentlige 
sektor eller Europas position som en global 
aktør.

Or. it

Ændringsforslag 304
Christian Ehler, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.3. Små og mellemstore virksomheder
(SMV)

1.3. Erhvervslivet og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er)

Or. en
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Ændringsforslag 305
Christian Ehler, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.3 – afsnit -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med sit potentiale til at gøre Europa 
virkelig konkurrencedygtigt vil Horisont 
2020 fremme en bredere deltagelse fra 
private virksomheders side i alle dele af 
programmet, især inden for del II 
("Industrielt lederskab") og del III 
("Samfundsmæssige udfordringer"). I 
samarbejdet mellem akademiske kredse 
og erhvervslivet vil en drivkraft for 
innovation blive styrket med henblik på at 
låse op for et fuldt dynamisk samspil 
mellem grundforskning, anvendt 
forskning samt udvikling og 
demonstration.

Or. en

Ændringsforslag 306
Christian Ehler, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.3 – afsnit -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 18, litra 
a), (nyt) i Horisont 2020, vil en hurtig vej 
til innovation inden for det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologier" og del III 
"Samfundsmæssige udfordringer" skabe 
hurtig adgang for projekter, der fokuserer 
på at bringe innovative idéer på markedet. 
Den hurtige vej til innovation er åben for 
alle typer deltagere, men forventes at 
tiltrække et stort antal repræsentanter for 
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erhvervslivet, for hvem tid er en afgørende 
faktor, når en innovativ idé skal gøres til 
en forretningssucces.

Or. en

Ændringsforslag 307
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 vil tilskynde til og støtte 
SMV's deltagelse på en integreret måde og 
på tværs af alle mål.

Horisont 2020 vil tilskynde til og støtte 
SMV'ers deltagelse på en integreret måde 
og på tværs af alle mål, navnlig i 
projekters mere markedsnære faser.

Or. en

Ændringsforslag 308
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 vil tilskynde til og støtte 
SMV's deltagelse på en integreret måde og 
på tværs af alle mål.

Horisont 2020 vil tilskynde til og støtte
mikrovirksomheders og SMV'ers
deltagelse på en integreret måde og på 
tværs af alle mål

Or. ro

Ændringsforslag 309
Angelika Niebler

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 18 i 
Horisont 2020-forordningen anvendes 
specifikke foranstaltninger som fastlagt i 
det specifikke mål "Innovation i SMV"
(SMV-specifikt instrument) i det 
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" og del III
"Håndtering af samfundsmæssige 
udfordringer". Denne integrerede tilgang 
forventes at medføre, at ca. 15 % af deres
samlede budgetter går til SMV.

I overensstemmelse med artikel 18 i 
Horisont 2020-forordningen anvendes 
specifikke foranstaltninger som fastlagt i 
det specifikke mål "Innovation i SMV'er"
(SMV-specifikt instrument) i det 
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" og del III
"Håndtering af samfundsmæssige 
udfordringer". Det SMV-specifikke 
instrument er målrettet mod meget 
innovative SMV'er, der viser en stærk 
ambition om at udvikle sig, vokse og 
internationalisere, uanset om de er 
højteknologiske og forskningsbaserede 
eller ikke-forskningsbaserede 
virksomheder. Denne integrerede tilgang 
forventes at medføre, at mindst 15 % af de
samlede budgetter for det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologier" og 
"Samfundsmæssige udfordringer" går til 
SMV'er i tilgift til SMV-deltagelsen i 
andre ikke-SMV-specifikke projekter.

Or. en

Ændringsforslag 310
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 18 i 
Horisont 2020-forordningen anvendes 
specifikke foranstaltninger som fastlagt i 
det specifikke mål "Innovation i SMV"
(SMV-specifikt instrument) i det 
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" og del III
"Håndtering af samfundsmæssige 

I overensstemmelse med artikel 18 i 
Horisont 2020-forordningen skabes der 
støtte, skræddersyet til SMV'er, inden for 
alle former for innovation gennem en 
værktøjskasse af programmer og 
instrumenter som fastlagt i det specifikke 
mål "innovation i SMV'er". Navnlig 
anvendes der et SMV-specifikt instrument



AM\907982DA.doc 87/131 PE492.816v01-00

DA

udfordringer". Denne integrerede tilgang 
forventes at medføre, at ca. 15 % af deres 
samlede budgetter går til SMV.

til det specifikke mål "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologier" og del III
"Samfundsmæssige udfordringer", og det 
skal have et budget på mindst 10 % af det 
samlede Horisont 2020-budget. Denne 
integrerede tilgang forventes at medføre, at
mindst 20 % af deres samlede budgetter 
går til SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 311
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 18 i 
Horisont 2020-forordningen anvendes 
specifikke foranstaltninger som fastlagt i 
det specifikke mål "Innovation i SMV"
(SMV-specifikt instrument) i det 
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" og del III
"Håndtering af samfundsmæssige 
udfordringer". Denne integrerede tilgang 
forventes at medføre, at ca. 15 % af deres 
samlede budgetter går til SMV.

I overensstemmelse med artikel 18 i 
Horisont 2020-forordningen anvendes 
specifikke foranstaltninger som fastlagt i 
det specifikke mål "Innovation i SMV'er"
(SMV-specifikt instrument) i det 
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" og del III
"Håndtering af samfundsmæssige 
udfordringer". Mindst 20 % af det samlede
budget for det specifikke mål "Lederskab 
inden for støtte- og industriteknologier" 
og prioriteten "Samfundsmæssige 
udfordringer" anvendes under SMV-
instrumentet.

Or. en

Ændringsforslag 312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 18 i 
Horisont 2020-forordningen anvendes 
specifikke foranstaltninger som fastlagt i 
det specifikke mål "Innovation i SMV"
(SMV-specifikt instrument) i det 
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" og del III
"Håndtering af samfundsmæssige 
udfordringer". Denne integrerede tilgang 
forventes at medføre, at ca. 15 % af deres 
samlede budgetter går til SMV.

I overensstemmelse med artikel 18 i 
Horisont 2020-forordningen anvendes 
specifikke foranstaltninger som fastlagt i 
det specifikke mål "Innovation i SMV'er"
(SMV-specifikt instrument) i det 
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" og del III
"Håndtering af samfundsmæssige 
udfordringer". Det SMV-specifikke 
instrument, rettet mod alle typer SMV'er 
med innovationspotentiale, gennemføres 
på en ensartet måde og med en fælles 
administration. Denne integrerede tilgang 
forventes at medføre, at ca. 15 % af deres 
samlede budgetter går til SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 313
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 18 i 
Horisont 2020-forordningen anvendes 
specifikke foranstaltninger som fastlagt i 
det specifikke mål "Innovation i SMV"
(SMV-specifikt instrument) i det 
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" og del III
"Håndtering af samfundsmæssige 
udfordringer". Denne integrerede tilgang 
forventes at medføre, at ca. 15 % af deres 
samlede budgetter går til SMV.

I overensstemmelse med artikel 18 i 
Horisont 2020-forordningen anvendes 
specifikke foranstaltninger som fastlagt i 
det specifikke mål "Innovation i SMV'er"
(SMV-specifikt instrument) i det 
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" og del III
"Håndtering af samfundsmæssige 
udfordringer". Denne integrerede tilgang 
forventes at medføre, at ca. 15 % af deres 
samlede budgetter går til SMV'er og/eller 
små og mellemstore projekter.

Or. en
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Ændringsforslag 314
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 18 i 
Horisont 2020-forordningen anvendes 
specifikke foranstaltninger som fastlagt i 
det specifikke mål "Innovation i SMV"
(SMV-specifikt instrument) i det 
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" og del III
"Håndtering af samfundsmæssige 
udfordringer". Denne integrerede tilgang 
forventes at medføre, at ca. 15 % af deres 
samlede budgetter går til SMV.

I overensstemmelse med artikel 18 i 
Horisont 2020-forordningen anvendes 
specifikke foranstaltninger som fastlagt i 
det specifikke mål "Innovation i SMV'er"
(SMV-specifikt instrument) i det 
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" og del III
"Håndtering af samfundsmæssige 
udfordringer". Denne integrerede tilgang 
forventes at medføre, at ca. 30 % af deres 
samlede budgetter går til SMV'er.

Or. it

Begrundelse

Med henblik på at sikre, at målsætningen for "Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologier" opfyldes, er det strategisk vigtigt at give små og mellemstore 
virksomheder langt større incitament til at deltage i rammeprogrammet, end Kommissionen 
foreslår.

Ændringsforslag 315
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Navnlig må der fokuseres på at sikre 
passende deltagelse og repræsentation af 
SMV'er i ledelsesstrukturerne i de 
europæiske forskerrum, navnlig offentlig-
private partnerskaber.

Or. en



PE492.816v01-00 90/131 AM\907982DA.doc

DA

Ændringsforslag 316
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lånefaciliteten vil yde lån til enkelte 
støttemodtagere til investeringer i 
forskning og innovation, garantier til 
finansielle støttemodtagere, der yder lån til 
støttemodtagere, kombinerede lån og 
garantier samt garantier eller modgarantier 
for nationale og regionale låneordninger.
Det omfatter bl.a. en særlig SMV-
komponent målrettet mod forsknings- og 
innovationsdrevne SMV med lånebeløb, 
som supplerer finansieringen af SMV fra 
lånegarantifaciliteten under programmet 
vedrørende virksomheders og SMV's
konkurrenceevne.

Lånefaciliteten vil yde lån til enkelte 
støttemodtagere til investeringer i 
forskning og innovation, garantier til 
finansielle støttemodtagere, der yder lån til 
støttemodtagere, kombinerede lån og 
garantier samt garantier eller modgarantier 
for nationale og regionale låneordninger.
Det omfatter bl.a. en særlig SMV-
komponent målrettet mod forsknings- og 
innovationsdrevne SMV'er med lånebeløb, 
som supplerer finansieringen af SMV'er fra 
lånegarantifaciliteten under programmet 
vedrørende virksomheders og SMV'ers
konkurrenceevne. Der lægges særlig vægt 
på anmodninger fra SMV'er og andre 
organer i mindre udviklede regioner.

Or. en

Ændringsforslag 317
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lånefaciliteten vil yde lån til enkelte 
støttemodtagere til investeringer i 
forskning og innovation, garantier til 
finansielle støttemodtagere, der yder lån til 
støttemodtagere, kombinerede lån og 
garantier samt garantier eller modgarantier 
for nationale og regionale låneordninger.
Det omfatter bl.a. en særlig SMV-
komponent målrettet mod forsknings- og 

Lånefaciliteten vil yde lån til enkelte 
støttemodtagere til investeringer i 
forskning og innovation, garantier til 
finansielle støttemodtagere, der yder lån til 
støttemodtagere, kombinerede lån og 
garantier samt garantier eller modgarantier 
for nationale og regionale og lokale
låneordninger. Det omfatter bl.a. en særlig 
SMV-komponent målrettet mod 
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innovationsdrevne SMV med lånebeløb,
som supplerer finansieringen af SMV fra 
lånegarantifaciliteten under programmet 
vedrørende virksomheders og SMV's
konkurrenceevne.

forsknings- og innovationsdrevne SMV'er
med lånebeløb, som supplerer 
finansieringen af SMV'er fra 
lånegarantifaciliteten under programmet 
vedrørende virksomheders og SMV'ers
konkurrenceevne.

Or. ro

Ændringsforslag 318
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Egenkapitalfaciliteten stiller venture- og 
mezzaninkapital til rådighed for 
individuelle virksomheder i den tidlige fase
(iværksætterfacilitet). Faciliteten vil også 
have mulighed for at foretage investeringer 
i udvidelses- og vækstfasen i forbindelse 
med egenkapitalfaciliteten for investeringer 
i vækstfasen under programmet vedrørende 
virksomheders og SMV's konkurrenceevne, 
herunder "funds-of-funds"-investeringer.

Egenkapitalfaciliteten stiller venture- og 
mezzaninkapital til rådighed for 
individuelle virksomheder i den tidlige fase
(iværksætterfacilitet) samt viden- og 
teknologioverførselsprocesser i faser før 
industrialiseringsfasen (proof-of-concept-
vinduet). Faciliteten vil også have 
mulighed for at foretage investeringer i 
udvidelses- og vækstfasen i forbindelse 
med egenkapitalfaciliteten for investeringer 
i vækstfasen under programmet vedrørende 
virksomheders og SMV'ers 
konkurrenceevne, herunder "funds-of-
funds"-investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 319
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Egenkapitalfaciliteten stiller venture- og 
mezzaninkapital til rådighed for 

Egenkapitalfaciliteten stiller venture- og 
mezzaninkapital til rådighed for 
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individuelle virksomheder i den tidlige fase
(iværksætterfacilitet). Faciliteten vil også 
have mulighed for at foretage investeringer 
i udvidelses- og vækstfasen i forbindelse 
med egenkapitalfaciliteten for investeringer 
i vækstfasen under programmet vedrørende 
virksomheders og SMV's konkurrenceevne, 
herunder "funds-of-funds"-investeringer.

individuelle virksomheder i den tidlige fase
(iværksætterfacilitet). Der tages særligt 
hensyn til virksomheder i mindre 
udviklede regioner. Faciliteten vil også 
have mulighed for at foretage investeringer 
i udvidelses- og vækstfasen i forbindelse 
med egenkapitalfaciliteten for investeringer 
i vækstfasen under programmet vedrørende 
virksomheders og SMV'ers
konkurrenceevne, herunder "funds-of-
funds"-investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 320
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Egenkapitalfaciliteten stiller venture- og 
mezzaninkapital til rådighed for 
individuelle virksomheder i den tidlige 
fase (iværksætterfacilitet). Faciliteten vil 
også have mulighed for at foretage 
investeringer i udvidelses- og vækstfasen i 
forbindelse med egenkapitalfaciliteten for 
investeringer i vækstfasen under 
programmet vedrørende virksomheders og 
SMV's konkurrenceevne, herunder 
"funds-of-funds"-investeringer.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

(Lingvistisk ændring, der kun vedrører den italienske sprogversion)

Begrundelse

I den italienske sprogversion var den engelske term "equity" brugt, men der findes et italiensk 
ord for "equity".
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Ændringsforslag 321
Dimitrios Droutsas, Teresa Riera Madurell

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse faciliteter vil være en central del af 
det specifikke mål "Adgang til 
risikokapital", men de kan i givet fald også 
benyttes på tværs af alle andre specifikke 
Horisont 2020-mål.

Disse faciliteter vil være en central del af 
det specifikke mål "Adgang til 
risikokapital", men de kan i givet fald også 
benyttes på tværs af alle andre specifikke 
Horisont 2020-mål.

Der vil blive gjort alt, hvad der kan for at 
sikre den bredest mulige deltagelse i 
programmet af virksomheder og/eller 
organisationer fra alle medlemsstaterne, 
og for i væsentlig grad at lette adgangen 
til finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 322
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.4 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Egenkapitalfaciliteten og den særlige 
SMV-lånefacilitet indføres som led i to 
finansielle EU-instrumenter, som stiller 
egenkapital og lån til rådighed for SMV til 
forskning og innovation og vækst, i 
sammenhæng med egenkapital- og 
låneinstrumenterne under programmet 
vedrørende virksomheders og SMV's
konkurrenceevne.

Egenkapitalfaciliteten og den særlige 
SMV-lånefacilitet indføres som led i to 
finansielle EU-instrumenter, som stiller 
egenkapital og lån til rådighed for SMV'er
til forskning og innovation og vækst, i 
sammenhæng med egenkapital- og 
låneinstrumenterne under programmet 
vedrørende virksomheders og SMV'ers
konkurrenceevne. Mindst en tredjedel af 
budgettet for finansielle instrumenter 
under Horisont 2020-programmet 
øremærkes til SMV'er.

Or. en
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Ændringsforslag 323
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.4 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Egenkapitalfaciliteten og den særlige 
SMV-lånefacilitet indføres som led i to 
finansielle EU-instrumenter, som stiller 
egenkapital og lån til rådighed for SMV 
til forskning og innovation og vækst, i 
sammenhæng med egenkapital- og 
låneinstrumenterne under programmet 
vedrørende virksomheders og SMV's 
konkurrenceevne.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

(Lingvistisk ændring, der kun vedrører den italienske sprogversion)

Begrundelse

I den italienske sprogversion var den engelske term "equity" brugt, men der findes et italiensk 
ord for "equity".

Ændringsforslag 324
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En vigtig merværdi af forskning og 
innovation, som finansieres på EU-plan, er 
muligheden for at formidle og 
kommunikere resultaterne på hele 
kontinentet for at forbedre deres virkning. I 
alle de specifikke mål i Horisont 2020 vil 
der derfor indgå specifik støtte til 
formidling (herunder i form af fri adgang 
til forskningsresultater), kommunikation og 
dialog med stærkt fokus på at 

En vigtig merværdi af forskning og 
innovation, som finansieres på EU-plan, er 
muligheden for at formidle og 
kommunikere resultaterne på hele 
kontinentet for at forbedre deres virkning
og anspore til samfundsmæssig og 
økonomisk vækst. I alle de specifikke mål i 
Horisont 2020 vil der derfor indgå specifik 
støtte til formidling (herunder i form af fri 
adgang til forskningsresultater), 
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kommunikere resultaterne til slutbrugere, 
borgere, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet og politikere. I denne 
henseende kan Horisont 2020 udnytte 
etablerede netværk til 
informationsformidling.
Kommunikationsaktiviteter i forbindelse 
med Horisont 2020 har også til formål at 
øge opmærksomheden omkring 
betydningen af forskning og innovation 
ved hjælp af publikationer, hændelser, 
videnbanker, databaser, websteder eller 
målrettet brug af sociale medier.

kommunikation og dialog med stærkt fokus 
på at kommunikere resultaterne til 
slutbrugere, borgere, 
civilsamfundsorganisationer, erhvervslivet 
og politikere. I denne henseende kan 
Horisont 2020 udnytte etablerede netværk 
til informationsformidling samt 
decentraliserede digitale databaser og 
digitale biblioteker.
Kommunikationsaktiviteter i forbindelse 
med Horisont 2020 har også til formål at 
øge opmærksomheden omkring 
betydningen af forskning og innovation 
ved hjælp af publikationer, hændelser, 
videnbanker, databaser, websteder eller 
målrettet brug af sociale medier. Der bliver 
obligatorisk gratis åben adgang til 
forskningspublikationer, produceret med 
hel eller delvist finansiering fra Horisont 
2020. Gratis adgang til videnskabelige 
data, produceret eller hentet inden for 
forskning, finansieret af Horisont 2020 og 
associeret med de relevante publikationer, 
vil blive fremmet med det formål at styrke 
videnskabeligt samarbejde og tillade 
validering af videnskabelige metoder og 
resultater.

Or. en

Ændringsforslag 325
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En vigtig merværdi af forskning og 
innovation, som finansieres på EU-plan, er 
muligheden for at formidle og 
kommunikere resultaterne på hele 
kontinentet for at forbedre deres virkning. I 
alle de specifikke mål i Horisont 2020 vil 
der derfor indgå specifik støtte til 

En vigtig merværdi af forskning og 
innovation, som finansieres på EU-plan, er 
muligheden for at formidle og 
kommunikere resultaterne på hele 
kontinentet for at forbedre deres virkning. I 
alle de specifikke mål i Horisont 2020 vil 
der derfor indgå specifik støtte til 
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formidling (herunder i form af fri adgang 
til forskningsresultater), kommunikation og 
dialog med stærkt fokus på at 
kommunikere resultaterne til slutbrugere, 
borgere, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet og politikere. I denne 
henseende kan Horisont 2020 udnytte 
etablerede netværk til 
informationsformidling.
Kommunikationsaktiviteter i forbindelse 
med Horisont 2020 har også til formål at 
øge opmærksomheden omkring 
betydningen af forskning og innovation 
ved hjælp af publikationer, hændelser, 
videnbanker, databaser, websteder eller 
målrettet brug af sociale medier.

formidling (herunder i form af fri adgang 
til forskningsresultater), kommunikation og 
dialog med stærkt fokus på at 
kommunikere resultaterne til slutbrugere, 
borgere, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet og politikere. I denne 
henseende kan Horisont 2020 udnytte 
etablerede netværk til 
informationsformidling.
Kommunikationsaktiviteter i forbindelse 
med Horisont 2020 har også til formål at 
øge opmærksomheden omkring 
betydningen af forskning og innovation 
ved hjælp af publikationer, hændelser, 
videnbanker, databaser, websteder eller 
målrettet brug af sociale medier. For at 
forenkle adgangen til oplysninger og 
udvikle et instrument med alle de 
oplysninger, der kræves af 
forskersamfundet, og under henvisning til 
behovet for gennemsigtighed, bør 
CORDIS som digitalt instrument 
revideres og reformeres på en mere 
tydelig og fleksibel måde.

Or. en

Ændringsforslag 326
Britta Thomsen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En vigtig merværdi af forskning og 
innovation, som finansieres på EU-plan, er 
muligheden for at formidle og 
kommunikere resultaterne på hele 
kontinentet for at forbedre deres virkning. I 
alle de specifikke mål i Horisont 2020 vil 
der derfor indgå specifik støtte til 
formidling (herunder i form af fri adgang 
til forskningsresultater), kommunikation 
og dialog med stærkt fokus på at 
kommunikere resultaterne til slutbrugere, 

En vigtig merværdi af forskning og 
innovation, som finansieres på EU-plan, er 
muligheden for at formidle og 
kommunikere resultaterne på hele 
kontinentet for at forbedre deres virkning. I 
alle de specifikke mål i Horisont 2020 vil 
der derfor indgå specifik støtte til 
formidling, kommunikation og dialog med 
stærkt fokus på at kommunikere 
resultaterne til slutbrugere, borgere, 
civilsamfundsorganisationer, erhvervslivet 
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borgere, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet og politikere. I denne 
henseende kan Horisont 2020 udnytte 
etablerede netværk til 
informationsformidling.
Kommunikationsaktiviteter i forbindelse 
med Horisont 2020 har også til formål at 
øge opmærksomheden omkring 
betydningen af forskning og innovation 
ved hjælp af publikationer, hændelser, 
videnbanker, databaser, websteder eller 
målrettet brug af sociale medier.

og politikere. Der forventes en 
kommunikation, der tager hensyn til 
kønsaspektet. I denne henseende kan 
Horisont 2020 udnytte etablerede netværk 
til informationsformidling.
Kommunikationsaktiviteter i forbindelse 
med Horisont 2020 har også til formål at 
øge opmærksomheden omkring 
betydningen af forskning og innovation 
ved hjælp af publikationer, hændelser, 
videnbanker, databaser, websteder eller 
målrettet brug af sociale medier. Gratis 
åben adgang til publikationer, 
videnskabelige data, som produceres eller 
indsamles inden for rammerne af 
forskning, der finansieres af Horisont 
2020, vil blive fremmet.

Or. en

Ændringsforslag 327
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En vigtig merværdi af forskning og 
innovation, som finansieres på EU-plan, er 
muligheden for at formidle og 
kommunikere resultaterne på hele 
kontinentet for at forbedre deres virkning. I 
alle de specifikke mål i Horisont 2020 vil 
der derfor indgå specifik støtte til 
formidling (herunder i form af fri adgang 
til forskningsresultater), kommunikation og 
dialog med stærkt fokus på at 
kommunikere resultaterne til slutbrugere, 
borgere, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet og politikere. I denne 
henseende kan Horisont 2020 udnytte 
etablerede netværk til 
informationsformidling.
Kommunikationsaktiviteter i forbindelse 
med Horisont 2020 har også til formål at 

En vigtig merværdi af forskning og 
innovation, som finansieres på EU-plan, er 
muligheden for at formidle og 
kommunikere resultaterne på hele 
kontinentet for at forbedre deres virkning. I 
alle de specifikke mål i Horisont 2020 vil 
der derfor indgå specifik støtte til 
formidling (herunder i form af fri adgang 
til forskningsresultater), kommunikation og 
dialog med stærkt fokus på at 
kommunikere resultaterne til slutbrugere, 
borgere, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet og politikere. I denne 
henseende kan Horisont 2020 udnytte 
etablerede netværk til 
informationsformidling.
Kommunikationsaktiviteter i forbindelse 
med Horisont 2020 har også til formål at 
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øge opmærksomheden omkring 
betydningen af forskning og innovation 
ved hjælp af publikationer, hændelser, 
videnbanker, databaser, websteder eller 
målrettet brug af sociale medier.

øge opmærksomheden omkring 
betydningen af forskning og innovation 
ved hjælp af publikationer, hændelser, 
videnbanker, databaser, websteder eller 
målrettet brug af sociale medier. Gratis 
åben adgang til publikationer, der er et 
resultat af forskning, som er finansieret af 
Horisont 2020, er obligatorisk. Fri og 
åben adgang til videnskabelige data 
produceret eller indsamlet i forbindelse 
med forskning, som er finansieret af 
Horisont 2020, fremmes.

Or. en

Ændringsforslag 328
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En vigtig merværdi af forskning og 
innovation, som finansieres på EU-plan, er 
muligheden for at formidle og 
kommunikere resultaterne på hele 
kontinentet for at forbedre deres virkning. I 
alle de specifikke mål i Horisont 2020 vil 
der derfor indgå specifik støtte til 
formidling (herunder i form af fri adgang 
til forskningsresultater), kommunikation 
og dialog med stærkt fokus på at 
kommunikere resultaterne til slutbrugere, 
borgere, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet og politikere. I denne 
henseende kan Horisont 2020 udnytte 
etablerede netværk til 
informationsformidling.
Kommunikationsaktiviteter i forbindelse 
med Horisont 2020 har også til formål at 
øge opmærksomheden omkring 
betydningen af forskning og innovation 
ved hjælp af publikationer, hændelser, 
videnbanker, databaser, websteder eller 

En vigtig merværdi af forskning og 
innovation, som finansieres på EU-plan, er 
muligheden for at formidle og 
kommunikere resultaterne på hele 
kontinentet for at forbedre deres virkning. I 
alle de specifikke mål i Horisont 2020 vil 
der derfor indgå specifik støtte til 
formidling, kommunikation og dialog med 
stærkt fokus på at kommunikere 
resultaterne til slutbrugere, borgere, 
civilsamfundsorganisationer, erhvervslivet 
og politikere. I denne henseende kan 
Horisont 2020 udnytte etablerede netværk 
til informationsformidling.
Kommunikationsaktiviteter i forbindelse 
med Horisont 2020 har også til formål at 
øge opmærksomheden omkring 
betydningen af forskning og innovation 
ved hjælp af publikationer, hændelser, 
videnbanker, databaser, websteder eller 
målrettet brug af sociale medier. Varig 
åben adgang til publikationer, der er 
produceret som resultat af forskning, 
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målrettet brug af sociale medier. finansieret af Horisont 2020, vil blive 
fremmet, og i givet fald er 
omkostningerne til publikationen en 
støtteberettiget omkostning.

Or. en

Ændringsforslag 329
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En vigtig merværdi af forskning og 
innovation, som finansieres på EU-plan, er
muligheden for at formidle og 
kommunikere resultaterne på hele 
kontinentet for at forbedre deres virkning. I 
alle de specifikke mål i Horisont 2020 vil 
der derfor indgå specifik støtte til 
formidling (herunder i form af fri adgang 
til forskningsresultater), kommunikation og 
dialog med stærkt fokus på at 
kommunikere resultaterne til slutbrugere, 
borgere, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet og politikere. I denne 
henseende kan Horisont 2020 udnytte 
etablerede netværk til 
informationsformidling.
Kommunikationsaktiviteter i forbindelse 
med Horisont 2020 har også til formål at 
øge opmærksomheden omkring 
betydningen af forskning og innovation 
ved hjælp af publikationer, hændelser, 
videnbanker, databaser, websteder eller 
målrettet brug af sociale medier.

En vigtig merværdi af forskning og 
innovation, som finansieres på EU-plan, er 
muligheden for at formidle og 
kommunikere resultaterne på hele 
kontinentet for at forbedre deres virkning. I 
alle de specifikke mål i Horisont 2020 vil 
der derfor indgå specifik støtte til 
formidling (herunder i form af fri adgang 
til forskningsresultater), kommunikation og 
dialog med stærkt fokus på at 
kommunikere resultaterne til slutbrugere, 
borgere, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet og politikere. I denne 
henseende kan Horisont 2020 udnytte 
etablerede netværk til 
informationsformidling.
Kommunikationsaktiviteter i forbindelse 
med Horisont 2020 har også til formål at 
øge opmærksomheden omkring 
betydningen af forskning og innovation 
ved hjælp af publikationer, hændelser, 
videnbanker, databaser, websteder eller 
målrettet brug af sociale medier.
Kommunikationen vil være i Den 
Europæiske Unions navn og vil have til 
formål at skærpe EFR's profil.

Or. fr
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Ændringsforslag 330
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En vigtig merværdi af forskning og 
innovation, som finansieres på EU-plan, er 
muligheden for at formidle og 
kommunikere resultaterne på hele 
kontinentet for at forbedre deres virkning. I 
alle de specifikke mål i Horisont 2020 vil 
der derfor indgå specifik støtte til 
formidling (herunder i form af fri adgang 
til forskningsresultater), kommunikation og 
dialog med stærkt fokus på at 
kommunikere resultaterne til slutbrugere, 
borgere, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet og politikere. I denne 
henseende kan Horisont 2020 udnytte 
etablerede netværk til 
informationsformidling.
Kommunikationsaktiviteter i forbindelse 
med Horisont 2020 har også til formål at 
øge opmærksomheden omkring 
betydningen af forskning og innovation 
ved hjælp af publikationer, hændelser, 
videnbanker, databaser, websteder eller 
målrettet brug af sociale medier.

En vigtig merværdi af forskning og 
innovation, som finansieres på EU-plan, er 
muligheden for at formidle og 
kommunikere resultaterne på hele 
kontinentet for at forbedre deres virkning. I 
alle de specifikke mål i Horisont 2020 vil 
der derfor indgå specifik støtte til 
formidling (herunder i form af fri adgang 
til forskningsresultater), kommunikation og 
dialog med stærkt fokus på at 
kommunikere resultaterne til slutbrugere, 
borgere, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet og politikere. I denne 
henseende kan Horisont 2020 udnytte 
etablerede netværk til 
informationsformidling.
Kommunikationsaktiviteter i forbindelse 
med Horisont 2020 har også til formål at 
øge opmærksomheden omkring 
betydningen af forskning og innovation 
ved hjælp af publikationer, hændelser, 
videnbanker, databaser, websteder eller 
målrettet brug af sociale medier. De vil 
også have til formål at fremme og 
fremhæve kvindelige forskeres og 
innovatørers rolle.

Or. en

Ændringsforslag 331
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.5 – afsnit 1



AM\907982DA.doc 101/131 PE492.816v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En vigtig merværdi af forskning og 
innovation, som finansieres på EU-plan, er 
muligheden for at formidle og 
kommunikere resultaterne på hele 
kontinentet for at forbedre deres virkning. I 
alle de specifikke mål i Horisont 2020 vil 
der derfor indgå specifik støtte til 
formidling (herunder i form af fri adgang 
til forskningsresultater), kommunikation og 
dialog med stærkt fokus på at 
kommunikere resultaterne til slutbrugere, 
borgere, civilsamfundsorganisationer, 
erhvervslivet og politikere. I denne 
henseende kan Horisont 2020 udnytte 
etablerede netværk til 
informationsformidling.
Kommunikationsaktiviteter i forbindelse 
med Horisont 2020 har også til formål at 
øge opmærksomheden omkring 
betydningen af forskning og innovation 
ved hjælp af publikationer, hændelser, 
videnbanker, databaser, websteder eller 
målrettet brug af sociale medier.

En vigtig merværdi af forskning og 
innovation, som finansieres på EU-plan, er 
muligheden for at formidle og 
kommunikere resultaterne på hele 
kontinentet for at forbedre deres virkning. I 
alle de specifikke mål i Horisont 2020 vil 
der derfor indgå specifik støtte til 
formidling (herunder i form af fri adgang 
til forskningsresultater og fremkomne 
data), kommunikation og dialog med 
stærkt fokus på at kommunikere 
resultaterne til slutbrugere, borgere, 
civilsamfundsorganisationer, erhvervslivet 
og politikere. I denne henseende kan 
Horisont 2020 udnytte etablerede netværk 
til informationsformidling.
Kommunikationsaktiviteter i forbindelse 
med Horisont 2020 har også til formål at 
øge opmærksomheden omkring 
betydningen af forskning og innovation 
ved hjælp af publikationer, hændelser, 
videnbanker, databaser, websteder eller 
målrettet brug af sociale medier.

Or. fr

Ændringsforslag 332
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Al forskning og innovation bygger på 
forskeres, forskningsinstitutioners, 
virksomheder og borgeres mulighed for 
åbent at tilgå, dele og anvende 
videnskabelige oplysninger. For at øge 
udbredelsen og udnyttelsen af viden bør 
gratis, åben onlineadgang til 
videnskabelige publikationer, som 
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allerede fastsat i det syvende 
rammeprogram, være det almindelige 
princip for videnskabelige publikationer, 
der modtager offentlige midler fra
Horisont 2020. Endvidere bør Horisont 
2020 indføre en praksis med online åben 
adgang til videnskabelige data, der 
produceres eller indsamles ved offentligt 
finansieret forskning med sigte på, at 
adgang til sådanne data bliver den 
generelle regel inden 2020.

Or. en

Ændringsforslag 333
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt I – underpunkt 1.5 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der vil blive opstillet yderligere 
betingelser for udnyttelse og udbredelse af 
resultater vedrørende teknologier med 
potentiale til at håndtere store 
samfundsudfordringer, for eksempel 
udvikling af en ny medicinsk teknologi 
(f.eks. medicin, diagnostik eller vaccine) 
eller teknologier til bekæmpelse af 
klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 334
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det internationale samarbejde i Horisont 
2020 vil være fokuseret på samarbejde med
tre store landegrupper: 

Det internationale samarbejde i Horisont 
2020 vil være fokuseret på samarbejde med
industri- og vækstøkonomier, 
udvidelseslande og nabolande samt 
udviklingslande

Or. fr

Begrundelse

Listen over gruppen af lande, der fokuseres på, er den samme som i det syvende 
forskningsrammeprogram (RP7), men rækkefølgen er ændret. Vækstøkonomierne, som stod 
sidst på listen, står nu først. Eftersom der ikke er udstukket nogen strategisk tilgang to afsnit 
længere fremme (og eftersom Kommissionens meddelelse om samarbejde ikke forventes 
frigivet før til efteråret) forekommer det at være for tidligt at ordne landegrupperne efter 
prioritet.

Ændringsforslag 335
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – underpunkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det internationale samarbejde i Horisont 
2020 vil være fokuseret på samarbejde med 
tre store landegrupper:

Det internationale samarbejde i Horisont 
2020 vil være fokuseret på samarbejde med 
tre store landegrupper: industri- og 
vækstøkonomier, udvidelseslande og 
nabolande samt udviklingslande.

Or. fr

Begrundelse

Listen over gruppen af lande, der fokuseres på, er den samme som i RP7, men rækkefølgen er 
ændret. Vækstøkonomierne, som stod sidst på listen, står nu først. Eftersom der ikke er 
udstukket nogen strategisk tilgang to afsnit længere fremme (og eftersom Kommissionens 
meddelelse om samarbejde ikke forventes frigivet før til efteråret) forekommer det at være for 
tidligt at ordne landegrupperne efter prioritet.
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Ændringsforslag 336
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) industrialiserede lande og vækstlande udgår

Or. fr

Ændringsforslag 337
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) industrialiserede lande og vækstlande udgår

Or. fr

Begrundelse

Er flyttet til hovedafsnittet. Eftersom der ikke er udstukket nogen strategisk tilgang to afsnit 
længere fremme (og eftersom Kommissionens meddelelse om samarbejde ikke forventes 
frigivet før til efteråret) forekommer det at være for tidligt at ordne landegrupperne efter 
prioritet.

Ændringsforslag 338
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) udvidelses- og naboskabslande og udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 339
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) udvidelses- og naboskabslande og udgår

Or. fr

Begrundelse

Er flyttet til hovedafsnittet. Eftersom der ikke er udstukket nogen strategisk tilgang to afsnit 
længere fremme (og eftersom Kommissionens meddelelse om samarbejde ikke forventes 
frigivet før til efteråret) forekommer det at være for tidligt at ordne landegrupperne efter 
prioritet.

Ændringsforslag 340
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) udviklingslande. udgår

Or. fr

Begrundelse

Er flyttet til hovedafsnittet. Eftersom der ikke er udstukket nogen strategisk tilgang to afsnit 
længere fremme (og eftersom Kommissionens meddelelse om samarbejde ikke forventes 
frigivet før til efteråret) forekommer det at være for tidligt at ordne landegrupperne efter 
prioritet.

Ændringsforslag 341
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – afsnit 2 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) udviklingslande. udgår

Or. fr

Ændringsforslag 342
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det er relevant, fremmer
Horisont 2020 samarbejdet på regionalt 
eller multilateralt plan. Internationalt 
samarbejde inden for forskning og 
innovation er et vigtigt element i Unionens 
globale forpligtelser og spiller en vigtig 
rolle i Unionens partnerskab med 
udviklingslande f.eks. i forbindelse med 
opnåelsen af millenniumudviklingsmålene.

Horisont 2020 fremmer samarbejdet på 
regionalt eller multilateralt plan.
Internationalt samarbejde inden for 
forskning og innovation er et vigtigt 
element i Unionens globale forpligtelser og 
spiller en vigtig rolle i Unionens 
partnerskab med udviklingslande f.eks. i 
forbindelse med opnåelsen af 
millenniumudviklingsmålene. I 
overensstemmelse med EU's 
udviklingspolitik bør der gennemføres 
målrettede programmer i samarbejde med 
disse lande inden for sektorer, som 
danner grundlaget for vækst og bidrager 
til at sikre, at den er rummelig, navnlig 
inden for social beskyttelse, sundhed og 
uddannelse samt miljøbeskyttelse og 
foranstaltninger til forebyggelse af og 
tilpasning til klimaforandringer.

Or. fr

Ændringsforslag 343
Henri Weber

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

Hvis det er relevant, fremmer
Horisont 2020 samarbejdet på regionalt 
eller multilateralt plan. Internationalt 
samarbejde inden for forskning og 
innovation er et vigtigt element i Unionens 
globale forpligtelser og spiller en vigtig 
rolle i Unionens partnerskab med 
udviklingslande f.eks. i forbindelse med 
opnåelsen af millenniumudviklingsmålene.

Horisont 2020 fremmer samarbejdet på 
regionalt eller multilateralt plan.
Internationalt samarbejde inden for 
forskning og innovation er et vigtigt 
element i Unionens globale forpligtelser og 
spiller en vigtig rolle i Unionens 
partnerskab med udviklingslande f.eks. i 
forbindelse med opnåelsen af 
millenniumudviklingsmålene. I 
overensstemmelse med EU's 
udviklingspolitik bør der gennemføres 
målrettede programmer i samarbejde med 
disse lande inden for sektorer, som 
danner grundlaget for vækst og bidrager 
til at sikre, at den er rummelig, navnlig 
inden for social beskyttelse, sundhed og 
uddannelse samt miljøbeskyttelse og 
foranstaltninger til forebyggelse af og 
tilpasning til klimaforandringer.

Or. fr

Ændringsforslag 344
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det er relevant, fremmer
Horisont 2020 samarbejdet på regionalt 
eller multilateralt plan. Internationalt 
samarbejde inden for forskning og 
innovation er et vigtigt element i Unionens 
globale forpligtelser og spiller en vigtig 
rolle i Unionens partnerskab med 
udviklingslande f.eks. i forbindelse med 
opnåelsen af millenniumudviklingsmålene.

Horisont 2020 fremmer samarbejdet på 
regionalt eller multilateralt plan.
Internationalt samarbejde inden for 
forskning og innovation er et vigtigt 
element i Unionens globale forpligtelser og 
spiller en vigtig rolle i Unionens 
partnerskab med udviklingslande f.eks. i 
forbindelse med opnåelsen af 
millenniumudviklingsmålene. I 
overensstemmelse med EU's 
udviklingspolitik bør der gennemføres 
målrettede programmer i samarbejde med 
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disse lande inden for sektorer, som 
danner grundlaget for vækst og bidrager 
til at sikre, at den er rummelig, navnlig 
inden for social beskyttelse, sundhed og 
uddannelse samt miljøbeskyttelse og 
foranstaltninger til forebyggelse af og 
tilpasning til klimaforandringer.

Or. fr

Begrundelse

Det bør haves i mente, at tiltag vedrørende udviklingslande bør passe ind i den bredere 
kontekst af målene for EU's udviklingspolitik som fastsat i meddelelsen "Forbedring af 
virkningen af EU's udviklingspolitik: En dagsorden for forandring" (COM(2011)637).

Ændringsforslag 345
Kent Johansson, Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21 i Horisont 2020-beslutningen 
indeholder de generelle principper for 
deltagelse af organisationer fra tredjelande 
og internationale organisationer. Eftersom 
forskning og innovation generelt drager 
stor fordel af åbenhed over for tredjelande, 
vil Horisont 2020 fortsætte med princippet 
om generel åbenhed og samtidig opmuntre 
til, at der gives gensidig adgang til 
tredjelandes programmer. På en række 
områder vil det imidlertid være tilrådeligt 
med en mere forsigtig tilgang for at 
beskytte europæiske interesser.

Artikel 21 i Horisont 2020-beslutningen 
indeholder de generelle principper for 
deltagelse af organisationer fra tredjelande 
og internationale organisationer. Eftersom 
forskning og innovation generelt drager 
stor fordel af åbenhed over for tredjelande, 
vil Horisont 2020 fortsætte med princippet 
om generel åbenhed og samtidig opmuntre 
til, at der gives gensidig adgang til 
tredjelandes programmer.

Or. en

Ændringsforslag 346
Henri Weber



AM\907982DA.doc 109/131 PE492.816v01-00

DA

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover gennemføres der en række 
målrettede aktioner med en strategisk 
tilgang til internationalt samarbejde med 
udgangspunkt i fælles interesser og 
gensidige fordele samt fremme af
samordning og synergier med 
medlemsstaternes aktiviteter. Dette 
omfatter en mekanisme, der støtter fælles 
indkaldelser og mulighed for at 
samfinansiere programmer sammen med 
tredjelande eller internationale 
organisationer.

Der gennemføres der en række målrettede 
aktioner med en strategisk tilgang med 
udgangspunkt i fælles interesser og 
gensidige fordele. Der søges samordning 
og synergier med medlemsstaternes 
aktiviteter. Dette omfatter en mekanisme, 
der støtter fælles indkaldelser og mulighed 
for at samfinansiere programmer sammen 
med tredjelande eller internationale 
organisationer.

Or. fr

Ændringsforslag 347
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover gennemføres der en række 
målrettede aktioner med en strategisk 
tilgang til internationalt samarbejde med 
udgangspunkt i fælles interesser og 
gensidige fordele samt fremme af
samordning og synergier med 
medlemsstaternes aktiviteter. Dette 
omfatter en mekanisme, der støtter fælles 
indkaldelser og mulighed for at 
samfinansiere programmer sammen med 
tredjelande eller internationale 
organisationer.

Der gennemføres der en række målrettede 
aktioner med en strategisk tilgang med 
udgangspunkt i fælles interesser og 
gensidige fordele. Der søges samordning 
og synergier med medlemsstaternes 
aktiviteter. Dette omfatter en mekanisme, 
der støtter fælles indkaldelser og mulighed 
for at samfinansiere programmer sammen 
med tredjelande eller internationale 
organisationer.

Or. fr
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Begrundelse

Bestræbelser på at koordinere medlemsstaternes nationale politikker skal selvfølgelig 
fremmes, men set i lyset af de praktiske vanskeligheder og den træghed, der viste sig under 
RF7, kan de ikke ses som en universalløsning. Unionen skal også være i stand til at lancere 
effektive initiativer på egen hånd, uden at være begrænset til utallige opfordringer til 
medlemsstaterne om fælles aktion. Begge disse muligheder må forblive åbne, noget der på 
ingen måde er sikret ved den nuværende formulering.

Ændringsforslag 348
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover gennemføres der en række 
målrettede aktioner med en strategisk 
tilgang til internationalt samarbejde med 
udgangspunkt i fælles interesser og 
gensidige fordele samt fremme af
samordning og synergier med 
medlemsstaternes aktiviteter. Dette 
omfatter en mekanisme, der støtter fælles 
indkaldelser og mulighed for at 
samfinansiere programmer sammen med 
tredjelande eller internationale 
organisationer.

Der gennemføres der en række målrettede 
aktioner med en strategisk tilgang med 
udgangspunkt i fælles interesser og 
gensidige fordele. Der søges samordning 
og synergier med medlemsstaternes 
aktiviteter. Dette omfatter en mekanisme, 
der støtter fælles indkaldelser og mulighed 
for at samfinansiere programmer sammen 
med tredjelande eller internationale 
organisationer.

Or. fr

Begrundelse

Bestræbelser på at koordinere medlemsstaternes nationale politikker skal selvfølgelig 
fremmes, men set i lyset af de praktiske vanskeligheder og den træghed, der viste sig under 
RF7, kan de ikke ses som en universalløsning. Unionen skal også være i stand til at lancere 
effektive initiativer på egen hånd, uden at være begrænset til utallige opfordringer til 
medlemsstaterne om fælles aktion. Begge disse muligheder må forblive åbne, noget der på 
ingen måde er sikret ved den nuværende formulering.

Ændringsforslag 349
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – afsnit 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fortsættelse af partnerskabet mellem de 
europæiske lande og udviklingslande 
vedrørende kliniske forsøg (EDCTP2) om 
kliniske forsøg vedrørende lægelige 
indgreb mod hiv, malaria og tuberkulose

a) fortsættelse og styrkelse af partnerskabet 
mellem de europæiske lande og 
udviklingslande vedrørende kliniske forsøg
(EDCTP2) om kliniske forsøg vedrørende 
lægelige indgreb mod hiv, malaria og 
tuberkulose

Or. fr

Begrundelse

Efter nogle børnesygdomme lader EDCTP2 til at være kommet i gang og har vist sig at være 
effektiv nok til at tiltrække betydelig ekstern finansiering. Hvis det forsynes med større 
ressourcer, kunne det være værd at udvide dets anvendelsesområde til at omfatte 
infektionssygdomme, som i øjeblikket forsømmes.

Ændringsforslag 350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – afsnit 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fortsættelse af partnerskabet mellem de 
europæiske lande og udviklingslande 
vedrørende kliniske forsøg (EDCTP2) om
kliniske forsøg vedrørende lægelige 
indgreb mod hiv, malaria og tuberkulose

a) fortsættelse og styrkelse af partnerskabet 
mellem de europæiske lande og 
udviklingslande vedrørende kliniske forsøg
(EDCTP2) om kliniske forsøg vedrørende 
lægelige indgreb mod hiv, malaria og 
tuberkulose

Or. fr

Begrundelse

Efter nogle børnesygdomme lader EDCTP2 til at være kommet i gang og har vist sig at være 
effektiv nok til at tiltrække betydelig ekstern finansiering. Hvis det forsynes med større 
ressourcer, kunne det være værd at udvide dets anvendelsesområde til at omfatte 
infektionssygdomme, som i øjeblikket forsømmes.
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Ændringsforslag 351
Henri Weber

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – afsnit 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fortsættelse af partnerskabet mellem de 
europæiske lande og udviklingslande 
vedrørende kliniske forsøg (EDCTP2) om 
kliniske forsøg vedrørende lægelige 
indgreb mod hiv, malaria og tuberkulose

a) fortsættelse og styrkelse af partnerskabet 
mellem de europæiske lande og 
udviklingslande vedrørende kliniske forsøg
(EDCTP2) om kliniske forsøg vedrørende 
lægelige indgreb mod hiv, malaria og 
tuberkulose

Or. fr

Ændringsforslag 352
Seán Kelly

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – afsnit 6 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Radio Astronomy-forskningen mellem 
Europa og Afrika på opfordring af 
Europa-Parlamentet i skriftlig erklæring 
45/2011 og på topmødet mellem Afrika og 
EU i 2011, for at udnytte Afrikas egne 
investeringer og geografiske fordele som 
løftestang for et gensidigt fordelagtigt 
partnerskab med Europa.

Or. en

Ændringsforslag 353
Henri Weber

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – afsnit 6 – litra f a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f a) Denne strategiske tilgang bør føre til, 
at 4 % af Horisont 2020's finansielle 
midler tildeles til internationale 
samarbejdsprojekter.

Or. fr

Ændringsforslag 354
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – afsnit 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne strategiske tilgang bør føre til, at 
4 % af Horisont 2020's finansielle midler 
tildeles til internationale 
samarbejdsprojekter.

Or. fr

Begrundelse

Angivelse af procentdelen af ressourcer til internationalt samarbejde, er i overensstemmelse 
med artikel 180 og 182 i TEUF. Det er for tidligt at vide, hvor stor en procentdel af RP7-
midlerne, der vil blive afsat til et sådant samarbejde, da budgettet for horisontale 
foranstaltninger ikke er blevet besluttet, men det er sandsynligt, at det er på omkring 2-2,5 %. 
Den procentdel, der er angivet i ovenstående ændringsforslag (4 %) svarer til gennemsnittet i 
perioden fra 1990 til 2006.

Ændringsforslag 355
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – punkt 3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tværgående aktioner fremmes mellem del 
I "videnskabelig topkvalitet" og de 
samfundsmæssige udfordringer og støtte-
og industriteknologi for i fællesskab at 
udvikle ny viden, fremtidige og 
fremspirende teknologier, 
forskningsinfrastrukturer og vigtige 
kompetencer. Der gøres også en indsats for 
at udnytte forskningsinfrastrukturer i en 
bredere samfundsmæssig sammenhæng, 
f.eks. inden for offentlige tjenester, fremme 
af forskning, civil sikkerhed og kultur.
Endvidere vil opstillingen af prioriteter 
under gennemførelsen af Det Fælles 
Forskningscenters direkte aktioner og Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologis aktiviteter (EIT) blive 
samordnet med de andre dele i 
Horisont 2020 i et passende omfang.

Tværgående aktioner fremmes mellem del 
I "videnskabelig topkvalitet" og de 
samfundsmæssige udfordringer og støtte-
og industriteknologi for i fællesskab at 
udvikle ny viden, fremtidige og 
fremspirende teknologier, 
forskningsinfrastrukturer og vigtige 
kompetencer. Der gøres også en indsats for 
at udnytte forskningsinfrastrukturer i en 
bredere samfundsmæssig sammenhæng, 
f.eks. inden for offentlige tjenester, fremme 
af forskning, civil sikkerhed og kultur.
Akademisk og videnskabelig litteratur er 
set ud fra den synsvinkel et centralt 
element i forskningsinfrastrukturerne. 
Det er derfor afgørende, at 
forskningsresultater, der opnås og 
valideres gennem EU-finansierede 
forskeres arbejde, gøres tilgængelige for 
forskersamfundet som helhed. Endvidere 
vil opstillingen af prioriteter under 
gennemførelsen af Det Fælles 
Forskningscenters direkte aktioner og Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologis aktiviteter (EIT) blive 
samordnet med de andre dele i 
Horisont 2020 i et passende omfang.

Or. fr

Ændringsforslag 356
Anna Záborská, Jan Březina

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – punkt 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der bidrages effektivt til målene i
"Europa 2020" og "Innovation i EU", skal 
der i mange tilfælde udvikles løsninger af 
tværfaglig art, som går på tværs af flere 
specifikke mål i Horisont 2020. Der vil 

Hvis der bidrages effektivt til målene i
"Europa 2020" og "Innovation i EU", skal 
der i mange tilfælde udvikles løsninger af 
tværfaglig art, som går på tværs af flere 
specifikke mål i Horisont 2020. Der vil 
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blive lagt særlig vægt på ansvarlig 
forskning og innovation.
Opmærksomheden rettes i særlig grad mod
køn som tværgående emne med henblik på 
at rette op på uligheder mellem mænd og 
kvinder og integrere kønsdimensionen i 
forsknings- og 
innovationsprogramlægning og -indhold.
Horisont 2020-beslutningen omfatter 
særlige bestemmelser, som skal tilskynde 
til sådanne tværgående aktioner, herunder 
gennem en effektiv sammenlægning af 
budgetter. Dette omfatter f.eks. også 
muligheden for, at man til de 
samfundsmæssige udfordringer og støtte-
og industriteknologien kan anvende 
bestemmelserne for 
finansieringsinstrumenter og det SMV-
specifikke instrument.

blive lagt særlig vægt på ansvarlig 
forskning og innovation.
Opmærksomheden rettes i særlig grad mod
lige muligheder for kvinder og mænd som 
tværgående emne med henblik på at rette 
op på uligheder mellem mænd og kvinder. 
Horisont 2020 skal respektere 
videnskabelig ekspertise og professionelle 
kvalifikationer hos professionelle 
forskere, samtidig med at der fremmes 
lige muligheder for mænd og kvinder i 
forsknings- og innovationssammenhæng.
Horisont 2020-beslutningen omfatter 
særlige bestemmelser, som skal tilskynde 
til sådanne tværgående aktioner, herunder 
gennem en effektiv sammenlægning af 
budgetter. Dette omfatter f.eks. også 
muligheden for, at man til de 
samfundsmæssige udfordringer og støtte-
og industriteknologien kan anvende 
bestemmelserne for 
finansieringsinstrumenter og det SMV-
specifikke instrument.

Or. en

Ændringsforslag 357
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at belønne de bedste Horisont 2020-
støttemodtagere og bedste fungerende 
Horisont 2020-projekter, uddeles der 
symbolske præmier for hvert tematisk 
område på tværs af alle søjler.

Or. en

Ændringsforslag 358
Britta Thomsen
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – punkt 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tværgående aktioner vil ligeledes være 
afgørende for at stimulere samspillet 
mellem de samfundsmæssige udfordringer 
og den støtte- og industriteknologi, der er 
nødvendig for at skabe store teknologiske 
gennembrud. Blandt eksemplerne på, hvor 
et sådant samspil kan udvikles, kan 
nævnes: e-sundhed, intelligente 
forsyningsnet, intelligente 
transportsystemer, mainstreaming af 
klimaforanstaltninger, nanomedicin, 
avancerede materialer til lette køretøjer 
eller udvikling af biobaserede 
industriprocesser og produkter. Der skabes 
således stærke synergier mellem de 
samfundsmæssige udfordringer og 
udviklingen af generisk støtte- og 
industriteknologi. Der tages udtrykkeligt 
højde for dette i udviklingen af flerårige 
strategier og opstillingen af prioriteter for 
hvert af disse specifikke mål. Dette kræver, 
at interessenter, som repræsenterer de 
forskellige perspektiver, fuldt ud 
involveres i gennemførelsen, og i mange 
tilfælde vil det også kræve aktioner, som 
samler finansiering fra den pågældende 
støtte- og industriteknologi og de 
samfundsmæssige udfordringer.

Tværgående aktioner vil ligeledes være 
afgørende for at stimulere samspillet 
mellem de samfundsmæssige udfordringer 
og den støtte- og industriteknologi, der er 
nødvendig for at skabe store teknologiske 
gennembrud. Blandt eksemplerne på, hvor 
et sådant samspil kan udvikles, kan 
nævnes: e-sundhed, internetsikkerhed,
intelligente forsyningsnet, intelligente 
transportsystemer, mainstreaming af 
klimaforanstaltninger eller af køn, 
nanomedicin, avancerede materialer til 
lette køretøjer eller udvikling af 
biobaserede industriprocesser og 
produkter. Der skabes således stærke 
synergier mellem de samfundsmæssige 
udfordringer og udviklingen af generisk 
støtte- og industriteknologi. Der tages
udtrykkeligt højde for dette i udviklingen 
af flerårige strategier og opstillingen af 
prioriteter for hvert af disse specifikke mål.
Dette kræver, at interessenter, som 
repræsenterer de forskellige perspektiver, 
fuldt ud involveres i gennemførelsen, og i 
mange tilfælde vil det også kræve aktioner, 
som samler finansiering fra den 
pågældende støtte- og industriteknologi og 
de samfundsmæssige udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 359
Vicky Ford

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – punkt 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tværgående aktioner vil ligeledes være Tværgående aktioner vil ligeledes være 
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afgørende for at stimulere samspillet 
mellem de samfundsmæssige udfordringer 
og den støtte- og industriteknologi, der er 
nødvendig for at skabe store teknologiske 
gennembrud. Blandt eksemplerne på, hvor 
et sådant samspil kan udvikles, kan 
nævnes: e-sundhed, intelligente 
forsyningsnet, intelligente 
transportsystemer, mainstreaming af 
klimaforanstaltninger, nanomedicin, 
avancerede materialer til lette køretøjer 
eller udvikling af biobaserede 
industriprocesser og produkter. Der skabes 
således stærke synergier mellem de 
samfundsmæssige udfordringer og 
udviklingen af generisk støtte- og 
industriteknologi. Der tages udtrykkeligt 
højde for dette i udviklingen af flerårige 
strategier og opstillingen af prioriteter for 
hvert af disse specifikke mål. Dette kræver, 
at interessenter, som repræsenterer de 
forskellige perspektiver, fuldt ud 
involveres i gennemførelsen, og i mange 
tilfælde vil det også kræve aktioner, som 
samler finansiering fra den pågældende 
støtte- og industriteknologi og de 
samfundsmæssige udfordringer.

afgørende for at stimulere samspillet 
mellem de samfundsmæssige udfordringer 
og den støtte- og industriteknologi, der er 
nødvendig for at skabe store teknologiske 
gennembrud. Blandt eksemplerne på, hvor 
et sådant samspil kan udvikles, kan 
nævnes: e-sundhed, intelligente 
forsyningsnet, intelligente 
transportsystemer, mainstreaming af 
klimaforanstaltninger, nanomedicin,
plantebaseret genteknologi, avancerede 
materialer til lette køretøjer eller udvikling 
af biobaserede industriprocesser og 
produkter. Der skabes således stærke 
synergier mellem de samfundsmæssige 
udfordringer og udviklingen af generisk 
støtte- og industriteknologi. Der tages 
udtrykkeligt højde for dette i udviklingen 
af flerårige strategier og opstillingen af 
prioriteter for hvert af disse specifikke mål.
Dette kræver, at interessenter, som 
repræsenterer de forskellige perspektiver, 
fuldt ud involveres i gennemførelsen, og i 
mange tilfælde vil det også kræve aktioner, 
som samler finansiering fra den 
pågældende støtte- og industriteknologi og 
de samfundsmæssige udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 360
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – punkt 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tværgående aktioner vil ligeledes være 
afgørende for at stimulere samspillet 
mellem de samfundsmæssige udfordringer 
og den støtte- og industriteknologi, der er 
nødvendig for at skabe store teknologiske 
gennembrud. Blandt eksemplerne på, hvor 
et sådant samspil kan udvikles, kan 
nævnes: e-sundhed, intelligente 

Tværgående aktioner vil ligeledes være 
afgørende for at stimulere samspillet 
mellem de samfundsmæssige udfordringer 
og den støtte- og industriteknologi, der er 
nødvendig for at skabe store teknologiske 
gennembrud. Blandt eksemplerne på, hvor 
et sådant samspil kan udvikles, kan 
nævnes: e-sundhed, intelligente 
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forsyningsnet, intelligente 
transportsystemer, mainstreaming af 
klimaforanstaltninger, nanomedicin, 
avancerede materialer til lette køretøjer 
eller udvikling af biobaserede 
industriprocesser og produkter. Der skabes 
således stærke synergier mellem de 
samfundsmæssige udfordringer og 
udviklingen af generisk støtte- og 
industriteknologi. Der tages udtrykkeligt 
højde for dette i udviklingen af flerårige 
strategier og opstillingen af prioriteter for 
hvert af disse specifikke mål. Dette kræver, 
at interessenter, som repræsenterer de 
forskellige perspektiver, fuldt ud 
involveres i gennemførelsen, og i mange 
tilfælde vil det også kræve aktioner, som 
samler finansiering fra den pågældende 
støtte- og industriteknologi og de 
samfundsmæssige udfordringer.

forsyningsnet, intelligente 
transportsystemer, mainstreaming af 
klimaforanstaltninger, nanomedicin,
testmetoder, der er mere prognostiske og 
mere relevante for mennesker, 
risikovurdering, medicinsk forskning,
avancerede materialer til lette køretøjer 
eller udvikling af biobaserede 
industriprocesser og produkter. Der skabes 
således stærke synergier mellem de 
samfundsmæssige udfordringer og 
udviklingen af generisk støtte- og 
industriteknologi. Der tages udtrykkeligt 
højde for dette i udviklingen af flerårige 
strategier og opstillingen af prioriteter for 
hvert af disse specifikke mål. Dette kræver, 
at interessenter, som repræsenterer de 
forskellige perspektiver, fuldt ud 
involveres i gennemførelsen, og i mange 
tilfælde vil det også kræve aktioner, som 
samler finansiering fra den pågældende 
støtte- og industriteknologi og de 
samfundsmæssige udfordringer.

Or. fr

Begrundelse

Det er en stor samfundsudfordring at sikre, at folk lever et sundt og aktivt liv. Der er et 
presserende behov for mere effektive, prognostiske og relevante forskningsmetoder til at 
håndtere den udfordring.

Ændringsforslag 361
Marisa Matias

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – punkt 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tværgående aktioner vil ligeledes være 
afgørende for at stimulere samspillet 
mellem de samfundsmæssige udfordringer 
og den støtte- og industriteknologi, der er 
nødvendig for at skabe store teknologiske 
gennembrud. Blandt eksemplerne på, hvor 

Tværgående aktioner vil ligeledes være 
afgørende for at stimulere samspillet 
mellem de samfundsmæssige udfordringer 
og den støtte- og industriteknologi, der er 
nødvendig for at skabe store teknologiske 
gennembrud og en fair økonomi. Blandt 
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et sådant samspil kan udvikles, kan 
nævnes: e-sundhed, intelligente 
forsyningsnet, intelligente 
transportsystemer, mainstreaming af 
klimaforanstaltninger, nanomedicin, 
avancerede materialer til lette køretøjer 
eller udvikling af biobaserede 
industriprocesser og produkter. Der skabes 
således stærke synergier mellem de 
samfundsmæssige udfordringer og 
udviklingen af generisk støtte- og 
industriteknologi. Der tages udtrykkeligt 
højde for dette i udviklingen af flerårige 
strategier og opstillingen af prioriteter for 
hvert af disse specifikke mål. Dette kræver, 
at interessenter, som repræsenterer de 
forskellige perspektiver, fuldt ud 
involveres i gennemførelsen, og i mange 
tilfælde vil det også kræve aktioner, som 
samler finansiering fra den pågældende 
støtte- og industriteknologi og de 
samfundsmæssige udfordringer.

eksemplerne på, hvor et sådant samspil kan 
udvikles, kan nævnes: e-sundhed, 
intelligente forsyningsnet, intelligente 
transportsystemer, mainstreaming af 
klimaforanstaltninger, nanomedicin, 
avancerede materialer til lette køretøjer 
eller udvikling af biobaserede 
industriprocesser og produkter. Der skabes 
således stærke synergier mellem de 
samfundsmæssige udfordringer og 
udviklingen af generisk støtte- og 
industriteknologi samt social innovation.
Der tages udtrykkeligt højde for dette i 
udviklingen af flerårige strategier og 
opstillingen af prioriteter for hvert af disse 
specifikke mål. Dette kræver, at 
interessenter, som repræsenterer de 
forskellige perspektiver, herunder 
civilsamfundsorganisationer, fuldt ud 
involveres i gennemførelsen, og i mange 
tilfælde vil det også kræve aktioner, som 
samler finansiering fra den pågældende 
støtte- og industriteknologi og de 
samfundsmæssige udfordringer. En 
vellykket gennemførelse af de nødvendige 
forandringer afhænger i realiteten af det 
offentlige engagement i videnskab og 
innovation og fordelene heraf.

Or. en

Ændringsforslag 362
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – punkt 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tværgående aktioner vil ligeledes være 
afgørende for at stimulere samspillet 
mellem de samfundsmæssige udfordringer 
og den støtte- og industriteknologi, der er 
nødvendig for at skabe store teknologiske 
gennembrud. Blandt eksemplerne på, hvor 
et sådant samspil kan udvikles, kan 

Tværgående aktioner vil ligeledes være 
afgørende for at stimulere samspillet 
mellem de samfundsmæssige udfordringer 
og den støtte- og industriteknologi, der er 
nødvendig for at skabe store teknologiske 
gennembrud. Blandt eksemplerne på, hvor 
et sådant samspil kan udvikles, kan 
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nævnes: e-sundhed, intelligente 
forsyningsnet, intelligente 
transportsystemer, mainstreaming af 
klimaforanstaltninger, nanomedicin, 
avancerede materialer til lette køretøjer 
eller udvikling af biobaserede 
industriprocesser og produkter. Der skabes 
således stærke synergier mellem de 
samfundsmæssige udfordringer og 
udviklingen af generisk støtte- og 
industriteknologi. Der tages udtrykkeligt 
højde for dette i udviklingen af flerårige 
strategier og opstillingen af prioriteter for 
hvert af disse specifikke mål. Dette kræver, 
at interessenter, som repræsenterer de 
forskellige perspektiver, fuldt ud 
involveres i gennemførelsen, og i mange 
tilfælde vil det også kræve aktioner, som 
samler finansiering fra den pågældende 
støtte- og industriteknologi og de 
samfundsmæssige udfordringer.

nævnes: e-sundhed, intelligente 
forsyningsnet, intelligente 
transportsystemer (herunder søtransport), 
mainstreaming af klimaforanstaltninger, 
nanomedicin, avancerede materialer til 
lette køretøjer eller udvikling af 
biobaserede industriprocesser og 
produkter. Der skabes således stærke 
synergier mellem de samfundsmæssige 
udfordringer og udviklingen af generisk 
støtte- og industriteknologi. Der tages 
udtrykkeligt højde for dette i udviklingen 
af flerårige strategier og opstillingen af 
prioriteter for hvert af disse specifikke mål.
Dette kræver, at interessenter, som 
repræsenterer de forskellige perspektiver, 
fuldt ud involveres i gennemførelsen, og i 
mange tilfælde vil det også kræve aktioner, 
som samler finansiering fra den 
pågældende støtte- og industriteknologi og 
de samfundsmæssige udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 363
Nuno Teixeira

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – punkt 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tværgående aktioner vil ligeledes være 
afgørende for at stimulere samspillet 
mellem de samfundsmæssige udfordringer 
og den støtte- og industriteknologi, der er 
nødvendig for at skabe store teknologiske 
gennembrud. Blandt eksemplerne på, hvor 
et sådant samspil kan udvikles, kan 
nævnes: e-sundhed, intelligente 
forsyningsnet, intelligente 
transportsystemer, mainstreaming af 
klimaforanstaltninger, nanomedicin, 
avancerede materialer til lette køretøjer 
eller udvikling af biobaserede 
industriprocesser og produkter. Der skabes 

Tværgående aktioner vil ligeledes være 
afgørende for at stimulere samspillet 
mellem de samfundsmæssige udfordringer 
og den støtte- og industriteknologi, der er 
nødvendig for at skabe store teknologiske 
gennembrud. Blandt eksemplerne på, hvor 
et sådant samspil kan udvikles, kan 
nævnes: e-sundhed, intelligente 
forsyningsnet, intelligente 
transportsystemer, mainstreaming af 
klimaforanstaltninger, nanomedicin, 
avancerede materialer til lette køretøjer 
eller udvikling af biobaserede 
industriprocesser og produkter. Der skabes 
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således stærke synergier mellem de 
samfundsmæssige udfordringer og 
udviklingen af generisk støtte- og 
industriteknologi. Der tages udtrykkeligt 
højde for dette i udviklingen af flerårige 
strategier og opstillingen af prioriteter for 
hvert af disse specifikke mål. Dette kræver, 
at interessenter, som repræsenterer de 
forskellige perspektiver, fuldt ud 
involveres i gennemførelsen, og i mange 
tilfælde vil det også kræve aktioner, som 
samler finansiering fra den pågældende 
støtte- og industriteknologi og de 
samfundsmæssige udfordringer.

således stærke synergier mellem de 
samfundsmæssige udfordringer og 
udviklingen af generisk støtte- og 
industriteknologi. Der tages udtrykkeligt 
højde for dette i udviklingen af flerårige 
strategier og opstillingen af prioriteter for 
hvert af disse specifikke mål. Dette kræver, 
at interessenter, som repræsenterer de 
forskellige perspektiver, fuldt ud 
involveres i gennemførelsen, og i mange 
tilfælde vil det også kræve aktioner, som 
samler finansiering fra den pågældende 
støtte- og industriteknologi og de 
samfundsmæssige udfordringer. Platforme 
for intelligent specialisering spiller en 
vigtig rolle med henblik herpå, især hvad 
angår skabelse og oprettelse af netværk, 
udveksling af oplysninger, 
venskabsaftaler og støtte til forsknings- og 
innovationspolitik, hvor de særlige 
omstændigheder i regionerne i den 
yderste periferi skal tages i betragtning.

Or. pt

Begrundelse

Platforme for intelligent specialisering spiller en afgørende rolle i at lette 
informationsudvekslingen og involvere aktører, der repræsenterer forskellige perspektiver, i 
gennemførelsen af aktioner med henblik på at nå deres mål. Der må tages hensyn til de 
særlige forhold i regionerne i den yderste periferi som fastsat i den generelle meddelelse om 
Horisont 2020 (COM(2011)808).

Ændringsforslag 364
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – punkt 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tværgående aktioner vil ligeledes være 
afgørende for at stimulere samspillet 
mellem de samfundsmæssige udfordringer 
og den støtte- og industriteknologi, der er 
nødvendig for at skabe store teknologiske 

Tværgående aktioner vil ligeledes være 
afgørende for at stimulere samspillet 
mellem de samfundsmæssige udfordringer 
og den støtte- og industriteknologi, der er 
nødvendig for at skabe store teknologiske 
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gennembrud. Blandt eksemplerne på, hvor 
et sådant samspil kan udvikles, kan 
nævnes: e-sundhed, intelligente 
forsyningsnet, intelligente 
transportsystemer, mainstreaming af 
klimaforanstaltninger, nanomedicin, 
avancerede materialer til lette køretøjer 
eller udvikling af biobaserede 
industriprocesser og produkter. Der skabes 
således stærke synergier mellem de 
samfundsmæssige udfordringer og 
udviklingen af generisk støtte- og 
industriteknologi. Der tages udtrykkeligt 
højde for dette i udviklingen af flerårige 
strategier og opstillingen af prioriteter for 
hvert af disse specifikke mål. Dette kræver, 
at interessenter, som repræsenterer de 
forskellige perspektiver, fuldt ud 
involveres i gennemførelsen, og i mange 
tilfælde vil det også kræve aktioner, som 
samler finansiering fra den pågældende 
støtte- og industriteknologi og de 
samfundsmæssige udfordringer.

gennembrud. Blandt eksemplerne på, hvor 
et sådant samspil kan udvikles, kan 
nævnes: e-sundhed, intelligente 
forsyningsnet, intelligente 
transportsystemer, mainstreaming af 
klimaforanstaltninger, nanomedicin, 
avancerede materialer til lette køretøjer 
eller udvikling af biobaserede 
industriprocesser og produkter. Der skabes 
således stærke synergier mellem de 
samfundsmæssige udfordringer og 
udviklingen af generisk støtte- og 
industriteknologi. Der tages udtrykkeligt 
højde for dette i udviklingen af flerårige 
strategier og opstillingen af prioriteter for 
hvert af disse specifikke mål. Dette kræver, 
at interessenter, som repræsenterer de 
forskellige perspektiver, navnlig 
civilsamfundsorganisationer, fuldt ud
involveres i udpegelsen af 
forskningstemaer og relaterede 
gennemførelsesforanstaltninger, og i 
mange tilfælde vil det også kræve aktioner, 
som samler finansiering fra den 
pågældende støtte- og industriteknologi og 
de samfundsmæssige udfordringer.

Or. fr

Ændringsforslag 365
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – punkt 3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opmærksomheden vil også i særlig grad 
blive rettet mod at samordne de aktiviteter, 
som finansieres gennem Horisont 2020, 
med de aktiviteter, som støttes under andre 
EU-finansieringsprogrammer som den 
fælles landbrugspolitik, den fælles 
fiskeripolitik eller Erasmus for alle, der er 
Unionens program for almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse og ungdom, og 

Opmærksomheden vil også i særlig grad 
blive rettet mod at samordne de aktiviteter, 
som finansieres gennem Horisont 2020, 
med de aktiviteter, som støttes under andre 
EU-finansieringsprogrammer som den 
fælles landbrugspolitik, den fælles 
fiskeripolitik eller Erasmus for alle, der er 
Unionens program for almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse og ungdom, og 
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Sundhed til gavn for Vækst-programmet.
Dette omfatter en passende sammenhæng 
med samhørighedspolitikkens fonde, hvor 
støtte til kapacitetsopbygning til forskning 
og innovation på regionalt plan kan 
fungere som en slags "genvej til 
topkvalitet", oprettelse af regionale 
ekspertisecentre kan hjælpe med at slå bro 
over innovationskløften i Europa, eller 
støtte til store demonstrations- eller 
pilotlinjeprojekter kan bidrage til at nå 
målet om at skabe industrielt lederskab i 
Europa.

Sundhed til gavn for Vækst-programmet.
Dette omfatter en passende sammenhæng 
med samhørighedspolitikkens fonde, hvor 
støtte til kapacitetsopbygning til forskning 
og innovation på regionalt plan kan 
fungere som en slags "genvej til 
topkvalitet", oprettelse af regionale 
ekspertisecentre kan hjælpe med at slå bro 
over innovationskløften i Europa, eller 
støtte til store demonstrations- eller 
pilotlinjeprojekter kan bidrage til at nå 
målet om at skabe industrielt lederskab i 
Europa. Denne synergi bør give mindre 
udviklede regioner mulighed for ligelig 
adgang til Horisont 2020-programmer 
uden at mindske kernemålsætningerne i 
samhørighedspolitikken.

Or. en

Ændringsforslag 366
Kent Johansson, Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – punkt 3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opmærksomheden vil også i særlig grad 
blive rettet mod at samordne de aktiviteter, 
som finansieres gennem Horisont 2020, 
med de aktiviteter, som støttes under andre 
EU-finansieringsprogrammer som den 
fælles landbrugspolitik, den fælles 
fiskeripolitik eller Erasmus for alle, der er 
Unionens program for almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse og ungdom, og
Sundhed til gavn for Vækst-programmet.
Dette omfatter en passende sammenhæng 
med samhørighedspolitikkens fonde, hvor 
støtte til kapacitetsopbygning til forskning 
og innovation på regionalt plan kan 
fungere som en slags "genvej til 
topkvalitet", oprettelse af regionale 
ekspertisecentre kan hjælpe med at slå bro 
over innovationskløften i Europa, eller 

Opmærksomheden vil også i særlig grad 
blive rettet mod at samordne de aktiviteter, 
som finansieres gennem Horisont 2020, 
med de aktiviteter, som støttes under andre 
EU-finansieringsprogrammer som den 
fælles landbrugspolitik, den fælles 
fiskeripolitik eller Erasmus for Alle, der er 
Unionens program for almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse, unge og sport,
Sundhed til gavn for Vækst-programmet, 
LIFE-programmet og reserven for 
nytilkomne (NER300). Dette omfatter en 
passende sammenhæng med 
samhørighedspolitikkens fonde, hvor støtte 
til kapacitetsopbygning til forskning og 
innovation på regionalt plan kan fungere 
som en slags "genvej til topkvalitet", 
oprettelse af regionale ekspertisecentre kan 
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støtte til store demonstrations- eller 
pilotlinjeprojekter kan bidrage til at nå 
målet om at skabe industrielt lederskab i 
Europa.

hjælpe med at slå bro over 
innovationskløften i Europa, eller støtte til 
store demonstrations- eller 
pilotlinjeprojekter kan bidrage til at nå 
målet om at skabe industrielt lederskab i 
Europa.

Or. en

Ændringsforslag 367
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at udnytte synergierne mellem 
politikker bør der indføres instrumenter 
for "genvej til topkvalitet" i både 
Horisont 2020 og 
samhørighedspolitikken. Der bør indføres 
foranstaltninger til at identificere 
potentialet i de mest lovende centre 
("ekspertisecentre") og til at give dem et 
kvalitetsstempel.

Or. en

Ændringsforslag 368
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den førnævnte koordinering omfatter en 
passende sammenkædning med 
samhørighedsmidlerne, hvor støtte til 
kapacitetsopbygning for forskning og 
innovation på regionalt plan kan fungere 
som en "genvej til topkvalitet" og 
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etableringen af regionale ekspertisecentre 
kan bidrage til at forbedre innovationen i 
hele Europa. Strukturfondene bør 
anvendes i fuld udstrækning til at støtte 
kapacitetsopbygning i regionerne gennem 
specifikke aktiviteter, der har til formål at 
gøre ekspertisecentre i stand til at udvikle 
sig ved at modernisere universiteterne, 
indkøbe videnskabeligt udstyr, lokal 
teknologioverførsel, støtte til nystartede 
virksomheder og spin-off-virksomheder, 
lokale samspil mellem erhvervslivet og 
akademiske kredse, og dermed muliggøre 
oprettelsen af klynger inden for de 
prioriterede områder i Horisont 2020, og 
virke som yder af små tilskud til 
udarbejdelse af forslag, der indsendes til 
Horisont 2020.

Or. en

Begrundelse

Baseret på Carvalho-betænkningen, ændringsforslag 38.

Ændringsforslag 369
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – punkt 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at opnå bæredygtig vækst i Europa skal 
offentlige og private aktørers bidrag 
optimeres. Dette er afgørende for, at vi kan 
konsolidere det europæiske forskningsrum 
og nå målene for "Innovation i EU", den 
digitale dagsorden og andre flagskibe i 
Europa 2020-strategien. Ansvarlig 
forskning og innovation kræver desuden, at 
de bedste løsninger opnås gennem samspil 
mellem partnere, som har forskellige 
perspektiver, men fælles interesser.

For at opnå bæredygtig vækst i Europa skal 
offentlige og private aktørers bidrag 
optimeres. Navnlig for at leve op til 
Unionens mål om 3 % investeringer i 
forskning og udvikling skal de private 
investeringer i forskning og innovation 
hæves betydeligt. Dette er afgørende for, at 
vi kan konsolidere det europæiske 
forskningsrum og nå målene for
"Innovation i EU", den digitale dagsorden 
og andre flagskibe i Europa 2020-
strategien. I den forbindelse bør EU-
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midler i så stor udstrækning som muligt 
fungere som løftestang for yderligere 
private og offentlige investeringer. 
Ansvarlig forskning og innovation kræver 
desuden, at de bedste løsninger opnås 
gennem samspil mellem partnere, som har 
forskellige perspektiver, men fælles 
interesser.

Or. en

Ændringsforslag 370
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – punkt 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 fastlægger omfanget af og et 
tydeligt sæt kriterier for offentlig-offentlige 
og offentlig-private partnerskaber, som 
etableres. Offentlig-private partnerskaber 
kan tage udgangspunkt i en kontrakt 
mellem offentlige og private aktører og
kan i begrænsede tilfælde være 
institutionelle offentlig-private 
partnerskaber (som f.eks. fælles 
teknologiinitiativer og 
fællesforetagender).

Horisont 2020 fastlægger omfanget af og et 
tydeligt sæt kriterier for offentlig-offentlige 
og offentlig-private partnerskaber, som 
etableres. Offentlig-private partnerskaber 
kan tage udgangspunkt i en kontrakt 
mellem offentlige og private aktører, hvor 
offentlige midler virker som løftestang for 
egentlige private investeringer i at opnå 
resultater, der er værdifulde både for den 
private sektor og for samfundet.

Or. en

Ændringsforslag 371
Gaston Franco

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – punkt 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eksisterende offentlig-offentlige og Eksisterende offentlig-offentlige og 
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offentlig-private partnerskaber kan 
modtage støtte fra Horisont 2020, forudsat 
at de søger at nå Horisont 2020-målene, at 
de opfylder kriterierne i Horisont 2020-
forordningen, og at de har vist tegn på 
tydelige fremskridt under det syvende 
rammeprogram for forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration (FP7).

offentlig-private partnerskaber kan 
modtage støtte fra Horisont 2020, forudsat 
at de søger at nå Horisont 2020-målene, at 
de opfylder kriterierne i Horisont 2020-
forordningen, og at de har vist tegn på 
tydelige fremskridt under det syvende 
rammeprogram for forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration (FP7).
Videnskabscentre og museer, der 
gennemfører offentlig-privat, partnerskab 
med videnskabelige institutioner, 
virksomheder, foreninger og borgere kan 
også modtage støtte fra Horisont 2020, da 
de er med til at løse vigtige 
samfundsmæssige udfordringer i tråd 
med Horisont 2020-strategi.

Or. en

Ændringsforslag 372
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – punkt 4 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fællesforetagender oprettet under FP7 i 
henhold til traktatens artikel 187, som der 
kan ydes yderligere støtte til på 
ovenstående betingelser, er: initiativet om 
innovative lægemidler (IMI), Clean Sky, 
forskning i lufttrafikstyring i det fælles 
europæiske luftrum (SESAR), 
brændselsceller og brint (FCH) samt 
indlejrede computersystemer (Artemis) og 
nanoelektroniske teknologier 2020
(ENIAC); de to sidstnævnte kan samles i et 
enkelt initiativ.

Fællesforetagender oprettet under FP7 i 
henhold til traktatens artikel 187, som der 
kan ydes yderligere støtte til på 
ovenstående betingelser, er: initiativet om 
innovative lægemidler (IMI), Clean Sky, 
forskning i lufttrafikstyring i det fælles
europæiske luftrum (SESAR), 
brændselsceller og brint (FCH) samt 
indlejrede computersystemer (Artemis) og 
nanoelektroniske teknologier 2020
(ENIAC); de to sidstnævnte kan samles i et 
enkelt initiativ. Støtten vil være betinget af 
en cost-benefit analyse og en grundig 
vurdering af deres styring og funktion i 
forhold til kriterierne om åbenhed, 
gennemsigtighed og effektivitet.

Or. en
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Ændringsforslag 373
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – punkt 4 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Yderligere offentlig-offentlige 
partnerskaber og offentlig-private 
partnerskaber kan lanceres under 
Horisont 2020, hvis de opfylder de 
fastlagte kriterier. Det kan f.eks. omfatte 
partnerskaber vedrørende informations- og 
kommunikationsteknologier inden for 
områderne fotonik og robotteknik, 
vedrørende bæredygtige procesindustrier
og vedrørende sikkerhedsteknologier til 
overvågning af havgrænserne.

Yderligere offentlig-offentlige 
partnerskaber og offentlig-private 
partnerskaber kan lanceres under Horisont 
2020, hvis de opfylder de fastlagte 
kriterier, hvor omfanget af de forfulgte 
mål begrunder et sådant arrangement, og 
hvor det kan påvises, at ingen andre 
former for partnerskaber eller 
finansieringsinstrument kan opfylde det 
ønskede mål eller generere den 
nødvendige løftestangseffekt og 
inddragelse af aktører. Det kan f.eks. 
omfatte partnerskaber vedrørende 
informations- og 
kommunikationsteknologier inden for 
områderne fotonik og robotteknik, 
vedrørende bæredygtige procesindustrier
eller biobaserede industrier.

Or. en

Ændringsforslag 374
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – punkt 4 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Yderligere offentlig-offentlige 
partnerskaber og offentlig-private 
partnerskaber kan lanceres under 
Horisont 2020, hvis de opfylder de 
fastlagte kriterier. Det kan f.eks. omfatte 
partnerskaber vedrørende informations- og 

Yderligere offentlig-offentlige 
partnerskaber og offentlig-private 
partnerskaber kan lanceres under 
Horisont 2020, hvis de opfylder de 
fastlagte kriterier. Det kan f.eks. omfatte 
partnerskaber vedrørende informations- og 
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kommunikationsteknologier inden for 
områderne fotonik og robotteknik, 
vedrørende bæredygtige procesindustrier 
og vedrørende sikkerhedsteknologier til 
overvågning af havgrænserne.

kommunikationsteknologier inden for 
områderne fotonik og robotteknik, 
vedrørende bæredygtige procesindustrier, 
biobaserede industrier, telemedicin og
udstyr til behandling i hjemmet og
vedrørende sikkerhedsteknologier til 
overvågning af havgrænserne.

Or. sl

Ændringsforslag 375
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – afsnit 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen foretager en omfattende 
evaluering og vurdering af virkningerne 
af de pilotprojekter, der er etableret under 
RP7 (de fælles teknologiplatforme, de 
offentlig-private partnerskaber under den 
europæiske økonomiske 
genopretningsplan samt videns- og 
innovationsfællesskaberne, oprettet af Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi), før støtten til eksisterende 
projekter konsolideres eller der gives 
støtte til etablering af supplerende 
projekter. På baggrund af evalueringen 
og vurderingen vil Kommissionen under 
gennemførelsen af Horisont 2020 
indsende et forslag til forbedring af 
styringen og driften af de etablerede 
offentlig-private partnerskaber med 
henblik på at sikre en mere effektiv 
virkning, åben og gennemsigtig funktion 
og undgåelse af interessekonflikter. 
Navnlig vil vurdering og revision fokusere 
på SMV'er og mindre 
forskningsorganisationer for at sikre, at 
de i højere grad inddrages i fastsættelsen 
af den forskningsmæssige dagsorden og i 
højere grad deltager i den.
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Or. en

Ændringsforslag 376
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – afsnit 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle de ovennævnte partnerskaber 
opfordres kraftigt til at samarbejde og 
udforske synergier med Det Europæiske 
Institut for Innovation og Teknologi og 
dets videns- og innovationsfællesskaber. 
Potentialet for samarbejdet bør 
undersøges, især inden for 
uddannelsesområdet, med henblik på at 
udvide Europas talentmasse og sikre, at 
der i fremtiden er højt kvalificerede 
forskere og vidensarbejdere til rådighed.

Or. en

Ændringsforslag 377
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – afsnit 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bør stille en fælles 
finansieringskilde til rådighed, med 
mindre der er en klar aftale mellem 
Kommissionen og medlemsstaterne om at 
sikre et tilstrækkeligt budget for fælles 
finansiering af et specifikt initiativ.

Or. en

Begrundelse

Institutionaliserede offentlig-private partnerskaber er forbundet med høje administrative 
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omkostninger og kræver lang forberedelsestid. Nye offentlig-private partnerskaber, der 
opfylder de fastlagte kriterier, bør baseres på en finansieringsmodel med én 
finansieringskilde. Én finansieringskilde i Horisont 2020 er den foretrukne løsning med 
hensyn til at forenkle gennemførelsen af projekter og sikre lige muligheder for deltagelse i de 
forskellige deltagende lande.


