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***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Horisont 2020 -
rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020).
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0809),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 173, stk. 3, og artikel 182, stk. 1, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag hvoraf Kommissionen har forelagt 
Parlamentet forslaget (C7-0466/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af xx1,

– der henviser til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg af XX2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Budgetudvalget, Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget, 
Regionaludviklingsudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, 
Fiskeriudvalget, Kultur- og Uddannelsesudvalget, Retsudvalget og Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende
2 Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

EU's budget bør afspejle det ambitiøse EU2020-program ved at foretage et skift i retning af at 
finansiere fremtidsorienterede investeringer. Det er denne type investeringer, der giver 
mening i den nuværende økonomiske og budgetmæssige krise. Det foreslåede budget på 80 
mia. EUR til Horisont 2020 repræsenterer kun en beskeden stigning (ca. 6 % i faste priser) i 
forhold til finansieringsniveauet for det syvende rammeprogram i 2013. Dette er ikke 
tilstrækkeligt og opfylder ikke Parlamentets henstilling om at afsætte 100 mia. EUR til dette 
program.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Horisont 2020 – rammeprogrammet 
for forskning og innovation i Den 

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

Europæiske Union (idet følgende benævnt 
"Horisont 2020") sætter fokus på tre 
overordnede mål, nemlig at frembringe 
videnskabelig topkvalitet for at styrke 
Unionens fremragende position på 
verdensplan, fremme industrielt lederskab 
for at støtte erhvervslivet, herunder små og 
mellemstore virksomheder (SMV) og 
innovation og håndtere samfundsmæssige 
udfordringer. Hensigten er at reagere 
direkte på de udfordringer, der peges på i 
Europa 2020-strategien, ved at støtte 
aktiviteter, der dækker hele spektret fra 
forskning til markedsføring. Mens EU-
merværdien primært ligger i at finansiere 
transnationalt forskningssamarbejde i 
fasen før konkurrence, hvilket i Horisont 
2020 mindst bør opnå samme niveau som 
i det syvende rammeprogram, er det 
nødvendigt at lægge vægt på den bredest 
mulige udnyttelse og formidling af den 
viden, der tilvejebringes af de støttede 
aktiviteter, frem til den kommercielle 
udnyttelse. Horisont 2020 bør derfor støtte 
alle trin i innovationskæden, herunder 
innovative finansielle instrumenter, samt 
ikketeknologisk og social innovation. De 
overordnede mål for Horisont 2020 bør 
også støttes gennem et program for 
forskning og uddannelse på det nukleare 
område i henhold til Euratom-traktaten.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at yde problemfri støtte til forskning og udvikling samt innovative aktiviteter for 
at sikre effektiv overførsel af viden og teknologi, men den rette balance bør opretholdes. Det 
centrale i Horisont 2020 bør fortsat være transnationalt samarbejde om forsknings- og 
udviklingsprojekter i fasen før konkurrence, men der bør gøres mere for at sikre, at 
resultaterne af disse projekter får en reel virkning og bliver anvendt til at udvikle nye 
produkter og tjenesteydelser, som kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer og 
udnytte økonomiske muligheder.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) Som led i videntrekanten - forskning, 
uddannelse og innovation - bør videns- og 
innovationsfællesskaberne under Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi i høj grad bidrage til at opfylde 
målene for Horisont 2020, herunder de 
samfundsmæssige udfordringer, navnlig 
ved at integrere forskning, uddannelse og 
innovation. 

Or. en

Begrundelse

Næste generation af VIF'er skal iværksættes i 2014, og budgettet vil blive indfaset i takt med 
deres årlige præstationer. Da alle sektorer er forskellige, synes det at være en sundere tilgang 
at basere budgetafgørelsen på hvert enkelt VIF's egne præstationer i stedet for at træffe 
afgørelse om nye VIF'er på grundlag af andre VIF'ers præstationer.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a) For at Europa-Parlamentet skal 
kunne udøve sin politiske kontrolfunktion 
og sikre gennemsigtighed og ansvarlighed 
som fastsat i traktaten bør Kommissionen 
rettidigt og jævnligt oplyse Parlamentet 
om alle relevante aspekter af 
programmets gennemførelse, herunder 
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forberedelse og udarbejdelse af 
arbejdsprogrammerne, udførelsen af og et 
eventuelt behov for justering af budgettets 
opdeling samt udviklingen i 
resultatindikatorerne for så vidt angår de 
tilstræbte mål og forventede resultater.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den tendens til at udsource dele af budgettet ved at oprette partnerskaber, som allerede sås i 
det syvende rammeprogram, er blevet forstærket i det aktuelle forslag. Mens denne mulighed 
har potentiale til at opnå en større løftestangseffekt og opfylder tanken om en bedre 
koordination af det europæiske forskningslandskab, er det nok ikke realistisk i øjeblikket at 
have for stor tillid til denne type strukturer (OPP og P2P), og de kan muligvis kun udføres af 
nogle få aktører, hvilket åbner for en yderligere polarisering af vores videnskabelige og 
teknologiske grundlag.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Ved gennemførelsen af Horisont 2020 
bør der tages hensyn til de nye muligheder 
og behov, der løbende opstår inden for 
videnskab og teknologi, erhvervsliv, politik 
og samfund. Dagsordenerne bør således 
fastlægges i tæt samarbejde med parter fra 
alle berørte sektorer og bør være 
tilstrækkeligt fleksible til, at der kan 
reageres på nye tendenser. Der bør løbende 
indhentes rådgivning udefra under 
gennemførelsen af programmet, idet der 
også gøres brug af relevante redskaber som 
europæiske teknologiplatforme, fælles 
programlægningsinitiativer og europæiske 
innovationspartnerskaber.

(21) Ved gennemførelsen af Horisont 2020 
bør der tages hensyn til de nye muligheder 
og behov, der løbende opstår inden for 
videnskab og teknologi, erhvervsliv, politik 
og samfund. Dagsordenerne bør således 
fastlægges i tæt samarbejde med parter fra 
alle berørte sektorer og bør være 
tilstrækkeligt fleksible til, at der kan 
reageres på nye tendenser, også i 
igangværende projekter. Der bør løbende 
indhentes rådgivning udefra under 
gennemførelsen af programmet, idet der 
også gøres brug af relevante redskaber som 
europæiske teknologiplatforme, fælles 
programlægningsinitiativer og europæiske 
innovationspartnerskaber.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Andre dele af verden klarer sig bedre end Europa, når det gælder om at tiltrække og fastholde 
det bedste talent. Hvis Europa fortsat vil være konkurrencedygtig på den globale scene, må 
det blive mere attraktivt. Derfor skal forsknings- og innovationsaktiviteter, som modtager 
støtte fra EU, være særlig opmærksomme på menneskelige ressourcer. Navnlig skal Horisont 
2020 være en stimulans til at realisere det europæiske forskningsområde og forbedre den 
menneskelige kapital i det europæiske forsknings- og innovationssystem.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Horisont 2020 bør medvirke til at gøre 
forskerhvervet mere attraktivt i Unionen.
Der bør tages passende hensyn til det 
europæiske charter for forskere og 
adfærdskodeksen for ansættelse af forskere 
samt andre relevante referencerammer, der 
er fastlagt i forbindelse med det 
europæiske forskningsrum, samtidig med 
at deres frivillige karakter respekteres.

(22) Horisont 2020 bør medvirke til at gøre 
forskerhvervet mere attraktivt i Unionen.
Der bør tages fuldt hensyn til det 
europæiske charter for forskere og 
adfærdskodeksen for ansættelse af forskere 
samt andre relevante referencerammer, der 
er fastlagt i forbindelse med det 
europæiske forskningsrum.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

Åben adgang kan give fagfolk og politikere hurtig adgang til vigtige oplysninger. Derfor bør 
gratis, åben onlineadgang til forskning, som er finansieret af Horisont 2020, være den 
generelle regel. På den anden side skal åben adgang til videnskabelige data fremmes. Åben 
adgang ville uden tvivl øge den økonomiske effektivitet i EU-finansieret forskning ved at 
fremskynde det videnskabelige fremskridt og begrænse unødige gentagelser.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

De synergier, der skal være mellem Horisont 2020 og Samhørighedspolitikken i den nye 
programmeringsperiode 2014-2020, er så vigtige, at de fortjener en særskilt betragtning. Det
er imidlertid også vigtigt, at Horisont 2020 indgår i synergi med andre EU-programmer, som 
det fremgår af denne nye formulering.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

26a) Både Horisont 2020 og 
Samhørighedspolitikken søger en 
omfattende tilpasning til Europa 2020-
målene om intelligent, bæredygtig og 
inkluderende vækst gennem deres 
respektive fælles strategiske rammer.
Denne nye strategiske retning kræver et 
øget og systematisk samarbejde mellem de 
to fælles strategiske rammer for fuldt ud 
at mobilisere forsknings- og 
innovationspotentialet på regionalt, 
nationalt og europæisk niveau.

Or. en

Begrundelse

Både Horisont 2020 og samhørighedspolitikken yderst vigtige for at nå målene i Europa 
2020, selv om deres fokus er forskelligt. Derfor er der virkelig behov for synergier og 
komplementaritet mellem dem. Samhørighedspolitik skal forberede regionale aktører inden 
for forskning og innovation på at deltage i projekter under Horisont 2020 og bør på den 
anden side levere midler til at udnytte og hurtigt udbrede resultater inden for forskning og 
innovation, der stammer fra grundforskning finansieret af Horisont 2020, til markedet.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 26 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 26 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

26c) Europæiske lokale og regionale 
myndigheder spiller en vigtig rolle med 
hensyn til at gennemføre det europæiske 
forskningsområde og sikre en effektiv 
koordinering af EU's finansielle 
instrumenter, navnlig med hensyn til at 
skabe forbindelser mellem Horisont 2020 
og strukturfondene inden for rammerne 
af regionale innovationsstrategier baseret 
på intelligent specialisering. Regionerne 
spiller også en central rolle med hensyn til 
at udbrede og gennemføre resultaterne af 
Horisont 2020 og tilbyde supplerende 
finansieringsinstrumenter, herunder 
offentlige indkøb.

Or. en

Begrundelse

Som de primære aktører i programmering og gennemførelse af samhørighedspolitikken 
spiller de regionale myndigheder en relevant rolle med hensyn til at skabe og styrke de 
nødvendige synergier mellem denne politik og Horisont 2020. For at kunne udnytte 
mulighederne for synergier fuldt ud må de regionale myndigheder udvikle deres forsknings-
og innovationsstrategier for intelligent specialisering og lette udnyttelsen af resultater fra 
Horisont 2020 med særligt fokus på at skabe gunstige markedsvilkår og et gunstigt 
erhvervsmiljø.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Den økonomiske betydning af 
offentlige indkøb i EU, der af 
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Kommissionen i arbejdsdokumentet 
"Public procurement indicators 2009" 
blev vurderet til at udgøre 19,4 % af BNP, 
gør det offentlige marked til et strategisk 
instrument i den økonomiske og sociale 
politik, som den er en del af. Desuden er 
det øjeblikkelige formål med offentlige 
indkøb at udstyr de offentlige 
administrationer med løsninger, der gør 
det muligt for dem at yde en bedre service 
til borgerne, og der er ingen tvivl om, at 
innovation er et skridt til forbedring og 
udvidelse af udbydelsen af konventionelle 
produkter, bygge- og anlægsarbejder samt 
andre tjenesteydelser, og den sikrer 
ligeledes en mere effektiv 
administrationsproces. Alligevel går kun 
en meget lille del af de samlede midler til 
offentlige indkøb i EU til innovative varer 
og tjenesteydelser, og man går derfor glip 
af en stor mulighed.

Or. es

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 27 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 27 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

27c) Universiteter spiller en 
grundlæggende rolle i EU's 
videnskabelige og teknologiske grundlag 
som grundlæggende institutioner for 
fremragende uddannelse og forskning.

Or. en

Begrundelse

Mere end 60 % af forskningen i EU finder sted på universiteterne, og det er også på 
universitetscentre, langt de fleste forskere bliver uddannet.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, som letter og fremmer tæt samarbejde og fælles 
programmering med internationale, nationale og regionale programmer.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Horisont 2020 bør fremme samarbejde 
med tredjelande på basis af fælles interesse 
og gensidig fordel. Internationalt 
samarbejde inden for videnskab, teknologi 
og innovation bør medvirke til at nå 
Europa 2020-målene om at styrke 
konkurrenceevnen, bidrage til at løfte 
samfundsmæssige udfordringer og støtte 
Unionens udenrigs- og udviklingspolitik, 
blandt ved at udvikle synergi med 
tredjelandes programmer for at bidrage til 
Unionens bidrag til internationale 
forpligtelser, bl.a. opfyldelse af 
årtusindudviklingsmålene.

(30) Horisont 2020 bør fremme samarbejde 
med tredjelande på basis af fælles 
interesse, gensidig fordel og gensidighed, 
hvor det er hensigtsmæssigt. Internationalt 
samarbejde inden for videnskab, teknologi 
og innovation bør medvirke til at nå 
Europa 2020-målene om at styrke 
konkurrenceevnen, bidrage til at løfte 
samfundsmæssige udfordringer og støtte 
Unionens udenrigs- og udviklingspolitik, 
blandt ved at udvikle synergi med 
tredjelandes programmer for at bidrage til 
Unionens bidrag til internationale 
forpligtelser, bl.a. opfyldelse af 
årtusindudviklingsmålene. Der vil være 
særlig fokus på Rådets konklusioner om 
EU's rolle inden for global sundhed1.
__________________
1 Rådets (udenrigsanliggender) 
konklusioner af 10. maj 2010.

Or. en

Begrundelse

Rådets konklusioner om EU's rolle inden for global sundhed fastslår, at EU og 
medlemsstaterne bør fremme effektiv og fair finansiering af forskning, som gavner alles 
sundhed. Det blev også fremhævet, at EU bør sikre, at innovationer og indgreb giver 
produkter og tjenesteydelser, der er tilgængelige og prismæssigt overkommelige. Horisont 
2020 skal derfor ikke blot tackle samfundsmæssige udfordringer på EU-plan, men også 
verdensomspændende udfordringer i overensstemmelse med ovennævnte tilsagn fra EU's side.
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(31) For at opretholde lige 
konkurrencevilkår for alle virksomheder på 
det indre marked bør støtten under 
Horisont 2020 ydes i overensstemmelse 
med statsstøttereglerne, herunder 
fællesskabsrammen for statsstøtte til 
forskning, udvikling og innovation1 og 
under hensyntagen til dets aktuelle 
vurdering, så man sikrer, at de offentlige 
udgifter virker efter hensigten, og undgår 
markedsforvridning, f.eks. fortrængning af 
private investeringer, opbygning af 
ineffektive markedsstrukturer eller 
videreførelse af ineffektive virksomheder.
__________________
1 EUT C 323 af 30.12.2006, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Hvis vægten i for høj grad forskydes i retning af kortsigtet, markedsnær innovation, kan det 
forvride konkurrencen og være til skade for mere langsigtet grundforskning, som ofte er 
kilden til radikal, nybrydende innovation. Derfor bør man tage hensyn til ikke kun ordlyden, 
men også ånden i reglerne om statsstøtte til forskning og udvikling.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Denne forordning fastlægger Horisont 
2020 – rammeprogrammet for forskning og 
innovation (2014-2020) (i det følgende 
benævnt "Horisont 2020") og rammerne 
for Unionens støtte til forsknings- og 
innovationsaktiviteter med henblik på at 
styrke Europas videnskabelige og 
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politikkerne for innovation, forskning og 
teknologisk udvikling rummer for 
industrien.

teknologiske grundlag, sikre udvikling af 
dets intellektuelle kapital og fremme 
fordele for samfundet, herunder en bedre 
udnyttelse af det potentiale, som 
politikkerne for innovation, forskning og 
teknologisk udvikling rummer for 
industrien.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

I en situation med budgetbegrænsninger på grund af den finansielle og økonomiske krise, som 
Europa står i, bør man ikke undergrave intelligente investeringer i områder med høj 
merværdi såsom forskning og innovation. Offentlige finansielle anstrengelser på disse 
områder bør opretholdes eller øges, og Horisont 2020 bør fungere som løftestang i denne 
forbindelse. På den anden side skal EU's sociale, økonomiske og territoriale samhørighed 
være udgangspunktet for alle offentlige investeringer i EU.
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Horisont 2020 skal bidrage til at 
opbygge et samfund baseret på viden og 
innovation i hele Unionen ved at 
mobilisere tilstrækkelige yderligere midler 
til forskning, udvikling og innovation. 
Derved skal programmet støtte 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
og andre EU-politikker samt 
gennemførelsen af et velfungerende 
europæisk forskningsrum gennem 
specifikke og eksemplariske aktioner, som 
fremmer strukturændringer i de 
europæiske forsknings- og 
innovationssystemer. De relevante 
resultatindikatorer er anført i indledningen 
til bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det Fælles Forskningscenter skal 
bidrage til det overordnede mål og de 
særlige indsatsområder, der er fastlagt i stk. 
1 og 2, ved at yde videnskabelig og teknisk 
bistand til støtte for Unionens politikker. 
Hovedlinjerne i disse aktiviteter beskrives i 
bilag I, del IV.

3. Det Fælles Forskningscenter skal 
bidrage til det overordnede mål og de 
særlige indsatsområder, der er fastlagt i stk. 
1 og 2, ved at yde videnskabelig og teknisk 
bistand til støtte for Unionens politikker. 
Hovedlinjerne i disse aktiviteter beskrives i 
bilag I, del IV. Desuden vil Det Fælles 
Forskningscenter støtte nationale og 
regionale myndigheder i udviklingen af 
deres intelligente specialiseringsstrategier.

Or. en
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Begrundelse

Det Fælles Forskningscenter bør også bistå de regionale og lokale beslutningstagere med de 
seneste resultater indenfor forskning, udvikling og innovation. Dette bør ske i tæt samarbejde 
med den seneste udvikling fra platformen for intelligent specialisering.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Pilotforsøg er allerede indeholdt i EU's budgetforhandlingsproces.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af Horisont 2020 er xxx
mio. EUR, hvoraf maksimalt 98,2 %
afsættes til aktiviteter i henhold til afsnit 
XIX i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF).

Or. en



PR\903054DA.doc 23/151 PE489.637v01-00

DA

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Videnskabelig topkvalitet: 27 818 mio. 
EUR

a) Videnskabelig topkvalitet: 33,2 % af det 
samlede budget

Or. en

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Industrielt lederskab: 20 280 mio. EUR b) Industrielt lederskab: 24 % af det 
samlede budget

Or. en

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Samfundsmæssige udfordringer: 35 888 
mio. EUR.

c) Samfundsmæssige udfordringer: 37,7 % 
af det samlede budget.

Or. en
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Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det samlede maksimumsbeløb for 
Unionens finansieringsbidrag fra Horisont 
2020 til Det Fælles Forskningscenters ikke-
nukleare aktiviteter er 2,1 % af det 
samlede budget.

Or. en

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beløbenes vejledende fordeling mellem de 
specifikke mål for indsatsområderne og det 
samlede maksimumsbeløb for bidraget til 
Det Fælles Forskningscenters ikke-
nukleare aktiviteter er anført i bilag II.

Beløbenes fordeling mellem de specifikke 
mål for indsatsområderne og det samlede 
maksimumsbeløb for bidraget til Det 
Fælles Forskningscenters ikke-nukleare 
aktiviteter er anført i bilag II.

Or. en

Begrundelse

Fordelingen skal være klar, og der må ikke være mulighed for misforståelser.

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det Europæiske Institut for Innovation 
og Teknologi finansieres via et 
maksimumsbeløb fra Horisont 2020 på
3194 mio. EUR, som fastlagt i bilag II. Der 
vil i først omgang blive tildelt 1542 mio. 

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

II.

Or. en

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne finansiering via to flerårige 
tildelinger dækker:

udgår

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

Or. en
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Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) den aftalte tidsplan for oprettelsen af 
den tredje serie af videns- og 
innovationsfællesskaber
b) de eksisterende videns- og 
innovationsfællesskabers programlagte 
finansielle behov alt efter deres særlige 
udvikling.
c) bidrag fra Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologis viden- og 
innovationsfællesskaber til målene for 
Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

b) udvikling af nøgleindikatorer til 
vurdering af delprogrammernes resultater 
og indvirkninger som specificeret i 
særprogrammets bilag II

c) delprogrammernes og instrumenternes 
forventede fremtidige finansielle behov.



PE489.637v01-00 28/151 PR\903054DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) lande eller områder, der er associeret 
med det syvende rammeprogram.

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at koordinere mellem de tre søjler i Horisont 2020 for at opnå de mål, der 
er fastsat i programmet.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 a
Strategisk styring og koordination

Der tilstræbes en strategisk styring og 
koordination af forskning og udvikling 
med henblik på at nå fælles mål opnå 
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synergier på tværs af Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Horisont 2020 skal effektivt fremme 
balance mellem kønnene i alle 
programmer, i evalueringsudvalg, i 
ekspert- og rådgivergrupper og i ethvert 
besluttende organ, som findes eller 
oprettes med henblik på programmets 
gennemførelse. Til dette formål udvikles 
der mål, og der gennemføres 
hensigtsmæssige aktioner for at nå disse 
mål.

Or. en
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Begrundelse

Forskning har vist, hvordan uligheder mellem kønnene, som er indbygget i samfundet og 
forskningsinstitutioner, har påvirket videnskab, medicin og teknologi. Kønsuligheder i 
forskningen begrænser den videnskabelige kreativitet og kvalitet og fordelene for samfundet. 
Det kan også være dyrt. Anvendelse af kønsanalyser til at stimulere innovationen indebærer 
interdisciplinært arbejde i hele forskningsprocessen. Det fremmer innovationen ved at tilbyde 
nye perspektiver, stille nye spørgsmål og åbne nye forskningsområder.

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forskningsprojekter, hvor mennesker er 
involveret som subjekter elle slutbrugere, 
sikrer Horisont 2020, at kønsdimensionen 
inddrages behørigt i forsknings- og 
innovationsindholdet på alle trin i 
processen, herunder fastsættelse af 
prioriteter, udskrivning af projekter, 
evaluering og overvågning af 
programmer og projekter, forhandlinger 
og aftaler.

Or. en

Begrundelse

Europa har brug for flere videnskabsfolk og flere mennesker med kvalifikationer inden for 
videnskab og teknologi for at kunne konkurrere på den globale arena. I dag er der en klar 
manglende balance mellem kønnene inden for videnskab, ingeniørvidenskab og teknologi. En 
forbedret kønsbalance i hele systemet har derfor et klart potentiale for at øge den 
menneskelige kapital inden for videnskab og teknologi. Derfor bør det være et mål for 
Horisont 2020 at forbedre kønsbalancen i det europæiske videnskabs- og teknologisystem.
Derfor skal kønsbalancen være til stede gennem hele processen.
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Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Menneskelige ressourcer

Fremme af menneskelige ressourcer til 
videnskab, teknologi og innovation i hele 
Europa skal være en prioritet i Horisont 
2020.
Horisont 2020 skal bidrage til at fremme 
forskerkarrierer og gøre dem attraktive i 
hele Unionen i forbindelse med det 
europæiske forskningsrum.

Or. en

Begrundelse

Den økonomiske og finansielle krise har haft en alvorlig negativ indvirkning på 
arbejdsløshedstallene i mange medlemsstater. Det er absolut nødvendigt at skabe nye 
jobmuligheder i sektorer med høj økonomisk merværdi såsom forskning og udvikling. Det er 
nødvendigt at tiltrække og fremme menneskelige ressourcer i disse sektorer for at sikre 
genopretningen og EU's langsigtede konkurrencedygtighed i en globaliseret verden.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15b
Fri adgang

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

Or. en

Begrundelse

Åben adgang kan give fagfolk og politikere hurtig adgang til vigtige oplysninger. Derfor bør 
gratis, åben onlineadgang til forskning, som er finansieret af Horisont 2020, være den 
generelle regel. På den anden side skal åben adgang til videnskabelige data fremmes. Åben 
adgang ville uden tvivl øge den økonomiske effektivitet i EU-finansieret forskning ved at 
fremskynde det videnskabelige fremskridt og begrænse unødige gentagelser.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Horisont 2020 gennemføres i 
komplementaritet med andre EU-
støtteprogrammer.

Or. en

Begrundelse

De synergier, der skal være mellem Horisont 2020 og Samhørighedspolitikken i den nye 
programmeringsperiode 2014-2020, er så vigtige, at de fortjener en særskilt nævnelse.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
Synergier med strukturfondene

Horisont 2020 skal bidrage til at mindske 
forsknings- og innovationsforskellene i 
EU ved at skabe muligheder for synergier 
med samhørighedspolitikken som støtte 
for forskning og innovation ved at 
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gennemføre supplerende foranstaltninger 
på en koordineret måde. Hvor det er 
muligt, vil interoperabiliteten mellem de 
to instrumenter blive fremmet, og der vil 
blive tilskyndet til kumulativ eller 
kombineret finansiering.

Or. en

Begrundelse

Som anført i den foreslåede nye betragtning 26a er både Horisont 2020 og 
samhørighedspolitikken yderst vigtige for at nå målene i Europa 2020, selv om deres fokus er 
forskelligt. Derfor er der virkelig behov for synergier og komplementaritet mellem dem. 
Samhørighedspolitik skal forberede regionale aktører inden for forskning og innovation på at 
deltage i projekter under Horisont 2020 og bør på den anden side levere midler til at udnytte 
og hurtigt udbrede resultater inden for forskning og innovation, der stammer fra 
grundforskning finansieret af Horisont 2020, til markedet.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den vigtige rolle, som SMV'er skal spille i styrkelsen af det europæiske forsknings- og 
innovationssystem, kræver klare mål og klar finansiel støtte. Ændringen fra et vejledende tal 
til et mindstetal giver større klarhed og forudsigelighed.
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Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) finansielle bidrag fra Unionen til fælles 
foretagender, der er oprettet under det 
syvende rammeprogram på grundlag af 
artikel 187 i TEUF, forudsat at de 
grundlæggende retsakter for disse 
foretagender ændres under fuld 
hensyntagen til resultaterne af den cost-
benefit-analyse, som skal gennemføres i 
forbindelse med den fastsatte 
konsekvensvurdering af dette instrument, 
samt opfyldelse af kriterierne i stk. 3, til 
nye offentlig-private partnerskaber, der 
oprettes på grundlag af artikel 187 i TEUF, 
og til andre finansieringsorganer, jf. artikel 
[55, stk. 1, litra b), nr. v) eller vii),] i 
forordning (EU) nr. XX/2012 [ny 
finansforordning]. Denne form for 
partnerskaber etableres kun, hvor 
rækkevidden af de forfulgte mål og 
størrelsesordenen af de nødvendige 
ressourcer berettiger til det, og hvor andre 
former for partnerskaber ikke vil opfylde 
målene eller ikke vil skabe den 
nødvendige løftestangseffekt,

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Ikke kun udvælgelsen af OPP'er, men også gennemførelsen af dem bør følge visse kriterier, 
f.eks. tilpasning til resten af Horisont 2020 for så vidt angår regler om intellektuelle 
ejendomsrettigheder, adgangsrettigheder, gennemsigtighed og åbenhed og behovet for på 
forhånd at udpege fælles mål og stå til ansvar for dem.

Ændringsforslag 52

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) der opnås merværdi ved at samarbejde 
på EU-plan og gennem instrumentet 
offentlig-private partnerskaber

Or. en

Begrundelse

Der bør kun etableres offentlig-private partnerskaber, hvis OPP som instrument giver en 
merværdi (f.eks. med hensyn til erhvervslivets deltagelse, løftestang for private midler eller 
forbedret konkurrencedygtighed for en hel værdikæde) i forhold til andre mulige 
instrumenter.

Ændringsforslag 53

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) omfanget af virkningerne for industriens 
konkurrenceevne, bæredygtig vækst og 
samfundsøkonomiske spørgsmål ved at 
definere klare og målelige 
samfundsmæssige og 
konkurrencemæssige mål, herunder 
jobskabelse og uddannelsesmæssige mål 
og ansvar for at nå disse mål

Or. en
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Begrundelse

I en krisesituation skal økonomiske og samfundsmæssige mål være klart defineret og være 
målelige med henblik på at vurdere et instruments egnethed. Der bør være særligt fokus på 
jobskabelse, da en af krisens vigtigste konsekvenser er den klare negative indvirkning på 
beskæftigelsen.

Ændringsforslag 54

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) partnernes langsigtede engagement, 
herunder et afbalanceret bidrag, på basis 
af en fælles vision og klart afgrænsede mål

Or. en

Begrundelse

I en situation med stramme offentlige budgetter er det absolut nødvendigt at fremme private 
midler og bidrag. At nå målene for Horisont 2020 og Europa 2020 kræver ikke kun offentlig 
støtte, men også privat engagement.

Ændringsforslag 55

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) overholdelse af reglerne for deltagelse 
i Horisont 2020-programmet, navnlig med 
hensyn til intellektuelle 
ejendomsrettigheder, gennemsigtighed og 
åbenhed

Or. en



PE489.637v01-00 38/151 PR\903054DA.doc

DA

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) komplementaritet med andre dele af 
Horisont 2020 og tilpasning til EU's 
forsknings- og innovationsstrategi

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – litra e c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 58

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der lægges især vægt på fælles 
programlægningsinitiativer mellem 
medlemsstaterne.

Der lægges især vægt på fælles 
programlægningsinitiativer mellem 
medlemsstaterne, og disse initiativer kan 
omfatte regioner og byer, hvis det er 
relevant. EU's finansielle bidrag skal 
være begrænset og altid være betinget af 
gennemsigtighed, stor deltagelse fra 
medlemsstaternes side, EU-merværdi og 
additionaliteten af midlerne. Supplerende 
finansiering skal være begrænset til 
initiativer, som permanent er åbne for alle 
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medlemsstaters deltagelse.

Or. en

Begrundelse

For det første er der behov for større fleksibilitet og en øget rolle for regionerne ved 
dannelsen af fælles programlægningsinitiativer. For det andet skal EU's deltagelse i fælles 
programlægningsinitiativer altid være betinget af initiativernes europæiske merværdi og være 
baseret på inklusivitet.

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Samme logik, som gælde for medlemsstaterne, bør også gælde for EU-deltagelse i 
programmer, som forestås af regionale myndigheder. Dette ville være i overensstemmelse 
med ånden i artikel 185 i TEUF.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Foretagender, der er etableret i 
tredjelande, og internationale 
organisationer er berettigede til at deltage i 
indirekte aktioner under Horisont 2020 på 
de betingelser, der er fastlagt i forordning 
(EU) XX/XX [deltagelsesreglerne]. 
Internationalt samarbejde med tredjelande 
og internationale organisationer vil blive 

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

fremmet og integreret i aktiviteterne under 
Horisont 2020, navnlig for at nå følgende 
mål:

Or. en

Ændringsforslag 61

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) at støtte Unionens udenrigs- og 
udviklingspolitiske mål i komplementaritet 
med udenrigspolitiske programmer og 
udviklingsprogrammer og internationale 
forpligtelser såsom opnåelsen af 
millenniumudviklingsmålene.

Or. en

Begrundelse

Der skal være en klar sammenhæng mellem Horisont 2020 og de aktioner, det støtter, og EU's 
generelle udenrigspolitiske og udviklingsmæssige mål. De skal desuden være i fuld 
overensstemmelse med de internationale forpligtelser, EU har påtaget sig.

Ændringsforslag 62

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 63

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gensidig adgang til tredjelandes 
programmer bør fremmes. For at opnå 
størst mulig virkning vil der blive 
tilskyndet til koordinering og samspil med 
initiativer i medlemsstaterne og de 
associerede lande.

Gensidig adgang til tredjelandes 
programmer bør fremmes og overvåges 
med jævne mellemrum. For at opnå størst 
mulig virkning vil der blive tilskyndet til 
koordinering og samspil med initiativer i 
medlemsstaterne og de associerede lande.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt jævnligt at overvåge tredjelandes programmer for at sikre, at den adgang, 
som EU sikrer til Horisont 2020, er gensidig. Denne overvågning skal fange ændringer i 
praksis i tredjelande, som kan undergrave denne ønskede gensidige adgang.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Aktiviteter med henblik på kommunikation 
og formidling af information skal indgå 
som en integreret opgave under alle 
foranstaltninger, der støttes under Horisont 
2020. Inkludering af kønsaspektet i 
udbredelses- og 
kommunikationsaktiviteter vil være en del 
af effektive ordninger og vil blive 
vurderet.

Or. en

Begrundelse

Kønsaspektet skal være til stede i alle trin af Horisont 2020, herunder i udbredelses- og 
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kommunikationsaktiviteter.

Ændringsforslag 65

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Projekters resultater og implikationer bør kommunikeres til forskningsverdenen og bredere 
ud for at fremme en større udveksling mellem forskningsverdenen, erhvervslivet, borgerne og 
civilsamfundet.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kontrolsystemet skal sikre en passende 
balance mellem tillid og kontrol, idet 
administrationsomkostningerne og andre 
omkostninger ved kontrolforanstaltninger
på alle niveauer tages i betragtning, så 
målene for Horisont 2020 kan nås, og så 
programmet tiltrækker de mest 
fremragende forskere og de mest 
innovative virksomheder.

2. Kontrolsystemet skal sikre en passende 
balance mellem tillid og kontrol, idet 
administrationsomkostningerne og andre 
omkostninger ved kontrolforanstaltninger 
på alle niveauer, herunder 
støttemodtagernes niveau, tages i 
betragtning, så målene for Horisont 2020 
kan nås, og så programmet tiltrækker de 
mest fremragende forskere og de mest 
innovative virksomheder.

Or. en
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Begrundelse

De administrative omkostninger, som kan opstå for støttemodtagere i forbindelse med 
opfyldelse af kontrolkrav, skal anerkendes og tages med i betragtning.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Effektiv overvågning af programmet kræver klare indikatorer. Kønsaspektet er desuden så 
vigtigt, at det fortjener at nævnes særskilt.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 26 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluering Midtvejsevaluering

Or. en
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Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Vurderinger og evalueringer foretages i 
så god tid, at resultaterne kan indgå i 
beslutningsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 70

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

i) graden af udnyttelse af den første 
tildeling af midler, jf. artikel 6, stk. 3, idet 
der skelnes mellem det beløb, der 
anvendes til udvikling af den første serie 
af videns- og innovationsfællesskaber, og 
virkningen af startkapitalfinansieringen 
af den anden fase og Det Europæiske 
Institut for Innovations og Teknologis 
evne til at tiltrække midler fra partnerne i 
videns- og innovationsfællesskaberne og 
den private sektor, jf. forordning XX/2012 
[ændret forordning om EIT]
ii) den aftalte tidsplan for oprettelsen af 
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den tredje serie af videns- og 
innovationsfællesskaber og de 
eksisterende videns- og 
innovationsfællesskabers programlagte 
finansielle behov alt efter deres særlige 
udvikling og
iii) bidraget fra Det Europæiske Institut 
for Innovation og Teknologis og videns-
og innovationsfællesskaberne til 
indsatsområdet "Samfundsmæssige 
udfordringer" og det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" under Horisont 2020.

Or. en

Begrundelse

Næste generation af VIF'er skal iværksættes i 2014, og budgettet vil blive indfaset i takt med 
deres årlige præstationer. Da alle sektorer er forskellige, synes det at være en sundere tilgang 
at basere budgetafgørelsen på hvert enkelt VIF's egne præstationer i stedet for at træffe 
afgørelse om nye VIF'er på grundlag af andre VIF'ers præstationer.

Ændringsforslag 71

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Senest ved udgangen af 2017 
gennemfører Kommissionen, idet den tager 
hensyn til ex-post-evalueringen af det 
syvende rammeprogram, der skal foreligge 
ved udgangen af 2015, og evalueringen af 
Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi, og med bistand fra uafhængige 
eksperter en foreløbig evaluering af 
Horisont 2020, det tilhørende særprogram, 
herunder Det Europæiske Forskningsråd og 
de aktiviteter, der gennemføres af Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi; evalueringen skal omfatte 
følgende aspekter: hvordan det skrider 
frem med at nå målene for Horisont 2020 
(både med hensyn til selve resultaterne og 
virkningerne heraf), om alle 

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

i) hvordan det skrider frem med at nå 
målene for Horisont 2020 (både med 
hensyn til selve resultaterne og 
virkningerne heraf på grundlag af de 
indikatorer, der er anført i 
særprogrammets bilag II), om alle 
foranstaltninger fortsat er relevante, 

ii) om ressourcerne udnyttes effektivt, med 
særlig vægt på tværgående 
foranstaltninger og andre elementer, der 
er fastsat i artikel 13, stk. 1, og
iii) merværdi på EU-plan. 
Den foreløbige evaluering skal også 
dække, om der er mulighed for yderligere 
forenkling og aspekter som adgang til 
finansieringskilder for deltagerne i 
samtlige regioner, for SMV'er og med 
henblik på at fremme ligestilling mellem 
kønnene. Den skal desuden omfatte 
foranstaltningernes bidrag til Unionens 
indsatsområder om intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst samt de tidligere 
foranstaltningers langsigtede virkninger.

Or. en
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Ændringsforslag 72

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 73

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- følgende indikatorer for menneskelige 
ressourcer: ændring i brøkdelen af 
forskere (FTE) i den aktive befolkning; 
ændring i andelen af kvinder i det 
samlede antal forskere; ændringer i 
tiltrækningen af forskere fra udlandet og i 
forskeres hjerneflugt.
Alle resultatindikatorer skal anvendes for 
at fremhæve ændringer, for at gøre 
synlige fremskridt i interne ubalancer i 
EU i forskningsdeltagelse og for at 
muliggøre væsentlig international 
sammenligning på verdensplan.

Or. en

Begrundelse

Sammen med de medtagne indikatorer skal resultaterne af Horisont 2020 evalueres med 
hensyn til forbedring af menneskelige ressourcer. En vellykket og bæredygtig genopretning 
efter den økonomiske krise kræver solid menneskelig kapital i forsknings- og 
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innovationssystemet. På den anden side skal evalueringer og gennemgange sættes i forhold til 
den tidligere situation for at præcisere virkningen af Horisont 2020.

Ændringsforslag 74

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle tre indsatsområder skal omfatte en 
international dimension. Internationalt 
videnskabeligt og teknologisk samarbejde 
er et centralt spørgsmål for EU, og derfor 
vil Horisont 2020 støtte det i tre 
hoveddimensioner:
- fremme af videnskabeligt og teknologisk 
samarbejde med de mest avancerede 
videncentre i verden for at opnå og dele 
de mest avancerede ekspertisestandarder 
og for at skabe konkurrence på højeste 
niveau
- fremme af internationalt videnskabeligt 
og teknologisk samarbejde til 
kapacitetsopbygning, hvilket lige fra 
starten hjælper institutioner i EU til at 
bidrage til og dele fordelene ved den 
hurtige udvidelse af forsknings- og 
udviklingskapacitet og menneskelige 
ressourcer i hele verden
- fremme af videnskabeligt og teknologisk 
samarbejde for fred og stabilitet i hele 
verden, idet den grundlæggende rolle, 
som menneskelige og samfundsmæssige 
værdier inden for videnskab og forskning 
kan bibringe konsolidering af skrøbelige 
samfund og bilæggelse af internationale 
konflikter, anerkendes.

Or. en

Begrundelse

Internationale netværk for videnskabeligt samarbejde har formet den moderne videnskab og 
teknologi og bliver stadig vigtigere for med vellykket resultat at håndtere nye områder inden 
for videnskab og teknologi. Det sidste årtis eksplosion af videregående uddannelser og 
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forskning giver hidtil usete økonomiske og menneskelige ressourcer til at stræbe efter ny 
viden. EU's rolle i denne større verden med videnbaserede vækstsamfund skal hele tiden 
omdefineres. Internationalt videnskabeligt og teknologisk samarbejde er nu sammen med 
EU's forskningssamarbejde af afgørende betydning i alle strategiske planer i institutioner, der 
opnår vellykkede resultater.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Bilag I – Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Fælles Forskningscenter bidrager til 
det overordnede mål og indsatsområderne 
for Horisont 2020 med det specifikke mål 
at yde kundeorienteret videnskabelig og 
teknisk bistand til Unionens politikker.

Det Fælles Forskningscenter bidrager til 
det overordnede mål og indsatsområderne 
for Horisont 2020 med det specifikke mål 
at yde kundeorienteret videnskabelig og 
teknisk bistand til Unionens politikker.
Merværdien på EU-plan af Det Fælles 
Forskningscenter vurderes i forhold til 
følgende indikatorer:
- antallet af konkrete specifikke 
virkninger for EU-politikker som følge af 
teknisk og videnskabelig støtte fra Det 
Fælles Forskningscenter
- antal publikationer med peer-review.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at evaluere JRC's rolle med nogle konkrete indikatorer.

Ændringsforslag 76

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Som anført i den foreslåede nye artikel 16a er både Horisont 2020 og samhørighedspolitikken 
yderst vigtige for at nå målene i Europa 2020, selv om deres fokus er forskelligt. Derfor er 
der virkelig behov for synergier og komplementaritet mellem dem. Samhørighedspolitik skal 
forberede regionale aktører inden for forskning og innovation på at deltage i projekter under 
Horisont 2020 og bør på den anden side levere midler til at udnytte og hurtigt udbrede 
resultater inden for forskning og innovation, der stammer fra grundforskning finansieret af 
Horisont 2020, til markedet.

Ændringsforslag 77

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 78

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Bilag I – Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 7 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Der er behov for udbredelse af kvalitet og udvidelse af deltagerkredsen i Horisont 2020 for at 
øge konkurrenceevnen, samtidig med at der sigtes mod økonomisk, social og geografisk 



PE489.637v01-00 52/151 PR\903054DA.doc

DA

samhørighed i Europa. Specifik støtte i henhold til dette nye specifikke mål kan øge det 
ekspertisepotentiale, der findes i Europa.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Bilag I – Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 7 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Dette nye specifikke mål skal støtte etablering af en berigende dialog mellem videnskab og 
samfund, samtidig med at de menneskelige ressourcer inden for videnskab og innovation 
forbedres gennem en forbedret balance mellem kønnene og ved at tiltrække unge talenter til 
en karriere inden for videnskab og teknologi.

Ændringsforslag 81

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Sigtet med dette indsatsområde er at 
fremskynde udviklingen af teknologier og 
innovative produkter, der kan danne 
grundlag for fremtidens virksomheder og 
hjælpe innovative europæiske SMV'er til at 
vokse og blive førende på verdensplan 
samt at udnytte potentialet ved at skabe 
grobund for nye SMV'er. Der skal især 
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lægges vægt på at fremme udveksling af 
viden og teknologi fra offentlige 
forskningscentre til virksomheder samt 
fra virksomheder indbyrdes. 
Indsatsområdet omfatter tre specifikke mål:

Or. en

Ændringsforslag 82

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Industrielt lederskab skal bidrage til europæiske standarder, der anerkendes og anvendes i 
hele verden. I en kompleks teknologisk verden betegner standarder markedsstyrke og er en 
multiplikativ faktor på vejen fra forskning til innovation.
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Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Bilag I – Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Horisont 2020 vil anlægge en integreret 
tilgang til SMV'ers deltagelse, og oprette 
en klar mekanisme til at indkredse og 
håndtere SMV'ers behov for udveksling af 
viden og teknologi. Støtte betyder, at 
mindst 15 % af de samlede budgetter for 
alle specifikke mål vedrørende 
samfundsmæssige udfordringer og det 
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi" afsættes til SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Bilag I – Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 14 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Sundhed, demografiske ændringer og 
trivsel

a) Sundhed og trivsel

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 85

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fødevaresikkerhed, bæredygtigt b) fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, sund og bæredygtig
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landbrug, havforskning og bioøkonomi havforskning og bioøkonomi

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 86

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) rummelige, innovative og sikre 
samfund.

f) Forståelse for europæiske samfund og 
samfundsmæssige ændringer

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Bilag I – Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 14 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Beskyttelse af frihed og sikkerhed i 
Europa

Or. en

Begrundelse

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages 
alle relevante steder).
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Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Bilag I – Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 89

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Bilag I – Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – punkt 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Disse aktiviteter er nu under det nye foreslåede specifikke mål "Udbredelse af kvalitet og 
udvidelse af deltagerkredsen" under indsatsområdet "Videnskabelig topkvalitet".
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Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 1 – stk. 1.1 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mens 60 % af europæere med en 
universitetseksamen er kvinder, er det 
endvidere kun 18 % af grade A forskerne 
(forskere med titlen dr. scient. eller 
forskere, der er professorer), der er 
kvinder sammenlignet med 27 % i USA. 
Det lave antal kvinder, der er i stand til at 
forfølge en videnskabelig karriere er et 
enormt stort spild, talentspild og en 
hindring for kvaliteten af europæisk 
forskning.

Or. en

Begrundelse

Ligestilling mellem mænd og kvinder er en central faktor, der afgør forskningens kvalitet. 
Som det er bevist, bidrager opnåelse af balance mellem kønnene i et team til kvaliteten af 
forskningen og resultaterne. Desuden stimulerer kønsdiversifikation innovation og 
produktivitet.

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 1 – stk. 1.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 1 – stk. 1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Der skal være balance mellem kønnene i evalueringen, eftersom der er store muligheder for 
at forbedre kvinders deltagelse i videnskab.

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 1 – stk. 1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFR skal især lægge vægt på at bistå 
fremragende forskere i starten af deres 
karriere med at tage skridtet til 
uafhængighed ved at yde tilstrækkelig 
støtte i den kritiske fase, hvor forskerne 
etablerer eller konsoliderer deres eget 
forskerhold eller forskningsprogram.

EFR skal især lægge vægt på at bistå 
fremragende forskere i starten af deres 
karriere med at tage skridtet til 
uafhængighed ved at yde tilstrækkelig 
støtte i den kritiske fase, hvor forskerne 
etablerer eller konsoliderer deres eget 
forskerhold eller forskningsprogram. At 
forskere vender tilbage og reintegreres 
efter afslutningen af en EFR-
finansieringsperiode kan også støttes, 
navnlig i kombination med ordningen 
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med "formandskab" for det europæiske 
forskningsrum.

Or. en

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 1 – stk. 1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fremtidige og fremspirende teknologier 
(FET)

2. Fremtidige og fremspirende videnskaber 
og teknologier (FEST)
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Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 2 – stk. 2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 2 – stk. 2.1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FEST vil fremme ekspertise gennem 
samarbejdsprojekter, der fokuserer på 
frontlinjeforskning i fremtidige og nye 
muligheder inden for forskning og 
teknologi. Ved at spænde over hele 
området med samarbejdsprojekter inden 
for frontlinjeforskning fra 
grundlæggende frontlinjevidenskab til 
frontlinjeudvikling inden for teknologi og 
fremme samarbejde på tværs af grænser 
fra de allerførste faser af forskningen og 
fremefter vil FEST bibringe den moderne 
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forsknings frontlinje merværdi på EU-
plan og bidrage til at opbygge samlet 
kritisk masse i fremragende forskning i 
hele Europa.

Or. en

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 2 – stk. 2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 2 – stk. 2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nogle ideer kan udvikles i lille skala, men 
andre kan være så stor en udfordring, at de 
kræver en omfattende samlet indsats over 
et længere tidsrum. Vigtige økonomier 
verden over har anerkendt dette, og der er 
voksende global konkurrence om at 

Nogle ideer kan udvikles i lille skala, men 
andre kan være så stor en udfordring, at de 
kræver en omfattende samlet indsats over 
et længere tidsrum. For at slå igennem må 
denne type aktiviteter hurtigt udbygges i 
stor skala, ved at man slutter sig sammen 



PR\903054DA.doc 63/151 PE489.637v01-00

DA

udpege og forfølge nye teknologiske 
muligheder i forskningens grænseland, 
der kan få betydelige virkninger i form af 
innovation og fordele for samfundet. For 
at slå igennem må denne type aktiviteter 
hurtigt udbygges i stor skala, ved at man 
slutter sig sammen på tværs af programmer 
på europæisk, nationalt og regionalt plan 
om fælles mål for at opbygge kritisk 
masse, fremme synergi og opnå størst 
mulig mobiliserende virkning.

på tværs af programmer på europæisk, 
nationalt og regionalt plan om fælles mål 
for at opbygge kritisk masse, fremme 
synergi og opnå størst mulig mobiliserende 
virkning.

Or. en

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 2 – stk. 2.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 2 – stk. 2.3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mindst 60 % af FEST's ressourcer vil 
blive afsat til "bottom-up" 
frontlinjeforskning, der foregår i et 
samarbejde, inden for alle områder, 
hvorimod højst 25 % vil blive koncentreret 
om at forfølge nogle få udfordrende 
FEST-flagskibe.
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En FEST styringskomité bestående af 
videnskabsfolk og ingeniører med det 
højeste omdømme og passende ekspertise, 
som sikrer en mangfoldighed af 
forskningsområder og handler på egne 
vegne, skal give input og råd til 
Kommissionen om den samlede 
videnskabelige strategi for FEST-
aktiviteterne, oprettelsen af 
arbejdsprogrammet og kriterierne for 
indkaldelser af forslag samt definitionen 
af specifikke emner til FEST Proaktiv og 
FEST Flagskibe.
Evaluering af alle FEST-projekter vil 
udelukkende følge strenge kriterier for 
videnskabelig og teknologisk ekspertise.

Or. en

Begrundelse

Selv om FEST Flagskibe er vigtige for Europa, må der ikke samles for mange midler til dem. 
Et betydeligt beløb skal anvendes på "bottom-up" frontlinjeforskning, der foregår i et 
samarbejde, på grund af denne forsknings store potentiale for at bidrage til opnåelse af de 
mål, der er knyttet til FEST. FEST styringskomitéen med de nævnte elementer vil uden tvivl 
forbedre de samlede resultater, som forventes af FEST, og vil helt klart øge den samlede 
støtte til dette specifikke mål. Ekspertise skal være det unikke kriterium i evalueringen af 
FEST efter eksemplet med EFR.

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Marie Curie-aktiviteter 3. Marie Sklodowska-Curie-aktiviteter

Or. en

Begrundelse

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages 
alle relevante steder).
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Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – stk. 3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – stk. 3.1 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – stk. 3.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Marie Curie-aktiviteterne udvikles 
yderligere, vil de kunne yde et vigtigt 
bidrag til udviklingen af det europæiske 
forskningsrum. Med deres 
europadækkende konkurrencebaserede 
finansieringsstruktur vil Marie Curie-

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

aktiviteterne tilskynde til nye, kreative og 
innovative former for videreuddannelse, 
f.eks. fælles eller multiple ph.d.-grader, 
ph.d.-studier i erhvervslivet, og inddrage 
aktører inden for uddannelse, forskning og 
innovation, der vil være nødt til at 
konkurrere på verdensplan om et 
topkvalitetsry. Ved at yde EU-støtte til de 
bedste forsknings- og 
videreuddannelsesprogrammer efter 
principperne for innovativ ph.d.-
uddannelse i Europa vil de også fremme en 
videre formidling og udbredelse af en mere 
struktureret ph.d.-uddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – stk. 3.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Det ville være positivt at udvide aktiviteten til "early stage"-forskere med henblik på f.eks. 
praktikophold af kort varighed for at deltage i specialuddannelsesaktiviteter

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – stk. 3.3 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at finde den rette balance mellem forskningsmålet og en god mentorordning

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – stk. 3.3 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De vigtigste aktiviteter går ud på at skabe 
attraktive karrieremuligheder i 
universiteter, forskningsinstitutioner, 
virksomheder, SMV'er og andre 
samfundsøkonomiske grupper i og uden for 
Europa og dermed tilskynde erfarne 
forskere til – gennem mobilitet – at udvikle 

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

deres kvalifikationer i bredden eller 
dybden, hvilket giver forskere mulighed 
for at blive uddannet og tilegne sig ny 
viden i en forskningsorganisation på højt 
niveau i et tredjeland og efterfølgende 
vende tilbage. Mulighederne for at 
genoptage en forskerkarriere efter en 
afbrydelse skal også fremmes.

Or. en

Begrundelse

At give forskere mulighed for at vende tilbage, efter at de har uddannet sig i et tredjeland, 
skal forbedre Europas menneskelige kapital inden for forskning og innovation.

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – stk. 3.3 – litra d – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – stk. 3.3 – litra e – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 4 – stk. 4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Topmoderne forskningsinfrastrukturanlæg 
bliver mere og mere komplekse og 
kostbare og kræver ofte integration af 
forskelligt udstyr, tjenester og datakilder 

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

samt omfattende tværnationalt samarbejde. 
Intet enkelt land har ressourcer nok til at 
støtte alle de forskningsinfrastrukturanlæg, 
det har behov for, hvilket er grunden til 
værdien af etablerede europæiske 
forskningsinfrastrukturer, som har 
udgjort et fremragende eksempel på 
samling af ressourcer og har vist 
merværdien af en fælles tilgang i de sidste 
fyrre år. Den europæiske strategi for 
forskningsinfrastruktur har medført 
bemærkelsesværdige fremskridt i de senere 
år med gennemførelsen af ESFRI-
køreplanen for infrastruktur, der går ud på 
at integrere og åbne nationale 
forskningsanlæg og udvikle e-infrastruktur 
som grundlag for et åbent og effektivt
digitalt europæiske forskningsrum. 
Netværkene af 
forskningsinfrastrukturanlæg i Europa 
styrker den menneskelige kapital ved at 
give en ny generation af forskere og 
ingeniører uddannelse i verdensklasse og 
fremme tværfagligt samarbejde.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege den eksisterende erfaring med samarbejde på dette område, som 
har givet mulighed for forskningsinfrastrukturer, der dækker hele Europa og som er 
veletablerede og har et godt omdømme i hele verden.

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 4 – stk. 4.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En yderligere udvikling og bredere 
udnyttelse af forskningsinfrastrukturen på 
EU-plan vil bidrage væsentligt til 
udviklingen af det europæiske 
forskningsrum. Mens medlemsstaterne 
fortsat spiller en central rolle i udvikling og 
finansiering af forskningsinfrastruktur, har 

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

Unionen en vigtig opgave med hensyn til at 
støtte infrastruktur på EU-plan, som f.eks. 
at koordinere aktiviteter i spredte 
europæiske forskningsinfrastrukturer, 
fremme udvikling af nye anlæg, sørge for, 
at national og europæisk infrastruktur gøres 
bredt tilgængelig, og sikre, at regionale, 
nationale, europæiske og internationale 
politikker er sammenhængende og 
virkningsfulde. Det er ikke blot nødvendigt 
at undgå overlapning af indsatsen og at 
koordinere og rationalisere brugen af 
anlæggene, men også at samle 
ressourcerne, så Unionen også kan 
erhverve og drive forskningsinfrastruktur 
på verdensplan.

Or. en

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 4 – stk. 4.2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikt har omdannet videnskaben ved at 
muliggøre fjernsamarbejde, omfattende 
databehandling, in silico-eksperimenter 
og adgang til fjerne ressourcer. 
Forskning er i stigende grad blevet 
tværnational og tværfaglig, hvilket 
forudsætter anvendelse af ikt-
infrastrukturer, der er overnationale, 
ligesom selve videnskaben er det. Det er 
derfor hensigtsmæssigt, at 35 % af 
budgettet under dette specifikke mål går 
til forskning og innovation inden for e-
infrastrukturer.

Or. en

Begrundelse

Den vigtige rolle, som ikt spiller i udviklingen af moderne videnskab og innovation, kræver, at 
der etableres en minimumsstøtte til denne type infrastrukturer.
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Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 4 – stk. 4.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Målene er at sikre gennemførelse og drift 
af ESFRI-infrastruktur og anden 
forskningsinfrastruktur i verdensklasse, 
herunder udvikling af regionale 
partneranlæg af europæisk interesse, samt 
tværnational adgang til europæisk 
forskningsinfrastruktur i verdensklasse; 
integration af og tværnational adgang til 
national forskningsinfrastruktur; og 
udvikling, indførelse og drift af e-
infrastruktur for at sikre en kapacitet 
inden for netværkssamarbejde, 
computersystemer og videnskabelige data, 
der er førende på verdensplan.

Or. en

Begrundelse

Mange forskningsinfrastrukturer er spredt i flere medlemsstater. Grundomkostningerne til 
implementering af disse infrastrukturer finansieres via nationale forpligtelser, men EU-
finansiering til de tværnationale elementer vil være afgørende for at realisere deres 
europæiske merværdi.

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 4 – stk. 4.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

og/eller udveksling af personale, der 
anvender, forvalter og driver 
forskningsinfrastrukturanlæg, herunder en 
udstationeringsordning for ledende 
medarbejdere og projektledere.

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket er personalemobiliteten inden for europæiske forskningsinfrastrukturer meget lav 
og baseret på individuelle, særlige løsninger. Personalemobiliteten vil blive væsentligt 
forbedret gennem en særskilt ordning for ledende medarbejdere og projektledere

Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 4 – stk. 4.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Europæiske forskningsinfrastrukturer har en omfattende ekspertise i internationalt 
samarbejde inden for deres respektive områder. Derfor bør de anvendes som kilder til 
tematisk prioritering, når EU's internationale samarbejdsstrategi inden for forskning 
fastlægges.
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Ændringsforslag 118

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. UDBREDELSE AF KVALITET OG 
UDVIDELSE AF 
DELTAGERKREDSEN
4a.1 Specifikt mål

Det specifikke mål er fuldt ud at udnytte 
potentialet i Europas talentpulje og at 
sikre, at fordelene ved en 
innovationsbaseret økonomi både 
maksimeres og fordeles retfærdigt blandt 
alle lande, regioner og borgere i EU.
Når der refereres til målene om EU's 
politik for forskning og teknologisk 
udvikling, står der klart i TEUF, at "[den] 
i hele Unionen [opmuntrer] 
virksomheder, herunder små og 
mellemstore virksomheder, 
forskningscentre og universiteter i deres 
indsats for forskning og teknologisk 
udvikling af høj kvalitet".
Og at sikre, at forsknings- og 
innovationsrelaterede aktiviteter er 
udbredt i alle medlemsstaterne har længe 
været et vigtigt politisk mål i EU. Men til 
trods for en nylig tendens til, at 
individuelle medlemsstaters 
innovationsresultater konvergerer, er der 
fortsat klare forskelle blandt EU27-
landene, som det er blevet sagt i 
resultattavlen for Innovation i EU 2011. 
Endvidere truer den nuværende 
finansielle krise med at øge kløften 
mellem "innovationsledende" og 
innovationssvage" lande, ved at nationale 
budgetter begrænses.
4a.2 Baggrund og merværdi på EU-plan
For at opnå fremskridt hen imod et 
inklusivt, bæredygtigt og intelligent 
samfund er Europa nødt til at gøre bedst 
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mulig brug af den intelligens, der findes i 
EU og at frigøre uudnyttet forsknings- og 
innovationspotentiale. Dette er en virkelig 
udfordring for Europa, som er afgørende 
for vores internationale konkurrenceevne, 
og det kan ikke løses af medlemsstaterne 
alene.
Ved at støtte og forbinde ekspertisepuljer i 
alle sektorer og regioner og ved at sprede 
ekspertise i hele sit territorium vil de 
foreslåede aktiviteter bidrage til at støtte 
EFR.
4a.2 Hovedlinjerne i aktiviteterne

For at sikre, at finansieringen af 
forskning og innovation er effektiv, skal 
Horisont 2020 være åben for en lang 
række deltagere, herunder nye deltagere, 
og sørge for, at ekspertise har 
førsteprioritet overalt, hvor den findes. 
Talenterne bør altså plejes og 
understøttes, så de kan trives og udvikle 
sig til eliteniveau, således at forskere og 
innovatører over hele Europa kan få 
udbytte af Horisont 2020's instrumenter, 
netværk og finansieringsmidler.
Aktiviteter vil sigte på at frigøre potentiel 
ekspertise ved at støtte politiklæring og 
netværkssamarbejde og 
venskabsordninger, som forbedrer 
forbindelserne mellem forskere og 
innovatører i alle medlemsstaterne, 
herunder at tiltrække særligt dygtige 
akademikere til institutioner med et klart 
potentiale for enestående forskning, ved 
at bringe ejere og brugere af immaterielle 
rettigheder og ved at fremme 
uddannelsesmuligheder. Disse aktiviteter 
omfatter:
a) at forbinde nye ekspertisecentre i 
medlemsstater og regioner med mindre 
gode innovationsresultater med 
internationale førende modparter andre 
steder i Europa
b) at lancere et udbud for grundlæggelse 
af internationalt konkurrencedygtige 
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forskningscentre i samhørighedsregioner; 
kandidaterne til udbuddet bør være hold, 
som hver især omfatter en innovativ men 
stadig mindre udviklet region og et 
internationalt anerkendt ekspertisecenter 
et andet sted i Europa
c) at indføre et "formandskab" for det 
europæiske forskningsrum for at 
tiltrække særligt dygtige akademikere til 
institutioner med et klart potentiale for 
enestående forskning med henblik på at 
hjælpe disse institutioner med at udnytte 
hele deres potentiale og derved skabe lige 
vilkår for forskning og innovation i det 
europæiske forskningsrum.
d) at give et "kvalitetsmærke" til forslag 
til EFR-projekter, Marie Sklodowska-
Curie-projekter eller samarbejdsprojekter, 
der er evalueret positivt, og som ikke har 
været i stand til at opnå finansiering på 
grund af budgetbegrænsninger
e) at give et "kvalitetsmærke" til 
afsluttede projekter for at lette 
finansiering af opfølgningen (f.eks. 
pilotskala, demonstrationsprojekter eller 
udnyttelse af forskningsresultater) fra 
nationale eller regionale kilder
f) at tildele forskere, der i øjeblikket 
arbejder uden for Europa, og som ønsker 
at arbejde i Europa, eller forskere, som 
allerede arbejder i Europa, som ønsker at 
flytte til en mindre udviklet region, EFR 
"hjemvendelsesstøtte"
g) at afsætte mindst 5 % af beløbet til 
aktiviteter under de indsatsområder, der 
tager sigte på industrielt lederskab og 
samfundsmæssige udfordringer for 
økonomisk at støtte supplerende aftaler, 
der er underskrevet mellem 
organisationer, som er støttemodtagere i 
samarbejdsforskningsprojekterne med 
andre enheder og organisationer, som er 
oprettet hovedsageligt i andre lande end 
dem, der er direkte involveret i 
projekterne med det specifikke mål at lette 
uddannelsesmuligheder (dvs. stillinger 
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som ph.d.'er og postdoktorale stillinger)
h) at styrke vellykkede netværk, der har 
som mål at etablere institutionelt 
netværkssamarbejde af høj kvalitet inden 
for forskning og innovation. 
Opmærksomheden rettes især mod COST 
for at fremme aktiviteter til at finde frem 
til og forbinde "spirer til topkvalitet" 
(forskersamfund af høj kvalitet og yngre 
karriereforskere) i hele Europa
i) udvikling af specifikke 
uddannelsesmekanismer om hvordan man 
deltager i Horisont 2020, idet der drages 
fuld nytte af eksisterende netværk som 
f.eks. de nationale kontaktpunkter
j) at stille ph.d.-stipendieordninger og 
postdoktorale stipendieordninger samt 
stipendieordninger i forbindelse med 
avanceret uddannelse til rådighed for 
ingeniører til at få adgang til alle 
internationale forskningsinfrastrukturer i 
Europa, herunder dem, der forvaltes af 
internationale videnskabelige 
organisationer
k) at understøtte udvikling og overvågning 
af strategier for intelligent specialisering. 
Der udvikles en facilitet til understøtning 
af politikkerne, og politiklæringen på 
regionalt plan fremmes gennem 
internationale ekspertevalueringer og 
udveksling af bedste praksis
l) at oprette et online marked, hvor der 
kan reklameres for intellektuel ejendom 
for at bringe ejere og brugere af 
intellektuelle ejendomsrettigheder 
sammen.

Or. en
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Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. ANSVARLIG FORSKNING OG 
INNOVATION
4b.1 Specifikt mål
Det specifikke mål er at opbygge en 
effektiv dialog mellem videnskab og 
samfund, at rekruttere nyt talent til 
videnskab og at sammenkoble 
videnskabelig topkvalitet med social 
bevidsthed og ansvar.
Hurtige fremskridt inden for nutidig 
videnskabelig forskning og innovation 
har ført til en stigning i vigtige etiske, 
juridiske og sociale spørgsmål, der kræver 
en styrket forbindelse og samarbejde 
mellem videnskab og samfund.
At finde de rette svar på de udfordringer, 
som Europa står over for, kræver 
involvering af så mange forskellige 
aktører som muligt i forsknings- og 
innovationsprocessen. Traditionelt har 
vekselvirkningen mellem videnskab og 
samfund været begrænset til en top-down 
envejsoverførsel af viden fra eksperter til 
borgere. At arbejde i retning af et åbent, 
effektivt og demokratisk videnbaseret
samfund kræver en ændring til en dialog, 
der i højere grad er en tovejsdialog, som 
går ud over traditionel videnskabelig 
uddannelse eller den nuværende 
opfattelse af borgere som forbrugere af 
forskningsresultater. Dette dialogforhold 
vil uden tvivl gøre det muligt for 
videnskab og innovation at gå frem på en 
mere ansvarlig måde.
EU har behov for at rekruttere talent for 
at øge sit konkurrenceforspring i en 
global økonomi. For at nå op på netto 1 
million yderligere forskere, som der er 
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behov for i Europa inden 2020 for at nå 
målet om et intensitetsmål for F&U på 3 
% af BNP, har EU brug for, at dens 
bedste unge får en karriere inden for 
videnskab, og den har behov for en 
varieret arbejdsstyrke med en ligelig 
fordeling mellem mænd og kvinder.
Dog har det været stadig vanskeligere at 
tiltrække en højere andel af unge til 
videnskab og teknologi og der er voksende 
bekymring i Europa for, at mange 
talentfulde unge ikke vælger en karriere 
på disse områder. Desuden er det også 
nødvendigt at sikre, at folk, der er startet 
på en videnskabelig eller teknologisk 
karriere, kan bevare deres begejstring og 
motivation og har mulighed for personlig 
udvikling uden at skulle opgive deres 
fagområder.
Der er også en klar manglende balance 
mellem kønnene inden for videnskab. 
Hvis man i Europa ønsker at sikre, at 
man finansierer et effektivt forsknings- og 
innovationsprogram, skal der rettes særlig 
opmærksomhed mod kvinders 
underrepræsentation inden for videnskab 
og den manglende hensyntagen til 
kønsforskelle inden for forskning.
4b.2 Baggrund og merværdi på EU-plan
At udvide den samfundsmæssige og 
politiske støtte til teknologi i alle 
medlemsstater er i stigende grad et 
afgørende spørgsmål, som den nuværende 
økonomiske krise i høj grad har 
forværret: i demokratiske samfund 
kræver prioritering af offentlige 
investeringer i videnskab et enormt 
samfundsmæssigt og politisk bagland, 
som deler videnskabens værdier, som er 
uddannet i dens processer og i stand til at 
anerkende videnskabens bidrag til viden, 
til samfundet og til økonomisk fremgang.
En frugtbar og righoldig dialog mellem 
videnskab og samfund vil helt klart 
bidrage til en mere ansvarlig videnskab og 
til udvikling af politikker, der er mere 
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relevante for borgerne. Det mangfoldige 
"naturlige laboratorium", som Europa 
udgør, og de forskellige visioner, der 
fremkommer på hele kontinentet, giver 
den merværdi, som øger relevansen af 
dialogen mellem forskellige aktører.
Desuden vil fremme af en videnskabelig 
kultur i Europa styrke demokratiske og 
humanistiske værdier og bidrage til at øge 
interessen for videnskabelige og 
teknologiske karrierer. Et europæiske 
videnskabs- og teknologisystems sundhed 
afhænger af dets evne til at tiltrække nyt 
talent.
4b.3 Hovedlinjerne i aktiviteterne
Foranstaltninger bør sigte på at tiltrække 
nyt talent til at studere videnskab og 
teknologi i europæiske samfund og at 
afhjælpe kønsskævhederne i 
menneskelige ressourcer, som arbejder 
inden for forskning i EU. At øge vores 
evne til at inddrage videnskabelig og 
teknologisk viden og metoder i 
beslutningsprocesser, at udvikle 
mekanismer, der gør det muligt at gøre 
vurderingen af sociale virkninger af 
muligheder bredere og dybere, at bidrage 
til at hindre populistiske bevægelser og 
antividenskabsbevægelser i at forblive 
ubestridte og at sikre, at etiske og sociale 
værdier tages med i hele 
innovationsprocessen vil også blive støttet.
Aktiviteterne skal fokusere på:
a) at gøre videnskabelige og teknologiske 
karrierer attraktive for unge studerende, 
og fremme bæredygtigt samspil mellem 
skoler og forskningsinstitutioner
b) at sikre ligestilling mellem kønnene i 
dens to dimensioner: sikre ligestilling i 
forskningskarrierer og medtage 
ligestillingsaspektet i udviklingen af 
forskningen
c) at fremme integrering af samfundet i 
videnskabs- og innovationsspørgsmål; at 
holde øje med, hvordan borgere opfatter 



PR\903054DA.doc 81/151 PE489.637v01-00

DA

videnskab og støtte, at borgere deltager i 
forsknings- og innovationspolitikken
d) at få videnskabskyndige borgere 
gennem formel og uformel uddannelse i 
videnskab og udbredelse af 
videnskabsbaserede aktiviteter, nemlig i 
videnskabscentre, som et behov af 
afgørende betydning for udvikling af det 
fremtidige samfund som arbejdsstyrke og 
som base for sameksistens i demokrati
e) at forbedre den åbne adgang til 
videnskabelige resultater og data for at 
øge videnskabelig kvalitet og økonomisk 
konkurrenceevne
f) at udvikle forvaltningen for udvikling 
af ansvarlig forskning og innovation fra 
alle aktørers side (forskere, offentlige 
myndigheder, industri), som er følsomme 
over for samfundets behov og krav og 
overvåger dens udvikling
g) at forbedre viden om videnskabelig 
kommunikation for at forbedre kvaliteten 
og effektiviteten af samspillet mellem 
videnskabsfolk, generelle medier og 
offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – afsnit 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En vigtig komponent i "Lederskab inden 
for støtte- og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), dvs. mikro- og 
nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede produktionssystemer. Disse 
tværfagligt baserede, viden- og 
kapitalintensive teknologier spænder over 
mange forskellige sektorer og danner 

En vigtig komponent i "Lederskab inden 
for støtte- og industriteknologi" er centrale 
støtteteknologier (KET), dvs. mikro- og 
nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede produktionssystemer. Disse 
tværfagligt baserede, viden- og 
kapitalintensive teknologier spænder over 
mange forskellige sektorer og danner 



PE489.637v01-00 82/151 PR\903054DA.doc

DA

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

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

Or. en

Begrundelse

Skabelse af nye job samtidig med at Europas konkurrenceevne øges er absolut nødvendigt i 
denne sammenhæng.

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – afsnit 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rumteknologi er en hurtigt voksende 
sektor, der leverer afgørende information 
til mange områder af det moderne samfund 
og derved opfylder grundlæggende behov, 
og som tager universelle videnskabelige 
spørgsmål op sikrer Unionen en vigtig rolle 
på den internationale scene. 
Rumforskningen danner grundlag for alle 
aktiviteter i rummet, men er i dag 
opsplittet i nationale programmer, der 

Rumteknologi er en hurtigt voksende 
sektor, der leverer afgørende information 
til mange områder af det moderne samfund 
og derved opfylder grundlæggende behov, 
og som tager universelle videnskabelige 
spørgsmål op sikrer Unionen en vigtig rolle 
på den internationale scene. 
Rumforskningen danner grundlag for alle 
aktiviteter i rummet. Der er brug for 
koordinering og investering i rumforskning 
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gennemføres af en begrænset del af 
Unionens medlemsstater. Der er brug for 
koordinering og investering i rumforskning 
på EU-plan (jf. artikel 189 i TEUF) for at 
bevare konkurrenceforspringet, beskytte 
Unionens ruminfrastruktur såsom Galileo 
og sikre Unionen en fremtidig rolle i 
rummet. Desuden udgør innovative
tjenesteydelser og anvendelser af 
information, der er opnået ved hjælp af 
rumteknologi, en vigtig kilde til vækst og 
jobskabelse.

på EU-plan (jf. artikel 189 i TEUF) for at 
bevare konkurrenceforspringet, beskytte 
Unionens ruminfrastruktur såsom Galileo 
og sikre Unionen en fremtidig rolle i 
rummet. Dette skal gøres i tæt samarbejde 
med Den Europæiske Rumorganisation. 
Desuden udgør innovative tjenesteydelser 
og anvendelser af information, der er 
opnået ved hjælp af rumteknologi, en 
vigtig kilde til vækst og jobskabelse og 
udviklingen af dem udgør en vigtig 
mulighed for EU.

Or. en

Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – stk. 1.1 – led 1.1.3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Indholdsteknologi og 
informationsforvaltning: Ikt til digitalt 
indhold og kreativitet.

d) Indholdsteknologi og 
informationsforvaltning: Ikt til digitalt 
indhold, kulturelle industrier, herunder 
kulturarv og turisme, og kreativitet.

Or. en

Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – stk. 1.1 – led 1.1.3 – afsnit 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) Kvanteteknologier: næste generation 
af ikt-udstyr gennem kombinationen af 
kvantefysik og informationsvidenskab.

Or. en
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Begrundelse

Kvanteteknologier er afgørende for at udvikle næste generation af ikt-udstyr gennem 
kombinationen af kvantefysik og informationsvidenskab. Det støtter helt nye former for 
computerberegning med kvalitativt nye og stærke algoritmer baseret på kvanteprincipper. Det 
nuværende niveau af kontrol, der er opnået over kvantedynamik i tillæg til muligheden for at 
konstruere kvanteadfærd i fysiske systemer giver mulighed for nye og hidtil usete midler til at 
anvende computere og kommunikere, hvorved der skabes en ny begrebsmæssig platform, som 
udgør grundlaget for en gruppe af potentielt revolutionerende teknologier.

Ændringsforslag 124

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – stk. 1.1 – led 1.1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – stk. 1.1 – led 1.1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktivitetslinjerne vil også omfatte ikt-
specifik forskningsinfrastruktur, som f.eks. 
levende laboratorier til forsøg i stor skala, 
og infrastruktur til grundlæggende 
støtteteknologier og integration af disse i 
avancerede produkter og innovative 
intelligente systemer, herunder udstyr, 
redskaber, supporttjenester, rene rum og 

[Ændringen er ikke relevant for den 
danske udgave]
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adgang til anlæg til udformning af 
prototyper.

Or. en

Ændringsforslag 126

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – stk. 1.2 – led 1.2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nanoteknologi dækker over en bred vifte 
af forskellige teknologier i udvikling, der 
har bevist deres potentiale og har 
revolutionerende virkninger på områder 
som materialeudvikling, ikt, biovidenskab, 
sundhedssektoren og forbrugervarer, når 
først forskningen omsættes i banebrydende
produkter og produktionsprocesser.

Nanoteknologi dækker over en bred vifte 
af forskellige teknologier i udvikling, der 
har bevist deres potentiale og har 
revolutionerende virkninger på områder 
som materialeudvikling, ikt, biovidenskab, 
sundhedssektoren og forbrugervarer, når 
først forskningen omsættes i 
konkurrencedygtige produkter og
produktionsprocesser.

Or. en

Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – stk. 1.2 – led 1.2.3 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Effektiv syntese og fremstilling af 
nanomaterialer, -komponenter og -
systemer
Der lægges især vægt på nye processer, 
intelligent integration af nye og 
eksisterende processer samt opskalering 
med henblik på masseproduktion af 
produkter og fleksible produktionsanlæg, 
der sikrer en effektiv omsætning af viden 
til industriel innovation.

Or. en
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Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – stk. 1.2 – led 1.2.3 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Udvikling af et nyt værktøj til design, 
simulering, karakterisering og 
manipuleringer af nanomaterialer, -
komponenter og -systemer.
Der tages sigte på at undersøge, afbilde og 
kontrollere de nye nanomaterialer og -
systemer i nanoskala.

Or. en

Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – stk. 1.2 – led 1.2.3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Effektiv syntese og fremstilling af 
nanomaterialer, komponenter og systemer

udgår

Det lægges især vægt på nye processer, 
intelligent integration af nye og 
eksisterende processer samt opskalering 
med henblik på masseproduktion af 
produkter og fleksible produktionsanlæg, 
der sikrer en effektiv omsætning af viden i 
industriel innovation.

Or. en
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Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – stk. 1.3 – led 1.3.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nye grønne innovationssammenslutninger 
og industriel symbiose, der giver 
virksomhederne mulighed for at 
diversificere deres produktion, udvide 
deres forretningsmodeller, genbruge deres 
affald som grundlag for ny produktion, 
f.eks. CO2 som kulstofbasis for fine 
kemiske stoffer og alternative 
brændstoffer.

Nye grønne innovationssammenslutninger 
og industriel symbiose, der giver 
virksomhederne mulighed for at 
diversificere deres produktion, udvide 
deres forretningsmodeller, genbruge deres 
affald som grundlag for ny produktion.

Or. en

Begrundelse

For specifikt som eksempel og kan give et skævt billede af det fremtidige fokus for 
forskningen.

Ændringsforslag 131

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – stk. 1.3 – led 1.3.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og udvikling med henblik på 
nye og innovative teknikker og systemer.

Forskning og udvikling med henblik på 
nye og innovative produktionsteknikker 
for materialer, komponenter og systemer.

Or. en

Ændringsforslag 132

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – stk. 1.3 – led 1.3.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af nye produkter og anvendelser 
samt forbrugeradfærd, der nedsætter 

Udvikling af nye materialer, 
komponenter, produkter og anvendelser, 
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energiforbruget, og fremme af produktion 
med lavt CO2-udslip.

der nedsætter energiforbruget, og fremme 
af produktion med lavt CO2-udslip.

Or. en

Ændringsforslag 133

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – stk. 1.3 – led 1.3.3 – litra e – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Anvendelse af design og udvikling af 
konvergerende teknologier for at skabe nye 
forretningsmuligheder baseret på nye
materialer.

Or. en

Ændringsforslag 134

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – stk. 1.3 – led 1.3.3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Optimering af brugen af materialer udgår
Forskning og udvikling med det formål at 
undersøge alternativer til brugen af 
materialer og innovative 
forretningsmodeller.

Or. en

Begrundelse

Er allerede inkluderet i de andre afsnit.
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Ændringsforslag 135

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – stk. 1.4 – led 1.4.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af fremspirende 
teknologiområder som syntetisk biologi, 
bioinformatik og systembiologi, der 
rummer lovende muligheder for 
fuldstændig nye applikationer.

Udvikling af fremspirende 
teknologiområder som syntetisk biologi, 
bioinformatik og systembiologi, der 
rummer lovende muligheder for 
fuldstændig nye produkter, applikationer 
og teknologier.

Or. en

Ændringsforslag 136

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – stk. 1.4 – led 1.4.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af industriel bioteknologi med 
henblik på fremstilling af 
konkurrencedygtige industriprodukter og -
processer (f.eks. i kemikalieindustrien, 
sundhedssektoren, minedrift, energi, 
papirmasse og papir, tekstiler, stivelse, 
fødevareforarbejdning) samt de 
miljømæssige aspekter heraf.

Udvikling af industriel bioteknologi med 
henblik på fremstilling af 
konkurrencedygtige industrimaterialer og 
-produkter og bæredygtige processer
(f.eks. i kemikalieindustrien, 
sundhedssektoren, minedrift, energi, 
papirmasse og papir, tekstiler, stivelse, 
fødevareforarbejdning) samt de 
miljømæssige og sundhedsrelaterede 
aspekter heraf.

Or. en

Ændringsforslag 137

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – stk. 1.4 – led 1.4.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af platformsteknologier (f.eks. 
genomforskning, meta-genomforskning, 

Udvikling af platformsteknologier (f.eks. 
genomforskning, meta-genomforskning, 
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proteomforskning, molekylære redskaber) 
for at styrke lederskabet og 
konkurrencefordelene i en lang række 
sektorer.

proteomforskning, molekylære redskaber 
og cellebaserede platforme) for at styrke 
lederskabet og konkurrencefordelene i en 
lang række sektorer, der har økonomisk 
indvirkning. Denne metode kan yderligere 
fremme potentialet i nye SMV'er og 
nedbringe markedsføringstiden 
væsentligt.

Or. en

Ændringsforslag 138

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – stk. 1.6 – led 1.6.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning, teknologiudvikling og 
innovation danner grundlag for kapacitet i 
rummet, der er afgørende for det 
europæiske samfund. Men USA bruger 
omkring 25 % af sit rumbudget på F&U, 
bruger Unionen mindre end 10 %. Desuden 
er rumforskningen i Unionen opsplittet og 
fordelt på nogle få medlemsstaters
nationale programmer. For at bevare det 
teknologiske og konkurrencemæssige 
forspring må Unionen skride ind og 
koordinere rumforskningen, fremme 
deltagelse af forskere fra alle 
medlemsstater og sænke barriererne for 
samarbejdsorienterede 
rumforskningsprojekter på tværs af 
landegrænserne. Dette skal ske i 
samordning med Den Europæiske 
Rumorganisation (ESA), der med succes 
har forvaltet industriel satellitudvikling og 
opgaver i rummet på et mellemstatsligt 
grundlag med en del af medlemsstaterne 
siden 1975. Desuden vil de oplysninger, 
som europæiske satellitter leverer, byde på 
et stigende potentiale for yderligere 
udvikling af innovative satellitbaserede 
tjenester i senere led. Dette er en typisk 
sektor for SMV'er og bør støttes af 

Forskning, teknologiudvikling og 
innovation danner grundlag for kapacitet i 
rummet, der er afgørende for det 
europæiske samfund. Men USA bruger 
omkring 25 % af sit rumbudget på F&U, 
bruger Unionen mindre end 10 %. Desuden 
beskrives rumforskningen i Unionen i 
medlemsstaternes nationale programmer.
For at bevare det teknologiske og 
konkurrencemæssige forspring må 
Unionen skride ind og koordinere 
rumforskningen, fremme deltagelse af 
forskere fra alle medlemsstater og sænke 
barriererne for samarbejdsorienterede 
rumforskningsprojekter på tværs af 
landegrænserne. Dette skal ske i 
samordning med Den Europæiske 
Rumorganisation (ESA), der med succes 
har forvaltet industriel satellitudvikling og 
opgaver i rummet på et mellemstatsligt 
grundlag med en del af medlemsstaterne 
siden 1975. Desuden vil de oplysninger, 
som europæiske satellitter leverer, byde på 
et stigende potentiale for yderligere 
udvikling af innovative satellitbaserede 
tjenester i senere led. Dette er en typisk 
sektor for SMV'er og bør støttes af 
forsknings- og innovationsforanstaltninger, 
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forsknings- og innovationsforanstaltninger, 
for at vi kan høste det fulde udbytte af 
denne mulighed og især af de omfattende 
investeringer i de to flagskibsinitiativer, 
Galileo og GMES.

for at vi kan høste det fulde udbytte af 
denne mulighed og især af de omfattende 
investeringer i de to flagskibsinitiativer, 
Galileo og GMES.

Or. en

Ændringsforslag 139

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – stk. 1.6 – led 1.6.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette indebærer opretholdelse og 
videreudvikling af en konkurrencedygtig 
og initiativrig rumindustri i kombination 
med et rumforskningsmiljø i verdensklasse 
for at bevare Europas førende og 
uafhængige position inden for 
rumteknologi, for at fremme innovation i 
rumsektoren og for at muliggøre 
rumbaseret innovation på jorden, f.eks. ved 
at anvende telemåling og navigationsdata.

Dette indebærer opretholdelse og 
videreudvikling af en konkurrencedygtig, 
ren og initiativrig rumindustri i 
kombination med et rumforskningsmiljø i 
verdensklasse for at bevare Europas 
førende og uafhængige position inden for 
rumteknologi, for at fremme innovation i 
rumsektoren og for at muliggøre 
rumbaseret innovation på jorden, f.eks. ved 
at anvende telemåling og navigationsdata.

Or. en

Begrundelse

Henleder opmærksomheden på miljømæssige forbedringer, der er påkrævet i 
rumfartsindustrien.

Ændringsforslag 140

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – stk. 1.6 – led 1.6.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dataene fra europæiske satellitter kan 
udnyttes væsentligt bedre, hvis der 
gennemføres en samordnet indsats for at 
koordinere og tilrettelægge 
bearbejdningen, valideringen og 

Dataene fra europæiske satellitter kan 
udnyttes væsentligt bedre, hvis der 
gennemføres en samordnet indsats for at 
koordinere og tilrettelægge 
bearbejdningen, valideringen og 
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standardiseringen af data fra rummet. 
Innovation inden for databehandling og –
formidling kan også sikre et højere afkast 
af investeringerne i ruminfrastruktur og 
bidrage til håndteringen af 
samfundsmæssige udfordringer, især hvis 
der er tale om en koordineret 
verdensomspændende indsats, f.eks. det 
globale system af jordobservationssystemer 
(GEOSS), det europæiske 
satellitnavigationsprogram Galileo eller 
IPCC, når det gælder klimaændringer.

standardiseringen af data fra rummet. 
Innovation inden for databehandling og –
formidling kan også sikre et højere afkast 
af investeringerne i ruminfrastruktur og 
bidrage til håndteringen af 
samfundsmæssige udfordringer, især hvis 
der er tale om en koordineret 
verdensomspændende indsats, f.eks. det 
globale system af jordobservationssystemer 
(GEOSS) og Europas bidrag til GMES, 
det europæiske satellitnavigationsprogram 
Galileo eller IPCC, når det gælder 
klimaændringer.

Or. en

Begrundelse

For at være mere eksplicit vedrørende forbindelsen mellem Horisont 2020 og EU's 
rumrelaterede flagskibsprogrammer, navnlig GMES, samt forbindelsen mellem GMES og det 
globale jordobservationssystem.

Ændringsforslag 141

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 2 – stk. 2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden har bankerne typisk ikke evnen til 
at værdisætte videnbaserede aktiver som 
f.eks. intellektuelle ejendomsrettigheder og 
er derfor ofte uvillige til at investere i 
videnbaserede virksomheder. 
Konsekvensen er, at mange etablerede 
innovative virksomheder — både små og 
store — ikke kan få lån til F&I-aktiviteter 
med høj risiko.

Desuden har bankerne typisk ikke evnen til 
at værdisætte videnbaserede aktiver som 
f.eks. intellektuelle ejendomsrettigheder og 
er derfor ofte uvillige til at investere i 
videnbaserede virksomheder. 
Konsekvensen er, at mange etablerede 
innovative virksomheder — både små og 
store — ikke kan få lån til F&I-aktiviteter 
med høj risiko. Den Europæiske 
Investeringsbank, som forvalter 
lånefaciliteten på vegne af Kommissionen,
vil have mandat til at låne ud til projekter, 
som involverer en høj teknologisk risiko 
og ikke blot at tilbyde lån til under 
markedsrenten til projekter med en lav 
teknologisk risiko. På energiområdet vil 
lånefaciliteten dække projekter, der i 
gennemsnit involverer en højere 
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teknologisk risiko end dem, der 
finansieres med finansieringsfaciliteten 
for risikodeling i det syvende 
rammeprogram. Finansiering i form af 
lån uden sikkerhed vil være til rådighed.

Or. en

Begrundelse

Der har været en tendens til, at RSFF har finansieret demonstrationer af energiteknologi med 
relativt lav risiko. Det nye instrument skal finansiere projekter med en højere risikoprofil. 
SMV'er med små balancer kan have brug for lån uden sikkerhed for at gennemføre deres 
vækstambitioner i den tidlige fase.

Ændringsforslag 142

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 2 – stk. 2.2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne problematik påvirker ligeledes i 
særlig grad videndeling og 
teknologioverførsel mellem området for 
offentlig forskning, der gennemføres på 
universiteter og forskningscentre, og 
erhvervslivet, hvor der kræves attestering 
gennem udførelse af en såkaldt 
konceptafprøvning af det innovative 
potentiale, som den delte viden og 
teknologi bidrager med på markedet.

Or. es

Ændringsforslag 143

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 2 – stk. 2.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at forbedre adgangen til 
lånefinansiering — lån, garantier, 
modgarantier samt andre former for gælds-

Målet er at forbedre adgangen til 
lånefinansiering — lån, garantier, 
modgarantier samt andre former for gælds-
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og risikofinansiering — for offentlige og 
private foretagender og offentlig-private 
partnerskaber, der er involveret i 
forsknings- og innovationsaktiviteter, som 
kræver risikofyldte investeringer for at 
bære frugt. Der lægges især vægt på at 
støtte forskning og innovation med et højt 
potentiale for topkvalitet.

og risikofinansiering — for offentlige og 
private foretagender og offentlig-private 
partnerskaber, der er involveret i 
forsknings- og innovationsaktiviteter, som 
kræver risikofyldte investeringer for at 
bære frugt. Der lægges især vægt på at 
støtte forskning og innovation med en høj 
risiko, men også et højt potentiale for 
topkvalitet.

Or. en

Begrundelse

Vigtigt for at støtte navnlig højrisikoinnovation med mulig stor gevinst, som ofte fører til mere 
radikal, revolutionerende innovation, men som traditionelle finansielle formidlere tøver med 
at finansiere.

Ændringsforslag 144

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 2 – stk. 2.3 – litra a – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Da et af målene for Horisont 2020 er at 
bidrage til at bygge bro over den 
eksisterende kløft mellem F&U og 
innovation ved at yde støtte til nye og 
forbedrede varer og tjenesteydelser på 
markedet og under hensyntagen til den 
afgørende rolle, som fasen for 
konceptafprøvning spiller i 
videndelingsprocessen, vedtages der 
foranstaltninger, som muliggør 
finansiering af de nødvendige faser til 
konceptafprøvning med henblik på at 
dokumentere interessen for, relevansen af 
og den innovative betydning af 
resultaterne af den delte forskning og 
udvikling.

Or. es
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Ændringsforslag 145

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 2 – stk. 2.3 – litra b – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnittet om konceptafprøvning vil 
fremme processen for videndeling og 
teknologioverførsel i faserne før 
industrialiseringsfasen med henblik på at 
verificere og, hvis det er nødvendigt, øge 
den innovative virkning på markedet af 
denne videndeling og teknologioverførsel. 
Dette vil medvirke til at mindske 
usikkerheden og de tilhørende risici i 
forbindelse med overførslen til 
produktionssektoren af resultaterne af 
forskning og opfindelser på området for 
offentlig forskning.

Or. es

Ændringsforslag 146

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 3 – stk. 3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De foreslåede tiltag sigter mod at supplere 
nationale og regionale politiker og 
programmer for innovation i virksomheder, 
fremme samarbejdet mellem SMV'er og 
andre innovationsrelevante aktører, slå bro 
over kløften mellem forskning/udvikling 
og vellykket udbredelse på markedet, 
skabe mere innovationsvenlige rammer for 
virksomhederne, herunder foranstaltninger 
på efterspørgselssiden, og støtte 
hensyntagen til den skiftende karakter af 
innovationsprocesser, nye teknologier, 
markeder og forretningsmodeller.

De foreslåede tiltag sigter mod at supplere 
nationale og regionale politiker og 
programmer for innovation i virksomheder, 
fremme samarbejdet mellem SMV'er og 
andre innovationsrelevante aktører, slå bro 
over kløften mellem forskning/udvikling 
og vellykket udbredelse på markedet, 
skabe mere innovationsvenlige rammer for 
virksomhederne, herunder foranstaltninger 
på efterspørgselssiden samt andre 
foranstaltninger rettet mod at styrke 
overførslen til produktionsapparatet af 
forskningen gennemført på det offentlige 
område og støtte hensyntagen til den 
skiftende karakter af innovationsprocesser, 
nye teknologier, markeder og 



PE489.637v01-00 96/151 PR\903054DA.doc

DA

forretningsmodeller.

Or. es

Ændringsforslag 147

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 3 – stk. 3.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Deltagelse i EU-finansieret forskning og 
innovation styrker SMV'ernes F&U- og 
teknologikapacitet, øger deres kapacitet til 
at frembringe, absorbere og bruge ny 
viden, øger den økonomiske udnyttelse af 
nye løsninger, stimulerer innovation inden 
for produkter, tjenester og 
forretningsmodeller, fremmer 
forretningsaktiviteter på større markeder og 
giver SMV'ernes vidennetværk en 
international dimension. SMV'er, der har 
en god innovationsstrategi, ofte baseret på 
ekstern ekspertise og kvalifikationer, opnår 
bedre resultater end andre.

Deltagelse i EU-finansieret forskning og 
innovation styrker SMV'ernes F&U- og 
teknologikapacitet, øger deres kapacitet til 
at frembringe, absorbere og bruge ny 
viden, øger den økonomiske udnyttelse af 
nye løsninger, stimulerer innovation inden 
for produkter, tjenester og 
forretningsmodeller, fremmer 
forretningsaktiviteter på større markeder og 
giver SMV'ernes vidennetværk en 
international dimension. SMV'er, der har 
en god innovationsstrategi, ofte baseret på 
ekstern ekspertise og kvalifikationer, opnår 
bedre resultater end andre. SMV'erne 
spiller også en stor rolle som afsendere og 
modtagere i processerne for videndeling 
og teknologioverførsel, da de bidrager til 
at overføre innovationerne, der stammer 
fra den forskning, der finder sted på 
universiteterne og de offentlige 
forskningsorganer.

Or. es

Ændringsforslag 148

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 3 – stk. 3.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV'er støttes på tværs af Horisont 2020. 
Til dette formål skal et SMV-specifikt 

SMV'er støttes på tværs af Horisont 2020. 
Til dette formål skal et SMV-specifikt 
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instrument yde trinvis og problemfri støtte 
gennem hele innovationskredsløbet. Det 
SMV-specifikke instrument er rettet mod 
alle typer innovative SMV'er, som udviser 
store ambitioner om at udvikle sig, vokse 
og gøre sig gældende på internationalt 
plan. Det tilbydes til alle typer innovation, 
herunder tjenesteinnovation, 
ikketeknologisk innovation og social 
innovation. Målet er at udvikle og udnytte 
SMV'er innovationspotentiale ved at 
udfylde finansieringshullet i forbindelse 
med tidlig højrisikoforskning og -
innovation, stimulere innovation og øge 
den private sektors kommercialisering af 
forskningsresultater.

instrument yde trinvis og problemfri støtte 
gennem hele innovationskredsløbet. Det 
SMV-specifikke instrument er rettet mod 
alle typer innovative SMV'er, som udviser 
store ambitioner om at udvikle sig, vokse 
og gøre sig gældende på internationalt 
plan. Det tilbydes til alle typer innovation, 
herunder tjenesteinnovation, 
ikketeknologisk innovation og social 
innovation, da hver aktivitet har en klar 
merværdi på EU-plan. Målet er at udvikle 
og udnytte SMV'er innovationspotentiale 
ved at udfylde finansieringshullet i 
forbindelse med tidlig højrisikoforskning 
og -innovation, stimulere innovation og 
øge den private sektors kommercialisering 
af forskningsresultater. Instrumentet vil 
give et kvalitetsmærke til valgte SMV'er 
med henblik på, at de deltager i offentlige 
indkøbskontrakter.

Or. en

Ændringsforslag 149

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 3 – stk. 3.3 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med alle de specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige 
udfordringer og lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi vil der blive 
gjort brug af det SMV-specifikke 
instrument, og der vil blive afsat et beløb 
hertil.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 150

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 3 – stk. 3.3 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) Styrkelse af videndeling og 
teknologioverførslen mellem offentlig 
forskning og markedet.
Støtte til processerne for videndeling og 
teknologioverførsel mellem området for 
offentlig forskning og de innovative 
SMV'er som en effektiv foranstaltning til 
at overføre resultaterne af forskning og 
opfindelser på universiteterne og 
forskningscentrene til markedet.

Or. es

Ændringsforslag 151

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1 – stk. 1.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne reduceres 
eller begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at opnå en 
effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og handicaps.

Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne reduceres 
eller begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at opnå en 
effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og handicaps. En 
gradvis voksende udvikling, baseret alene 
på nuværende viden, opfylder ikke disse 
behov; der skal søges og gennemføres 
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radikale nye ideer og viden. Der vil være 
behov for tæt samarbejde mellem den 
akademiske verden, industrien, udbydere 
af sundhedstjenester og 
reguleringsorganer for at tage 
udfordringerne op.

Or. en

Ændringsforslag 152

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1 – stk. 1.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme og forskellige 
funktionelle begrænsninger er væsentlige 
årsager til handicap, svigtende helbred og 
for tidlig død og giver anledning til 
betydelige sociale og økonomiske 
omkostninger.

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, 
luftvejssygdomme, neurologiske og 
mentale sundhedsforstyrrelser, overvægt 
og fedme og forskellige funktionelle 
begrænsninger er væsentlige årsager til 
handicap, svigtende helbred og for tidlig 
død og giver anledning til betydelige 
sociale og økonomiske omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 153

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1 – stk. 1.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser 

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser 
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(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Miljømæssige 
faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.

(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Miljømæssige 
faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer. 
Det skønnes, at alene depression påvirker 
mere end 165 mio. mennesker i EU med 
samlede omkostninger på 118 mia. EUR 
(herunder 61 % af disse i form ag 
indirekte omkostninger som følge af 
sygemeldinger og tab af produktivitet). 

Or. es

Ændringsforslag 154

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1 – stk. 1.1 – afsnit 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sjældne sygdomme er lidelser med en lav 
forekomst, men med høj morbiditet, 
hvilket medfører en høj grad af tidlig 
dødelighed, der samlet set påvirker 
millioner af europæiske børn. Sjældne 
sygdommes lave forekomst medfører 
imidlertid desværre også en mangel på 
forskning og udvikling vedrørende 
behandlingen af disse og nye lægemidler 
til sjældne sygdomme.

Or. es
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Ændringsforslag 155

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1 – stk. 1.1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Og udviklingen af medicin og vaccine 
bliver dyrere og dyrere og mindre og 
mindre effektiv. Der må tages fat om de 
vedvarende uligheder på sundhedsområdet, 
og der må sikres adgang til effektive og 
kompetente sundhedssystemer for alle 
europæere.

Og udviklingen af medicin og vaccine 
bliver dyrere og dyrere og mindre og 
mindre effektiv. Der må tages fat om de 
vedvarende uligheder på sundhedsområdet 
(f.eks. er behovet for behandling inden for 
sjældne, oversete og autoimmune 
sygdomme enormt stort), og der må sikres 
adgang til effektive og kompetente 
sundhedssystemer for alle europæere.

Or. en

Begrundelse

Millioner af mennesker dør stadig hvert år af fattigdomsrelaterede sygdomme, men også af 
diarrelidelser og oversete tropiske sygdomme. Disse kaldes "fattigdomsrelaterede" eller 
"oversete", fordi de fortsat findes i de fattigste og mest marginaliserede omgivelser. Det 
gælder også sjældne sygdomme. Færre end 300 er af interesse for medicinalindustrien på 
grund af begrænset udbredelse og/eller kommercielt potentiale. Som følge heraf mangler der
F&U til egnede værktøjer til forebyggelse, diagnose og behandling.

Ændringsforslag 156

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1 – stk. 1.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare og effektive 
produkter, strategier, interventioner og 
ydelser. Endvidere kræver disse 
udfordringer, som man finder i hele Europa 
og i mange tilfælde i hele verden, at der 

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare og effektive 
produkter, strategier, interventioner og 
ydelser. Endvidere kræver disse 
udfordringer, som man finder i hele Europa 
og i mange tilfælde i hele verden, at der 
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bliver reageret med langsigtet og 
samordnet støtte til samarbejde mellem 
fremragende, tværfaglige og multisektorale 
teams.

bliver reageret med langsigtet og 
samordnet støtte til samarbejde mellem 
fremragende, tværfaglige og multisektorale 
teams globalt, herunder forsknings- og 
udviklingskapacitet i endemiske områder.

Or. en

Begrundelse

Videnskabelige fremskridt på det biomedicinske område har givet hidtil usete muligheder for 
at udvikle effektive og økonomisk overkommelige redskaber til at håndtere globale 
sundhedsproblemer. Der er stadig et behov for nye farmaceutiske redskaber til at 
diagnosticere, forebygge og behandle fattigdomsrelaterede og oversete sygdomme. Opdagelse 
af en vaccine for HIV/AIDS, malaria, nye forebyggelsesredskaber, mere effektiv diagnostik 
for tuberkulose, og bedre behandlinger for leishmaniose eller sovesyge ville i høj grad 
forbedre sundheden.

Ændringsforslag 157

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1 – stk. 1.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Også det komplekse i udfordringen og den 
indbyrdes afhængighed for dens 
komponenter gør det nødvendigt med en 
reaktion på europæisk plan. Mange af 
tilgangene, værktøjerne og teknologierne 
kan anvendes inden for mange af 
forsknings- og innovationsområderne inden 
for denne udfordring, og kan bedst støttes 
på EU-plan. Der er blandt andet tale om 
udvikling af langsigtede kohorter og 
gennemførelse af kliniske forsøg, klinisk 
anvendelse af ”-omik” eller udvikling af ikt 
og anvendelsen heraf inden for 
sundhedspleje, navnlig e-sundhed. Kravene 
fra specifikke befolkningsgrupper bliver 
også håndteret bedst, når det sker på en 
integreret måde, for eksempel gennem 
udvikling af stratificeret og/eller 
personaliseret medicin, behandling af
sjældne sygdomme og løsninger, hvor der 
ydes hjælp til at kunne have en uafhængig 
tilværelse.

Også det komplekse i udfordringen og den 
indbyrdes afhængighed for dens 
komponenter gør det nødvendigt med en 
reaktion på europæisk plan. Mange af 
tilgangene, værktøjerne og teknologierne 
kan anvendes inden for mange af 
forsknings- og innovationsområderne inden 
for denne udfordring, og kan bedst støttes 
på EU-plan. Der er blandt andet tale om at 
forstå det molekylære grundlag for 
sygdom, at finde frem til innovative 
terapeutiske strategier og nye 
modelsystemer, tværfaglig anvendelse af 
viden inden for fysik, kemi og 
systembiologi på sundhedskontrol, 
udvikling af langsigtede kohorter og 
gennemførelse af kliniske forsøg, klinisk 
anvendelse af ”-omik” eller udvikling af ikt 
og anvendelsen heraf inden for 
sundhedspleje, navnlig e-sundhed. Kravene 
fra specifikke befolkningsgrupper bliver 
også håndteret bedst, når det sker på en 
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integreret måde, for eksempel gennem 
udvikling af stratificeret og/eller 
personaliseret medicin, behandling af 
fattigdomsrelaterede, oversete og sjældne 
sygdomme og løsninger, hvor der ydes 
hjælp til at kunne have en uafhængig 
tilværelse.

Or. en

Begrundelse

Selv om mennesker i udviklingslande har 90 % af den globale sygdomsbyrde, anvendes kun 
10 % af verdens udgifter til sundhed på at gøre noget ved disse sygdomme. Fra 1975 til 2000 
var kun 16 af 1.393 lægemidler, der blev udviklet i denne periode, til sygdomme, der 
fortrinsvis påvirker befolkninger i udviklingslande. Derfor er det væsentligt at tage fat på 
huller i forskningen og udvikle brede og tilpassede behandlinger for disse sygdomme.

Ændringsforslag 158

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1 – stk. 1.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at øge virkningen af tiltag på EU-plan 
vil der blive ydet støtte til det fulde 
spektrum af forsknings- og 
innovationsaktiviteter. Fra grundforskning 
over omsættelse af viden til store forsøg og 
demonstrationstiltag, der kan mobilisere 
privat investering; til offentlige og 
prækommercielle indkøb af nye produkter, 
tjenesteydelser, skalerbare løsninger, som 
når de er nødvendige er interoperable og 
støttes af fastlagte standarder og/eller 
fælles retningslinjer. Denne samordnede, 
europæiske indsats kan bidrage til den 
igangværende udvikling af EFR. Den vil 
også være en grænseflade, når og hvis det 
er relevant, til aktiviteter, der udvikles i 
forbindelse med sundhed for 
vækstprogrammet og det europæiske 
innovationspartnerskab om aktiv og sund 
aldring.

For at øge virkningen af tiltag på EU-plan 
vil der blive ydet støtte til det fulde 
spektrum af forsknings- og 
innovationsaktiviteter. Fra grundforskning 
over omsættelse af grundlæggende viden 
om sygdom til ny behandling, til store 
forsøg og demonstrationstiltag, der kan 
mobilisere privat investering; til offentlige 
og prækommercielle indkøb af nye 
produkter, tjenesteydelser, skalerbare 
løsninger, som når de er nødvendige er
interoperable og støttes af fastlagte 
standarder og/eller fælles retningslinjer. 
For at fremme strategisk koordinering af 
sundhedsforskning og -innovation på 
tværs af Horisont 2020 og fremme 
tværnational medicinsk forskning, 
oprettes den tilsvarende sektorspecifikke 
styringskomité for sundhed. Denne 
samordnede, europæiske indsats kan øge 
de videnskabelige og menneskelige evner 
inden for sundhedsforskning og bidrage 
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til den igangværende udvikling af EFR. 
Den vil også være en grænseflade, når og 
hvis det er relevant, til aktiviteter, der 
udvikles i forbindelse med sundhed for 
vækstprogrammet og det europæiske 
innovationspartnerskab om aktiv og sund 
aldring.

Or. en

Begrundelse

For at tage udgangspunkt i de konstaterede udfordringer er der behov for koordineret, 
strategisk planlægning af aktiviteter inden for forskning og innovation. Koordinering kan 
formindske fragmentering og forbedre hele forskersamfundets anvendelse af teknologiske og 
infrastrukturelle ressourcer, der er knyttet til denne udfordring.

Ændringsforslag 159

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1 – stk. 1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det skal lykkes at forebygge, forvalte, 
behandle og kurere sygdomme, handicap 
og nedsat funktion, skal det underbygges af 
en grundlæggende forståelse for deres 
determinanter og årsager, processer og 
virkninger samt faktorer, der ligger til 
grund for et godt helbred og velfærd. En 
effektiv datadeling og en sammenkobling 
af disse data med store 
kohorteundersøgelser har også stor 
betydning, ligesom omsættelsen af 
forskningsresultater i praksis, især ved 
gennemførelse af kliniske forsøg.

Hvis det skal lykkes at forebygge, forvalte, 
behandle og kurere sygdomme, handicap 
og nedsat funktion, skal det underbygges af 
en grundlæggende forståelse for deres 
determinanter og årsager, processer og 
virkninger samt faktorer, der ligger til 
grund for et godt helbred og velfærd. En 
effektiv datadeling, standardiseret 
databehandling og en sammenkobling af 
disse data med store kohorteundersøgelser 
har også stor betydning, ligesom 
omsættelsen af forskningsresultater i 
praksis, især ved gennemførelse af kliniske 
forsøg.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for standardisering for at muliggøre effektiv deling og anvendelse af data.
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Ændringsforslag 160

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1 – stk. 1.3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fattigdomsrelaterede og oversete 
sygdomme er et globalt problem, og der 
skal tages fat på huller i forskningen ved 
at skabe innovation, der er drevet af 
patienternes behov. Genopblussen af 
gamle smitsomme sygdomme, herunder 
tuberkulose, i den europæiske region, og 
den øgede forekomst af sygdomme, der 
kan forebygges ved vaccination i de 
udviklede lande, og det stigende problem 
med antimikrobiel resistens understreger 
yderligere behovet for en omfattende 
tilgang og øget offentlig støtte til F&U til 
disse sygdomme, som slår millioner af 
mennesker ihjel hvert år.

Or. en

Begrundelse

Dette er der opfordret til i Europa-Parlamentets beslutning om større og oversete sygdomme i 
udviklingslandene (2005/2047(INI)). I det vestlige Europa "breder" multiresistent tuberkulose 
(MDR-TB) og højresistent tuberkulose (XDR-TB) "sig endvidere med foruroligende hast," 
ifølge WHO.

Ændringsforslag 161

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1 – stk. 1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blandt de specifikke aktiviteter skal der 
være: forståelse af 
sundhedsdeterminanterne (herunder 
miljømæssige og klimarelaterede
faktorer), forbedring af sundhedsfremme 
og sygdomsforebyggelse; forståelse af 
sygdomme og forbedring af diagnoser; 
udvikling af effektive 

Blandt de specifikke aktiviteter skal der 
være: forståelse af 
sundhedsdeterminanterne (herunder 
genetiske, patogene, miljømæssige, klima-
og fattigdomsrelaterede faktorer), 
forbedring af sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse; forståelse af 
grundlaget for sygdomme og forbedring af 
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screeningprogrammer og forbedring af 
vurderingen af sygdomsmodtagelighed; 
forbedring af overvågning og beredskab; 
udvikling af bedre præventive vacciner; 
anvendelse af in silico-medicin til at 
forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; sygdomsbehandling; 
overførsel af viden til klinisk praksis og 
skalerbare innovationstiltag; bedre 
anvendelse af sundhedsdata; aktiv aldring 
og hjælp til en uafhængig tilværelse; 
individuel mulighed for selv at styre sin 
sundhed; fremme af integreret pleje; 
forbedring af videnskabelige værktøjer og 
metoder til at støtte den politiske 
beslutningstagning og reguleringsbehov; 
og optimering af sundhedsplejesystemernes 
effektivitet og reduktion af uligheder med 
bevisbaseret beslutningstagning og 
udbredelse af bedste praksis og innovative 
teknologier og fremgangsmåder.

diagnoser; udvikling af effektive 
screeningprogrammer og forbedring af 
vurderingen af sygdomsmodtagelighed; 
forbedring af overvågning og beredskab; 
udvikling af nye og bedre præventive 
vacciner og lægemidler; anvendelse af in 
silico-medicin til at forbedre 
sygdomsforvaltning og -forudsigelse; 
udvikling af tilpassede behandlinger og
sygdomsbehandling; overførsel af viden til 
klinisk praksis og skalerbare 
innovationstiltag; herunder psykosociale 
aspekter, forbedring af regulerende 
procedurer og støtte til adgangsrelaterede 
aktiviteter; bedre indsamling og
anvendelse af sundhedsdata; 
standardiserede dataanalyseteknikker; 
sund og aktiv aldring og hjælp til en 
uafhængig tilværelse; individuel mulighed 
for selv at styre sin sundhed; fremme af 
integreret pleje; forbedring af 
videnskabelige værktøjer og metoder til at 
støtte den politiske beslutningstagning og 
reguleringsbehov; og optimering af 
sundhedsplejesystemernes effektivitet og 
reduktion af forskelle og uligheder inden 
for sundhed med bevisbaseret 
beslutningstagning og udbredelse af bedste 
praksis og innovative teknologier og 
fremgangsmåder. Alle disse aktiviteter skal 
hensigtsmæssigt tage kønsanalyse i 
betragtning. Aktiviteterne skal drage fuld 
fordel af de foreliggende muligheder for 
en sand tværfaglig tilgang, hvor viden fra 
alle seks udfordringer og de øvrige søjler 
kombineres for at sikre bæredygtige 
løsninger inden for området. Der skal 
opmuntres til, at udbydere af 
sundhedstjenester aktivt engagerer sig for 
at sikre hurtig indførelse og 
implementering af resultater.

Or. en

Begrundelse

Ud over miljømæssige faktorer er social status og køn vigtige sundhedsdeterminanter. For 
eksempel har fattige mennesker ofte et dårligere helbred af en lang række grunde (f.eks. 
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adgang til lægebehandling, udsathed for usunde levevilkår, fejlernæring, osv.).

Ændringsforslag 162

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, marin og maritim forskning og 
bioøkonomi

2. Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, sund og bæredygtig marin og 
maritim forskning og bioøkonomi

Or. en

Ændringsforslag 163

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2 – stk. 2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at sikre tilstrækkelige 
forsyninger af sikre fødevarer af høj 
kvalitet og andre biobaserede produkter 
gennem udvikling af produktive og 
ressourceeffektive 
primærproduktionssystemer, fremme af 
tilknyttede økosystemtjenester sammen 
med konkurrencedygtige 
lavemissionskæder. Dette vil fremskynde 
overgangen til en bæredygtig europæisk 
bioøkonomi.

Det specifikke mål er at sikre tilstrækkelige 
forsyninger af sikre og sunde fødevarer af 
høj kvalitet og andre biobaserede produkter 
gennem udvikling af produktive og 
ressourceeffektive primærproduktions- og 
fødevareforarbejdningssystemer, fremme 
af tilknyttede økosystemtjenester sammen 
med konkurrencedygtige 
lavemissionskæder. Dette vil fremskynde 
overgangen til en bæredygtig europæisk 
bioøkonomi.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de nuværende kostvaner er sunde fødevarer i stigende grad vigtige for at 
forbedre sundhedsstandarder og reducere risici i Europa. På den anden side foregår der også 
fødevareforarbejdning i fødevareproduktionsprocessen og denne forarbejdning skal derfor 
tages i betragtning.
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Ændringsforslag 164

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2 – stk. 2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En fuldt fungerende europæisk bioøkonomi 
– omfattende bæredygtig produktion af 
vedvarende ressourcer fra land- og 
vandmiljøer og deres omdannelse til 
fødevarer, biobaserede produkter og 
bioenergi samt de hertil knyttede offentlige 
goder – vil kunne skabe en høj europæisk 
merværdi. Hvis den forvaltes på en 
bæredygtig måde, kan den mindske det 
miljømæssige aftryk af primærproduktion 
og forsyningskæden som helhed. Den kan 
øge deres konkurrenceevne og give jobs og 
erhvervsmuligheder for udviklingen i land-
og kystområder. Fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug og overordnet 
bioøkonomi – det er forbundne 
udfordringer, som er af europæisk og 
global art. Det er vigtigt med tiltag på EU-
plan for at bringe klynger sammen, der kan 
give den nødvendige bredde og kritiske 
masse til supplering af de bestræbelser, der 
gøres af en enkelt eller af grupper af 
medlemsstater. Med en mangesidet tilgang 
vil der kunne sikres den nødvendige 
tværgående, nærende vekselvirkning 
mellem forskere, erhvervsliv, 
landmænd/producenter, rådgivere og 
slutbrugere. Det er også nødvendigt, at det 
foregår på EU-plan, hvis der skal sikres 
sammenhæng i håndteringen af denne 
udfordring i alle sektorer og stærke bånd til 
relevante EU-politikker. En koordinering 
af forskning og innovation på EU-plan vil 
kunne stimulere og være med til at 
fremskynde de fornødne ændringer i hele 
Unionen.

En fuldt fungerende europæisk bioøkonomi 
– omfattende bæredygtig produktion af 
vedvarende ressourcer fra landmiljøer, 
marine miljøer og vandmiljøer og deres 
omdannelse til fødevarer, biobaserede 
produkter og bioenergi samt de hertil 
knyttede offentlige goder – vil kunne skabe 
en høj europæisk merværdi. Hvis den 
forvaltes på en bæredygtig måde, kan den 
mindske det miljømæssige aftryk af 
primærproduktion og forsyningskæden 
som helhed. Den kan øge deres 
konkurrenceevne og give jobs og 
erhvervsmuligheder for udviklingen i land-
og kystområder. Fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug og overordnet 
bioøkonomi – det er forbundne 
udfordringer, som er af europæisk og 
global art. Det er vigtigt med tiltag på EU-
plan for at bringe klynger sammen, der kan 
give den nødvendige bredde og kritiske 
masse til supplering af de bestræbelser, der 
gøres af en enkelt eller af grupper af 
medlemsstater. Med en mangesidet tilgang 
vil der kunne sikres den nødvendige 
tværgående, nærende vekselvirkning 
mellem forskere, erhvervsliv, 
landmænd/producenter, rådgivere og 
slutbrugere. Det er også nødvendigt, at det 
foregår på EU-plan, hvis der skal sikres 
sammenhæng i håndteringen af denne 
udfordring i alle sektorer og stærke bånd til 
relevante EU-politikker. En koordinering 
af forskning og innovation på EU-plan vil 
kunne stimulere og være med til at 
fremskynde de fornødne ændringer i hele 
Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 165

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2 – stk. 2.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og innovation har grænseflade 
til et bredt spektrum af Unionens politikker 
og hertil knyttede mål, blandt andet den 
fælles landbrugspolitik (navnlig politikken 
om udvikling af landdistrikter) og det 
europæiske innovationspartnerskab om 
produktivitet og bæredygtighed i 
landbruget, den fælles fiskeripolitik, den 
integrerede maritime politik, det 
europæiske program om klimaændringer, 
vandrammedirektivet, rammedirektivet om 
havstrategi, handlingsplanen for skovbrug, 
den strategiske strategi for jordbund, 
Unionens 2020 biodiversitetsstrategi, den 
strategiske energiteknologiplan, Unionens 
innovations- og industripolitikker, ekstern 
politik og udviklingsbistandspolitik, 
plantesundhedsstrategier, strategier om 
dyresundhed og dyrevelfærd og 
reguleringsrammer til beskyttelse af 
miljøet, sundhed og sikkerhed, til 
beskyttelse af ressourceeffektivitet og 
klimatiltag og til reduktion af affald. En 
bedre integration af forskning og 
innovation i tilknyttede EU-politikker vil i 
markant grad kunne forbedre deres 
europæiske merværdi, give en 
løftestangseffekt, øge den 
samfundsmæssige relevans og være med til 
yderligere at udvikle bæredygtig 
forvaltning af land, have og oceaner og 
bioøkonomiske markeder.

Forskning og innovation har grænseflade 
til et bredt spektrum af Unionens politikker 
og hertil knyttede mål, blandt andet den 
fælles landbrugspolitik (navnlig politikken 
om udvikling af landdistrikter) og det 
europæiske innovationspartnerskab om 
produktivitet og bæredygtighed i 
landbruget, den fælles fiskeripolitik, den 
integrerede maritime politik, det 
europæiske program om klimaændringer,
vandrammedirektivet, rammedirektivet om 
havstrategi, handlingsplanen for skovbrug, 
den strategiske strategi for jordbund, 
Unionens 2020 biodiversitetsstrategi, den 
strategiske energiteknologiplan, Unionens 
innovations- og industripolitikker, ekstern 
politik og udviklingsbistandspolitik, 
plantesundhedsstrategier, strategier om 
dyresundhed og dyrevelfærd og 
reguleringsrammer til beskyttelse af 
miljøet, sundhed og sikkerhed, til 
beskyttelse af ressourceeffektivitet og 
klimatiltag og til reduktion af affald. En 
bedre integration af hele processen fra 
grundforskning til innovation i tilknyttede 
EU-politikker vil i markant grad kunne 
forbedre deres europæiske merværdi, give 
en løftestangseffekt, øge den 
samfundsmæssige relevans og være med til 
yderligere at udvikle bæredygtig 
forvaltning af land, have og oceaner og 
bioøkonomiske markeder.

Or. en
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Ændringsforslag 166

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2 – stk. 2.3 – litra a – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Et bæredygtigt landbrug og skovbrug a) Et bæredygtigt landbrug, herunder 
husdyrbrug og skovbrug

Or. en

Ændringsforslag 167

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2 – stk. 2.3 – litra c – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Frigørelse af potentialet i akvatiske 
levende ressourcer

c) Frigørelse af potentialet i fiskeri,
akvakultur og havbioteknologi

Or. en

Ændringsforslag 168

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2 – stk. 2.3 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Tværgående havforskning og maritim 
forskning
Udnyttelsen af levende og ikke-levende 
havressourcer samt anvendelse af 
forskellige havenergikilder og den lange 
række af forskellige anvendelser af 
havene giver anledning til tværgående 
videnskabelige og teknologiske 
udfordringer. Have og oceaner spiller 
også en afgørende rolle i regulering af 
klimaet, men de påvirkes kraftigt af 
menneskers aktiviteter inde i landet og 
ved kysterne og deres maritime aktiviteter 
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og også af klimaforandringer. Det 
overordnede mål er at udvikle tværgående 
videnskabelig og teknologisk viden på 
hav- og søfartsområdet med henblik på at 
frigøre det blå vækstpotentiale på tværs af 
marine og maritime erhverv, samtidig 
med at havmiljøet beskyttes, og der sker 
en tilpasning til klimaændringerne. 
Denne strategisk koordinerede tilgang for 
havforskning og maritim forskning på 
tværs af alle udfordringer og søjler i 
Horisont 2020 vil også støtte 
gennemførelsen af relevante EU-
politikker til at bidrage til at levere vigtige 
mål for den blå vækst.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en strategisk koordineret tilgang for havforskning på tværs af alle 
udfordringer og søjler i "Horisont 2020" for at sikre langsigtet engagement, planlægning og 
koordinering med medlemsstater og interessenter, og der er et akut behov for denne tilgang 
for at bidrage til at levere mål for den blå vækst i EU's integrerede maritime politik og til at 
nå målene i EU's strategi for havforskning og maritim forskning.

Ændringsforslag 169

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 3 – stk. 3.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionen vil reducere 
drivhusgasemissionerne med 20 % under 
niveauet i 1990 inden 2020 og opnå en 
yderligere reduktion på 80-95 % inden 
2050. Desuden skal vedvarende 
energikilder dække 20 % af det endelige 
energiforbrug i 2020 sammenkoblet med et 
energieffektivitetsmål på 20 %. Hvis disse 
mål skal nås, vil det kræve en omlægning 
af energisystemet, hvor lavemission 
kombineres med energisikkerhed og 
overkommelige priser, samtidig med at 
Europas økonomiske konkurrenceevne 
styrkes. Europa er for øjeblikket langt fra 

Unionen vil reducere 
drivhusgasemissionerne med 20 % under 
niveauet i 1990 inden 2020 og opnå en 
yderligere reduktion på 80-95 % inden 
2050. Desuden skal vedvarende 
energikilder dække 20 % af det endelige 
energiforbrug i 2020 sammenkoblet med et 
energieffektivitetsmål på 20 %. Inden 
2050 skal der opnås en reduktion af 
drivhusgasemissionerne på 80-95 %. Alle 
dekarboniseringsscenarier i 
energikøreplanen 2050 viser, at 
vedvarende energiteknologier fra midten 
af dette århundrede vil udgøre den største 
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dette overordnede mål. 80 % af det 
europæiske energisystem hviler stadig på 
fossile brændstoffer, og sektoren 
producerer 80 % af alle Unionens 
drivhusgasemissioner. Hvert år går 2,5 % 
af Unionens bruttonationalprodukt (BNP) 
til energiimport, og det vil sandsynligvis 
stige. Hvis denne tendens fortsætter, vil det 
føre til fuld afhængighed af olie- og 
gasimport i 2050. På grund af udsvingene i 
energipriserne på verdensmarkedet og 
problemet med leveringssikkerheden 
bruger europæiske virksomheder og 
forbrugere en stadig stigende del af deres 
indkomst på energi.

andel af energiforsyningsteknologier. Det 
er derfor hensigtsmæssigt, at to tredjedele 
af budgettet under denne udfordring går 
til forskning og innovation inden for 
vedvarende energi. Hvis disse mål skal 
nås, vil det kræve en omlægning af 
energisystemet, hvor lavemission 
kombineres med energisikkerhed og 
overkommelige priser, samtidig med at 
Europas økonomiske konkurrenceevne 
styrkes. Europa er for øjeblikket langt fra 
dette overordnede mål. 80 % af det 
europæiske energisystem hviler stadig på 
fossile brændstoffer, og sektoren 
producerer 80 % af alle Unionens 
drivhusgasemissioner. Hvert år går 2,5 % 
af Unionens bruttonationalprodukt (BNP) 
til energiimport, og det vil sandsynligvis 
stige. Hvis denne tendens fortsætter, vil det 
føre til fuld afhængighed af olie- og 
gasimport i 2050. På grund af udsvingene i 
energipriserne på verdensmarkedet og 
problemet med leveringssikkerheden 
bruger europæiske virksomheder og 
forbrugere en stadig stigende del af deres 
indkomst på energi.

Or. en

Ændringsforslag 170

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 3 – stk. 3.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne gennemføre SET-planen fuldt 
ud anslås det, at der er behov for 8 mia. 
EUR om året i de næste ti år. Det ligger 
langt over kapaciteten hos individuelle 
medlemsstater eller aktører inden for 
forskning og industri. Det er nødvendigt 
med investeringer i forskning og 
innovation på EU-plan og med 
mobilisering af bestræbelser i hele Europa i 
form af fælles gennemførelse og deling af 

For at kunne gennemføre SET-planen fuldt 
ud anslås det, at der er behov for 8 mia. 
EUR om året i de næste ti år. Det ligger 
langt over kapaciteten hos individuelle 
medlemsstater eller aktører inden for 
forskning og industri. Det er nødvendigt 
med investeringer i forskning og 
innovation på EU-plan og med 
mobilisering af bestræbelser i hele Europa i 
form af fælles gennemførelse og deling af 
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risici og kapacitet. Unionens finansiering 
af energiforskning og -innovation skal 
derfor supplere medlemsstaternes 
aktiviteter og fokusere på aktiviteter, som 
har en klar EU-merværdi, især aktiviteter 
med et stort potentiale til at mobilisere 
nationale ressourcer. Tiltag på EU-plan 
skal også støtte højt risiko- og 
omkostningsbetonede, langsigtede 
programmer, som går ud over, hvad 
individuelle medlemsstater har mulighed 
for, de skal samle bestræbelserne for at 
reducere investeringsrisici i aktiviteter i 
stor skala, for eksempel industriel 
demonstration, og udvikle interoperable 
energiløsninger for hele Europa.

risici og kapacitet. Unionens finansiering 
af energiforskning og -innovation skal 
derfor supplere medlemsstaternes 
aktiviteter og fokusere på aktiviteter, som 
har en klar EU-merværdi, især aktiviteter 
med et stort potentiale til at mobilisere 
nationale ressourcer, og fokus bør derfor 
være på at støtte projekter mellem 
partnere i forskellige lande, der ønsker at 
samarbejde. Tiltag på EU-plan skal også 
støtte højt risiko- og omkostningsbetonede, 
langsigtede programmer, som går ud over, 
hvad individuelle medlemsstater har 
mulighed for, de skal samle bestræbelserne 
for at reducere investeringsrisici i 
aktiviteter i stor skala, for eksempel 
industriel demonstration, og udvikle 
interoperable energiløsninger for hele 
Europa.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaternes ordninger til finansiering af national forskning er dårligt udrustet til at 
finansiere internationale projekter (f.eks. stemmer planlægningen af indkaldelser til forslag 
ikke overens, der er forskellige evalueringskriterier, anvendelsesområdet for programmerne 
er forskellige eller programmernes bestemmelser er ikke ens). En foranstaltning til 
finansiering af forskning eller innovation, der involverer samarbejde på tværs af grænserne, 
ville være yderst ønskeligt. Administrationen af sådanne programmer er nærmest pr. 
definition en opgave, der skal håndteres på EU-plan.

Ændringsforslag 171

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – stk. 4.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at udvikle et 
europæisk transportsystem, der er 
ressourcebesparende, miljøvenligt, sikkert 
og integreret til gavn for borgerne, 
økonomien og samfundet.

Det specifikke mål er at udvikle et 
europæisk transportsystem, der er 
ressourcebesparende, miljøvenligt, sikkert 
og integreret til gavn for borgerne, 
økonomien og samfundet. Dette 
transportsystem skal omfavne filosofien 
om "sund aldring" og dermed være til 
gavn for alle uanset alder, køn og 
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handicap, men samtidig tage hensyn til de 
universelle designmål.

Or. en

Begrundelse

Forskning har vist, at blandt andet arbejde, familiestrukturer og kulturen er med til at 
påvirke, hvordan borgere bevæger sig omkring i en by. De forskellige faktorer, der er med til 
at bestemme sådanne rejsemønster, såsom køn, alder, kultur og økonomisk formåen, er derfor 
afgørende for at opnå et sådant europæisk transportsystem.

Ændringsforslag 172

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – stk. 4.3 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne skal være fokuseret på at 
reducere færdselstæthed, forbedre 
adgangen og matche brugernes behov ved 
at fremme integreret dør-til-dør transport 
og logistik; at fremme intermodalitet og 
anvendelse af intelligente planlægnings- og 
styringsløsninger; og i væsentlig grad at 
reducere antallet af ulykker og følgerne af 
sikkerhedstrusler.

Aktiviteterne skal være fokuseret på at 
reducere færdselstæthed, forbedre 
adgangen og matche brugernes behov ved 
at fremme integreret dør-til-dør transport 
og logistik; at fremskynde intermodale 
passagerløsninger (intermodal 
billettering); at fremme intermodalitet og 
anvendelse af intelligente planlægnings- og 
styringsløsninger; og i væsentlig grad at 
reducere antallet af ulykker (dvs. ved at 
forbedre kommunikationen mellem 
infrastruktur, vejforvaltere og køretøjer 
ved hjælp af intelligente systemer samt 
sikre en bedre forståelse af trafikanters 
adfærd med henblik på at kunne forbedre 
teknologiske løsninger i køretøjet samt 
primære og sekundær 
trafiksikkerhedsforebyggelse) og følgerne 
af sikkerhedstrusler (dvs. udvikling af 
pålidelige systemer til registrering af 
trusler i forbindelse med luftfart samt 
udvikling af registreringsudstyr til 
søfartssikkerhed).

Or. en
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Begrundelse

Intermodalitet er afgørende for at sikre en forbedring af de europæiske transportsystemer. 
Lette og innovative løsninger skal derfor stilles til rådighed for brugerne for at styrke deres 
levedygtighed og udvikling.

Ændringsforslag 173

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – stk. 4.3 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) Intelligent logistik
Målet er at forene stigende nye 
forbrugsmønstre med en effektiv 
ressourceforsyningskæde og en optimal 
fragtdistribution den sidste mil.
Fokus for disse aktiviteter skal være en 
bedre forståelse af betydningen af nye og 
fremtidige forbrugsmønstre samt af 
fragtlogistik, trafik og flaskehalse i 
byerne; udvikling af nye it- og 
administrationsværktøjer til logistik ved at 
forbedre informationssystemer i realtid til 
administration og sporing af fragtflow, 
integration og kommunikation på 
køretøjer og infrastrukturer; udvikling af 
ukonventionelle systemer til 
fragtdistribution; udvikling af 
konkurrencedygtige intermodale 
løsninger til forsyningskæden og 
logistikplatforme, der forbedrer 
fragtflowet.

Or. en

Begrundelse

Intelligent logistik vil være afgørende for udviklingen af europæiske transportsystemer og skal 
derfor nævnes som en aktivitetsrække under denne udfordring.
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Ændringsforslag 174

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5 – stk. 5.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De stadig mere omfattende virkninger af 
klimaforandringerne og miljøproblemer 
som forsuring af havene, smeltende 
indlandsis i de arktiske egne, 
jordforringelse, vandmangel, 
kemikalieforurening og tab a biodiversitet, 
tyder på, at kloden er ved at nærme sig 
grænsen for bæredygtig udnyttelse. Uden 
en effektivitetsforbedring forventes for 
eksempel vandefterspørgslen om 20 år at 
oversige udbuddet med 40 %. Skovene 
forsvinder med en alarmerende høj 
hastighed på 5 millioner hektar om året. 
Samspillet mellem ressourcerne kan 
medføre systemiske risici, idet udtømning 
af en ressource kan føre til et 
uigenkaldeligt vendepunkt for andre 
ressourcer og økosystemer. Hvis de 
nuværende tendenser fortsætter, bliver der
brug for, hvad der svarer til mere end to 
jordkloder i 2050 til at rumme den 
voksende verdensbefolkning.

De stadig mere omfattende virkninger af 
klimaforandringerne og miljøproblemer 
som forsuring af havene, ændring af 
havstrømme, stigning i havtemperaturer, 
smeltende indlandsis i de arktiske egne, 
jordforringelse, vandmangel, 
kemikalieforurening og tab a biodiversitet, 
tyder på, at kloden er ved at nærme sig 
grænsen for bæredygtig udnyttelse. Uden 
en effektivitetsforbedring forventes for 
eksempel vandefterspørgslen om 20 år at 
oversige udbuddet med 40 %. Skovene 
forsvinder med en alarmerende høj 
hastighed på 5 millioner hektar om året. 
Samspillet mellem ressourcerne kan 
medføre systemiske risici, idet udtømning 
af en ressource kan føre til et 
uigenkaldeligt vendepunkt for andre 
ressourcer og økosystemer. Hvis de 
nuværende tendenser fortsætter, bliver der 
brug for, hvad der svarer til mere end to 
jordkloder i 2050 til at rumme den 
voksende verdensbefolkning.

Or. en

Begrundelse

Ændringer i havstrømme og en stigning i havtemperaturer kan have betydelige og uønskede 
indvirkninger på miljøet.

Ændringsforslag 175

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5 – stk. 5.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Spørgsmålet om adgang til råstoffer kræver Spørgsmålet om adgang til råstoffer kræver 
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en koordineret forsknings- og 
innovationsindsats på tværs af mange 
forskellige fagområder og sektorer, der kan 
bidrage til at levere sikre, økonomisk 
gennemførlige, miljømæssigt forsvarlige 
og socialt acceptable løsninger i hele 
værdikæden (efterforskning, udvinding, 
forarbejdning, genbrug, genanvendelse og 
substitution). Innovation på disse områder 
vil give vækst- og jobskabelsesmuligheder 
såvel som innovative muligheder inden for 
videnskab, teknologi, økonomi, politik og 
forvaltning. Derfor er der taget skridt til at 
forberede et europæisk
innovationspartnerskab om råstoffer.

en koordineret forsknings- og 
innovationsindsats på tværs af mange 
forskellige fagområder og sektorer, der kan 
bidrage til at levere sikre, økonomisk 
gennemførlige, miljømæssigt forsvarlige 
og socialt acceptable løsninger i hele 
værdikæden (efterforskning, udvinding, 
forarbejdning, genbrug, genanvendelse og 
substitution). Vandudfordringer omfatter 
vandforbrug i landdistrikter, byer og 
industriområder samt beskyttelse af 
vandøkosystemer. Innovation på disse 
områder vil give vækst- og 
jobskabelsesmuligheder såvel som 
innovative muligheder inden for videnskab, 
teknologi, økonomi, politik og forvaltning.
Derfor er der taget skridt til at forberede 
europæiske innovationspartnerskaber om 
vandeffektivitet og råstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 176

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5 – stk. 5.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at skaffe den fornødne viden, så vi 
kan forvalte naturressourcerne på en måde, 
som sikrer en bæredygtig balance mellem 
de begrænsede ressourcer og de 
samfundsmæssige og økonomiske behov.
Aktiviteterne skal især lægge vægt på 
følgende: udbygning af vores indsigt i, 
hvordan økosystemerne fungerer, deres 
samspil med sociale systemer og deres 
rolle med hensyn til at holde gang i 
økonomien og sikre befolkningens trivsel
og tilvejebringelse af viden og værktøjer, 
der sikrer effektiv beslutningstagning og 
offentligt engagement.

Målet er at skaffe den fornødne viden og 
de fornødne værktøjer, så vi kan forvalte 
og beskytte naturressourcerne på en måde, 
som sikrer en bæredygtig balance mellem 
de begrænsede ressourcer og de 
samfundsmæssige og økonomiske behov.
Aktiviteterne skal især lægge vægt på 
følgende: udbygning af vores indsigt i, 
hvordan økosystemerne fungerer, deres 
samspil med sociale systemer og deres 
rolle med hensyn til at holde gang i 
økonomien og sikre befolkningens trivsel
og tilvejebringelse af viden og værktøjer, 
der sikrer effektiv beslutningstagning og 
offentligt engagement.

Or. en
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Ændringsforslag 177

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. RUMMELIGE, INNOVATIVE OG 
SIKRE SAMFUND

6. FORSTÅELSE AF DE EUROPÆISKE 
SAMFUND OG DE 
SAMFUNDSMÆSSIGE 
UDFORDRINGER

Or. en

Begrundelse

Der lægges vægt på at forstå de europæiske samfund for at kunne opnå fremskridt i retning 
mod mere rummeligt og innovative samfund. Med denne nye tilgang understreges 
betydningen af humaniora og samfundsvidenskab. Omvendt er den tidligere del "Sikre 
samfund" blevet inkluderet i en ny udfordring: "Beskyttelse af frihed og sikkerhed i Europa".

Ændringsforslag 178

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6 – stk. 6.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at fremme 
rummelige, innovative og sikre 
europæiske samfund på baggrund af hidtil 
usete forandringer og voksende global 
indbyrdes afhængighed.

Det specifikke mål er at fremme en større 
forståelse af Europa med henblik på at 
skabe mere rummelige og innovative
samfund.

Or. en

Ændringsforslag 179

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6 – stk. 6.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa er konfronteret med store Europa er konfronteret med store 
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socioøkonomiske udfordringer, som i 
betydelig grad påvirker dets fremtid –
f.eks. voksende økonomisk og kulturel 
indbyrdes afhængighed, aldring, social 
udstødelse og fattigdom, ulige muligheder 
og migrationsstrømme, mindskelse af den 
digitale kløft, fremme af innovationskultur 
og kreativitet i samfund og virksomheder 
samt sikring af sikkerhed og frihed, tillid 
til demokratiske institutioner og mellem 
borgere og over landegrænser. Disse 
udfordringer er enorme og kræver en fælles 
europæisk tilgang.

socioøkonomiske udfordringer, som i 
betydelig grad påvirker dets fremtid, f.eks. 
voksende økonomisk og kulturel indbyrdes 
afhængighed, aldring og demografiske 
ændringer, social udstødelse og fattigdom, 
ulige muligheder og migrationsstrømme, 
mindskelse af den digitale kløft, fremme af 
innovationskultur og kreativitet i samfund 
og virksomheder samt sikring af tillid til 
demokratiske institutioner og mellem 
borgere og over landegrænser. Endvidere 
opfattes de offentlige socialpolitikker i 
Europa i stadig stigende grad som et 
afgørende element for bæredygtigheden 
af selve den europæiske sociale model.
Disse udfordringer er enorme og kræver en
stadig mere kompleks blanding af diverse 
og fælles europæiske tilgange baseret på 
fælles videnskabelig viden, som kun 
samfundsvidenskaben og humaniora kan 
bibringe.

Or. en

Ændringsforslag 180

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6 – stk. 6.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det første er der fortsat betydelige 
forskelle i Unionen, både inden for og 
mellem landene. I 2010 viste indekset for 
menneskelig udvikling, som er en samlet 
måling af fremskridt inden for sundhed, 
uddannelse og indkomst, at tallet for EU-
medlemsstaterne lå på mellem 0,743 and 
0,895, hvilket altså afspejlede betydelige 
forskelle mellem landene. Der er også 
stadig store forskelle mellem kønnene: 
f.eks. er lønforskellen mellem mænd og 
kvinder i Unionen stadig 17,8 % til fordel 
for mændene. Hver sjette EU-borger (ca. 
80 mio. mennesker) risikerer aktuelt at 
blive fattige. I løbet af de seneste to årtier 

Der er fortsat betydelige forskelle i 
Unionen, både inden for og mellem 
landene. I 2010 viste indekset for 
menneskelig udvikling, som er en samlet 
måling af fremskridt inden for sundhed, 
uddannelse og indkomst, at tallet for EU-
medlemsstaterne lå på mellem 0,743 and 
0,895, hvilket altså afspejlede betydelige 
forskelle mellem landene. Der er også 
stadig store forskelle mellem kønnene: 
f.eks. er lønforskellen mellem mænd og 
kvinder i Unionen stadig 17,8 % til fordel 
for mændene. Hver sjette EU-borger (ca. 
80 mio. mennesker) risikerer aktuelt at 
blive fattige. I løbet af de seneste to årtier 
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er fattigdommen blandt unge og i 
børnefamilier vokset. Ungdomsledigheden 
ligger på over 20 %. 150 mio. europæere 
(ca. 25 %) har aldrig brugt internet og vil 
måske aldrig opnå tilstrækkelig digital 
kunnen. Den politiske ligegyldighed og 
polarisering i forbindelse med valg er også 
vokset, hvilket afspejler borgernes faldende 
tillid til de nuværende politiske systemer. 
Disse tal tyder på, at visse 
samfundsgrupper og fællesskaber 
vedvarende er ekskluderet fra den sociale 
og økonomiske udvikling og/eller 
demokratiske politikker.

er fattigdommen blandt unge og i 
børnefamilier vokset. Ungdomsledigheden 
ligger på over 20 %. 150 mio. europæere 
(ca. 25 %) har aldrig brugt internet og vil 
måske aldrig opnå tilstrækkelig digital 
kunnen. Den politiske ligegyldighed og 
polarisering i forbindelse med valg er også 
vokset, hvilket afspejler borgernes faldende 
tillid til de nuværende politiske systemer. 
Disse tal tyder på, at visse 
samfundsgrupper og fællesskaber 
vedvarende er ekskluderet fra den sociale 
og økonomiske udvikling og/eller 
demokratiske politikker.

Or. en

Ændringsforslag 181

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6 – stk. 6.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det andet har Europas produktivitets-
og økonomiske vækstrater været 
forholdsvis faldende i fire årtier. Desuden 
er dets andel af den globale 
videnproduktion og dets innovationsføring 
i forhold til vigtige vækstøkonomier som 
Brasilien og Kina i hurtig nedgang. Selv 
om Europa har et solidt 
forskningsgrundlag, er det nødvendigt, at 
dette grundlag bruges som et stærkt aktiv 
til innovative varer og tjenesteydelser. Det 
er velkendt, at Europa skal investere mere i 
videnskab og innovation, men det vil også 
skulle koordinere disse investeringer på en 
langt mere intelligent måde end tidligere: 
mere end 95 % af de nationale budgetter til 
forskning og udvikling bruges uden nogen 
form for koordination i Unionen, hvilket er 
et kæmpe potentielt ressourcespild i en tid 
med stadig ringere 
finansieringsmuligheder. Desuden er 
innovationskapaciteten i medlemsstaterne 

Europas produktivitets- og økonomiske 
vækstrater har været forholdsvis faldende i 
fire årtier. Desuden er dets andel af den 
globale videnproduktion og dets 
innovationsføring i forhold til vigtige 
vækstøkonomier som Brasilien og Kina i 
hurtig nedgang. Selv om Europa har et 
solidt forskningsgrundlag, er det 
nødvendigt, at dette grundlag bruges som 
et stærkt aktiv til innovative varer og 
tjenesteydelser. Det er velkendt, at Europa 
skal investere mere i videnskab og 
innovation, men det vil også skulle 
koordinere disse investeringer på en langt 
mere intelligent måde end tidligere: mere 
end 95 % af de nationale budgetter til 
forskning og udvikling bruges uden 
specifik koordination i Unionen, hvilket er 
en kæmpe potentiel mulighed i en tid med 
stadig ringere finansieringsmuligheder.
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til trods for en vis harmonisering i den 
seneste tid fortsat meget forskellig, med 
store kløfter mellem de 
"innovationsledende" og de 
"innovationssvage" lande.

Or. en

Begrundelse

Denne ubalance håndteres i det nye specifikke mål "Udbredelse af kvalitet og udvidelse af 
deltagerkredsen" under indsatsområdet "Videnskabelig topkvalitet".

Ændringsforslag 182

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6 – stk. 6.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det tredje påvirkes borgerne i stigende 
grad af mange former for usikkerhed, 
hvad enten der er tale om kriminalitet, 
vold, terrorisme, cyberangreb, krænkelser 
af privatlivets fred eller andre former for 
sociale eller økonomiske forstyrrelser. 
Ifølge en række skøn er der sandsynligvis 
hvert år op til 75 mio. direkte ofre for 
kriminalitet i Europa. De direkte 
omkostninger som følge af kriminalitet, 
terrorisme, ulovlige aktiviteter, vold og 
katastrofer i Europa er blevet anslået til 
mindst 650 mia. EUR (ca. 5 % af EU's 
BNP) i 2010. Et levende eksempel på 
konsekvenserne af terrorisme er angrebet 
mod tvillingetårnene på Manhattan den 
11. september 2001. Tusinder af 
mennesker mistede livet, og det skønnes, 
at denne begivenhed har forårsaget tab i 
den amerikanske produktivitet for 35 mia. 
USD, tab på 47 mia. USD af det samlede 
output og en stigning i arbejdsløsheden på 
næsten 1 % i det efterfølgende kvartal. 
Borgere, virksomheder og institutioner er 
stadig mere involveret i digitale 

udgår
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interaktioner og transaktioner på sociale, 
finansielle og kommercielle områder, men 
udviklingen af internettet har også ført til 
cyberkriminalitet for milliarder af euro 
hvert år og krænkelser af privatlivet, som 
berører både enkeltpersoner og 
sammenslutninger på hele kontinentet. 
Den større usikkerhed i hverdagen og som 
følge af uventede situationer vil 
formodentlig påvirke borgernes tillid ikke 
bare til institutionerne, men også til 
hinanden.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedsrelaterede anliggender håndteres i den nye udfordring "Beskyttelse af frihed og 
sikkerhed i Europa".

Ændringsforslag 183

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6 – stk. 6.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse udfordringer må takles samlet og på 
innovative måder, da de er indbyrdes 
forbundne på kompleks og ofte uventet 
vis. Innovation kan føre til mindre 
rummelighed, hvilket man f.eks. kan se i 
forbindelse med fænomenet med den 
digitale kløft eller segmenteringen af 
arbejdsmarkedet. Social innovation, social 
tillid og sikkerhed er undertiden 
vanskelige at forene i politikker, f.eks. i 
socialt vanskeligt stillede områder i 
storbyer i Europa. Desuden fører 
kombinationen af innovation og 
borgernes nye behov også til, at de 
politiske beslutningstagere og de 
økonomiske og sociale aktører finder nye 
løsninger, som ikke tager højde for 
etablerede grænser mellem sektorer, 
aktiviteter, varer eller tjenesteydelser. 
Fænomener som f.eks. væksten inden for 

udgår
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internettet, de finansielle systemer, den 
aldrende økonomi og det økologiske 
samfund viser med stor tydelighed, 
hvordan det er nødvendigt at tænke og 
reagere på disse spørgsmål samtidig på 
tværs af deres rummeligheds-, 
innovations- og sikkerhedsdimensioner.

Or. en

Ændringsforslag 184

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6 – stk. 6.1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I lyset af den indbyggede kompleksitet i 
disse udfordringer og udviklingen i 
behovene er det derfor vigtigt at udvikle 
innovativ forskning og nye intelligente 
teknologier, processer og metoder, sociale 
innovationsmekanismer, koordinerede 
tiltag og politikker, som kan foregribe eller 
indvirke på de vigtigste 
udviklingstendenser i Europa. Det kræver, 
at man forstår de underliggende tendenser 
og virkninger i disse udfordringer og 
genopdager eller genopfinder succesrige 
former for solidaritet, koordination og 
kreativitet, som gør Europa til en speciel
model for rummelige, innovative og sikre 
samfund sammenlignet med andre regioner 
i verden. Det forudsætter en mere 
strategisk tilgang til samarbejdet med 
tredjelande. Endelig vil et vigtigt aspekt af 
denne udfordring være at udbygge den 
sociale dimension af 
sikkerhedsforskningen, da 
sikkerhedspolitikkerne bør hænge tæt 
sammen med forskellige socialpolitikker.

I lyset af den indbyggede kompleksitet i 
disse udfordringer og udviklingen i 
behovene er det derfor vigtigt at udvikle 
innovativ forskning og nye intelligente 
teknologier, processer og metoder, sociale 
innovationsmekanismer, koordinerede 
tiltag og politikker, som kan foregribe eller 
indvirke på de vigtigste 
udviklingstendenser i Europa. Det kræver, 
at man forstår de underliggende tendenser 
og virkninger i disse udfordringer og 
genopdager eller genopfinder succesrige 
former for solidaritet, koordination og 
kreativitet, som gør Europa til en speciel 
model for rummelige og innovative 
samfund sammenlignet med andre regioner 
i verden. Der er i langt højere grad end på 
andre forskningsområder vedrørende 
større samfundsmæssige udfordringer 
behov for både målbaseret forskning (som 
svar på tidligere definerede 
forskningsspørgsmål) og bottom up-
baseret forskning (der frit indledes af 
forskerne selv) for på effektiv vis at kunne 
afhjælpe disse udfordringer. Endelig er en 
mere strategisk tilgang til samarbejdet med 
tredjelande påkrævet. 

Or. en
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Ændringsforslag 185

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6 – stk. 6.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse udfordringer tager ikke hensyn til 
nationale grænser og kræver derfor mere 
komplekse komparative analyser af
mobiliteten (såvel for mennesker, varer, 
tjenesteydelser og kapital som for 
kompetencer og viden) og former for 
institutionel samarbejde, tværkulturelt 
samspil og internationalt samarbejde. 
Hvis de ikke forstås og foregribes bedre, 
vil globaliseringskræfterne også drive de 
europæiske lande til at konkurrere 
indbyrdes i stedet for at samarbejde, 
hvilket vil forstærke forskellene i Europa i 
stedet for at styrke de fælles træk og opnå 
den rigtige balance mellem samarbejde og 
konkurrence. Hvis disse kritiske 
socioøkonomiske udfordringer kun takles 
på nationalt niveau, vil der opstå fare for 
en ineffektiv ressourceudnyttelse, en 
eksternalisering af problemer til andre 
europæiske og ikke-europæiske lande og 
en forstærkning af de sociale, økonomiske 
og politiske spændinger, som vil kunne få 
direkte følger for EU-traktaternes mål 
vedrørende Unionens værdier, navnlig i 
afsnit I i traktaten om Den Europæiske 
Union.

Disse udfordringer tager ikke hensyn til 
nationale grænser og kræver derfor mere 
komplekse komparative analyser på tværs 
af alle europæiske samfund. Deres 
tilknytning til nationale og europæiske 
offentlige politikker i forbindelse 
globalisering gør det ikke blot muligt at 
etablere gensidigt anerkendt 
forskningsdagsordener, men også at 
tilvejebringe en fælles og tættere 
europæisk viden, hvilket vil gøre det 
lettere at forstå og evaluere nationale og 
europæiske videnbaserede politikker 
bedre.

Or. en
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Ændringsforslag 186

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6 – stk. 6.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at opbygge rummelige, innovative og 
sikre samfund er det nødvendigt, at 
Europa finder en løsning, som omfatter 
udvikling af ny viden og ny teknologi og 
kapacitet samt identifikation af politiske 
optioner. Et sådant tiltag vil hjælpe 
Europa med at håndtere sine 
udfordringer ikke alene internt, men også 
som en global aktør på den internationale 
scene. Dette vil igen hjælpe 
medlemsstaterne med at drage fordel af 
erfaringerne andre steder og gøre det 
muligt for dem bedre at udforme deres 
egne specifikke tiltag svarende til deres 
respektive kontekster.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 187

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6 – stk. 6.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdet med at fremme nye former for 
samarbejde mellem EU-landene og i 
verden og på tværs af relevante 
forsknings- og innovationsfællesskaber vil 
derfor være centralt under denne 
udfordring. Det vil systematisk blive 
tilstræbt at engagere borgerne og 
erhvervslivet, støtte sociale og 
teknologiske innovationsprocesser, 
anspore intelligent og participatorisk 
offentlig forvaltning samt fremme en 
dokumentationsbaseret politisk 
beslutningstagning, således at alle disse 
aktiviteters relevans styrkes for de 

udgår
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politiske beslutningstagere, de sociale og 
økonomiske aktører og borgerne. I den 
forbindelse vil forskning og innovation 
være en forudsætning for den europæiske 
industris og de europæiske 
tjenesteydelsers konkurrenceevne, specielt 
på områderne sikkerhed, digital udvikling 
og beskyttelse af privatlivets fred.

Or. en

Ændringsforslag 188

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6 – stk. 6.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-finansieringen inden for rammerne af 
denne udfordring vil således støtte 
udviklingen, gennemførelsen og 
tilpasningen af centrale EU-politikker, 
navnlig Europa 2020-prioriteterne for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 
og EU's strategi for den indre sikkerhed, 
herunder politikkerne for 
katastrofeforebyggelse og -beredskab. Det
vil blive tilstræbt at tilvejebringe 
koordination med JRC's direkte aktioner.

EU-finansieringen inden for rammerne af 
denne udfordring vil således støtte 
udviklingen, gennemførelsen og 
tilpasningen af centrale EU-politikker, 
navnlig Europa 2020-prioriteterne for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. 
Det har grænseflade til de fælles 
programmeringsinitiativer, og det vil blive 
tilstræbt at tilvejebringe koordination med 
JRC's direkte aktioner.

Or. en

Ændringsforslag 189

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.3 – stk. 6.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at styrke solidariteten og den 
sociale, økonomiske og politiske 
integration og fremme en positiv 
tværkulturel dynamik i Europa og med 

Målet er at opnå større forståelse af de 
samfundsmæssige udfordringer i Europa, 
deres indvirkning på den sociale, 
økonomiske og politiske integration og de 
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internationale partnere gennem avanceret 
forskning og tværfaglighed, teknologiske 
fremskridt og organisatoriske 
innovationer. Forskning inden for 
humaniora kan i den forbindelse spille en 
vigtig rolle. Forskningen skal støtte de 
politiske beslutningstagere i deres arbejde 
med at udforme politikker, som bekæmper 
fattigdom og forebygger forekomsten af 
forskellige former for opsplitning, 
diskrimination og uligheder, f.eks. 
kønsbestemte uligheder eller digitale eller 
innovationsrelaterede kløfter, i de 
europæiske samfund og i andre 
verdensregioner. Den skal især bidrage til 
gennemførelsen og tilpasningen af Europa 
2020-strategien og Unionens overordnede 
eksterne tiltag. Der skal træffes specifikke 
foranstaltninger for at frigøre potentialet 
for topkvalitet i de mindre udviklede 
regioner, således at deltagelsen i Horisont 
2020 udbredes.

primære konsekvenser for velfærd og 
livskvaliteten for den enkelte, familie og 
samfund. De største udfordringer, der 
skal håndteres, omfatter de europæiske 
modeller for social samhørighed og 
velfærd samt behovet for en betydelig 
videnbase inden for områder som ulighed 
og social udstødelse, demografisk 
forandring og det aldrende samfund, 
levetid og familierelationer, arbejds- og 
levevilkår, migration og mobilitet, 
uddannelse og livslang læring, 
flersprogethed, sociale politikker og 
ledelsesdynamik, samtidig med at der 
tages hensyn til den økonomiske og 
sociale diversitet i Europa. 

Samfundsvidenskab og forskning inden 
for humaniora kan i den forbindelse spille 
en vigtig rolle. Forskningen skal støtte de 
politiske beslutningstagere i deres arbejde 
med at udforme politikker, som bekæmper 
fattigdom og forebygger forekomsten af 
forskellige former for opsplitning, 
diskrimination og uligheder, f.eks. 
kønsbestemte uligheder eller digitale eller 
innovationsrelaterede kløfter, i de 
europæiske samfund og i andre 
verdensregioner. Den skal især bidrage til 
gennemførelsen og tilpasningen af Europa 
2020-strategien.

Or. en

Ændringsforslag 190

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.3 – stk. 6.3.1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne skal fokusere på: Aktiviteterne skal fokusere på at forstå 
ovennævnte udfordringer, at 
sammenligne disse på tværs af Europa og 
ar bidrage til at udvikle:
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Or. en

Ændringsforslag 191

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.3 – stk. 6.3.1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fremme intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst

a) foranstaltninger til at fremme 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst
under hensyntagen til den økonomiske og 
sociale diversitet i Europa samt dens 
forandringsdynamik

Or. en

Ændringsforslag 192

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.3 – stk. 6.3.1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at opbygge modstandsdygtige og 
rummelige samfund i Europa

b) metoder og politikker til at opbygge 
modstandsdygtige og rummelige samfund i 
Europa gennem en styrkelse af videnbasen 
på områder som ulighed, demografiske og 
familiemæssige forandringer, mobilitet, 
uddannelse og sociale politikker samt 
borgerskab

Or. en

Ændringsforslag 193

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.3 – stk. 6.3.1 – afsnit 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) bestræbelser på at håndtere 
europæiske modeller for social 
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samhørighed og velfærd som 
internationale benchmarks

Or. en

Ændringsforslag 194

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.3 – stk. 6.3.1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at styrke Europas rolle som en global 
aktør

c) foranstaltninger til at styrke Europas 
rolle som en global aktør

Or. en

Ændringsforslag 195

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.3 – stk. 6.3.1 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at mindske forsknings- og 
innovationskløften i Europa.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 196

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.3 – stk. 6.3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at fremme udviklingen af 
innovative samfund og politikker i Europa 
gennem medinddragelse af borgere, 
virksomheder og brugere i forskning og 
innovation og fremme koordinerede 
forsknings- og innovationspolitikker i 

Målet er at fremme udviklingen af 
innovative samfund og politikker i Europa 
gennem medinddragelse af borgere, 
virksomheder og brugere i forskning og 
innovation og fremme koordinerede 
forsknings- og innovationspolitikker i 
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forbindelse med globaliseringen. Der vil 
især blive ydet støtte til udviklingen af 
EFR og udformningen af rammebetingelser 
for innovation.

forbindelse med globaliseringen. Der vil 
blive ydet støtte til forskning i forbindelse 
med udviklingen af EFR og udformningen 
af rammebetingelser for innovation, 
herunder en bedre forståelse af de sociale 
begrænsninger og muligheder og deres 
rolle i innovationsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 197

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.3 – stk. 6.3.2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at styrke bevisgrundlaget og støtten til 
"Innovation i EU" og EFR

a) at styrke bevisgrundlaget og støtten til 
"Innovation i EU" og EFR i en situation 
med ugunstige økonomiske og sociale 
forhold

Or. en

Ændringsforslag 198

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.3 – stk. 6.3.2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at undersøge nye former for innovation, 
herunder social innovation og kreativitet

b) at undersøge og forstå nye former for 
innovation, herunder social innovation og 
kreativitet

Or. en
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Ændringsforslag 199

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.3 – stk. 6.3.2 – afsnit 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) at undersøge og sammenligne 
processer, der skaber gunstige forhold for 
kreativitet og innovation

Or. en

Ændringsforslag 200

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.3 – stk. 6.3.2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at sikre et samfundsmæssigt 
engagement i forskning og innovation

udgår

Or. en

Ændringsforslag 201

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.3 – stk. 6.3.2 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at fremme et kohærent og effektivt 
samarbejde med tredjelande.

d) at forstå, hvordan et kohærent og 
effektivt samarbejde med tredjelande inden 
for forskning og videregående uddannelse 
skaber innovation.

Or. en
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Ændringsforslag 202

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.3 – stk. 6.3.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.3.3. Sikre samfund udgår
Målet er at støtte EU-politikkerne for 
intern og ekstern sikkerhed og at opnå 
større cybersikkerhed, tillid og sikring af 
privatlivets fred på det digitale indre 
marked, samtidig med at 
konkurrenceevnen i EU's sikkerheds-, ikt-
og serviceindustrier forbedres. Dette skal 
opnås gennem udvikling af innovative 
teknologier og løsninger, som mindsker 
sikkerhedsproblemer og bidrager til at 
forebygge sikkerhedstrusler. I disse 
opgaveorienterede aktioner vil der blive 
taget højde for behovene hos forskellige 
slutbrugere (borgere, virksomheder og 
forvaltninger, herunder nationale og 
internationale myndigheder, 
civilbeskyttelsesorganer, 
retshåndhævende myndigheder, 
grænsevagter osv.), således at der tages 
hensyn til udviklingen inden for 
sikkerhedstrusler og beskyttelse af 
privatlivets fred og de nødvendige 
samfundsmæssige aspekter.
Aktiviteterne skal fokusere på:
a) at bekæmpe kriminalitet og terrorisme
b) at styrke sikkerheden via 
grænseforvaltning
c) at opnå cybersikkerhed
d) at øge Europas modstandskraft over for 
kriser og katastrofer
e) at sikre frihed og beskyttelse af 
privatlivets fred på internettet og udbygge 
den sociale dimension af sikkerhed.

Or. en
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Begrundelse

Sikkerhedsrelaterede anliggender håndteres i den nye udfordring "Beskyttelse af frihed og 
sikkerhed i Europa".

Ændringsforslag 203

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. BESKYTTELSE AF FRIHED OG 
SIKKERHED I EUROPA
6a.1. Specifikt mål
Det specifikke mål er at beskytte friheden 
og skabe sikkerhed i Europa i en situation 
med indbyrdes afhængighed i verden og 
stadigt mere avancerede trusler.
Europa har aldrig været så fredeligt 
konsolideret som nu, og 
sikkerhedsniveauet for europæiske 
borgere er højt sammenlignet med andre 
dele af verden. Men Europa er stadig 
sårbart i en verden med stigende 
globalisering, hvor samfund står over for 
stadig flere og mere avancerede 
sikkerhedstrusler.
Truslen om store militære aggressioner er 
aftaget, og sikkerhedsspørgsmål fokuserer 
nu på nye mangesidede, internt 
forbundne og transnationale trusler. 
Begrebet sikkerhed er derfor blevet 
udvidet fra en ren militær definition til 
også at omfatte andre aspekter, såsom 
menneskerettigheder, miljøforringelser, 
politisk stabilitet og demokrati, sociale 
anliggender, kulturel og religiøs identitet 
eller immigration. I denne forbindelse 
hænger de interne og eksterne 
sikkerhedsaspekter uløseligt sammen. De 
nuværende trusler mod sikkerhed og 
frihed er adskillige, komplekse og 
flydende og omfatter terrorisme, 
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organiseret kriminalitet, trusler i 
forbindelse med it-sikkerheden, pirateri, 
manglende regional stabilitet eller 
naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer. Disse trusler har betydelig
økonomisk og social betydning og kræver 
et tilsvarende udvalg af forebyggende 
foranstaltninger og modforanstaltninger.
De direkte omkostninger som følge af 
kriminalitet, terrorisme, ulovlige 
aktiviteter, vold og katastrofer i Europa er 
blevet anslået til mindst 650 mia. EUR 
(ca. 5 % af EU's BNP) i 2010. De dødelige 
konsekvenser af terrorismen har vist sig i 
flere dele af Europa, hvor den har kostet 
tusindvis af liv og medført betydelige 
økonomiske tab. Borgere, virksomheder 
og institutioner er stadig mere involveret i 
digitale interaktioner og transaktioner på 
sociale, finansielle og kommercielle 
områder, men udviklingen af internettet 
har også ført til cyberkriminalitet for 
milliarder af euro hvert år og krænkelser 
af privatlivet, som berører både 
enkeltpersoner og sammenslutninger på 
hele kontinentet. Den større usikkerhed i 
hverdagen og som følge af uventede 
situationer vil formodentlig påvirke 
borgernes tillid ikke bare til 
institutionerne, men også til hinanden.
Søgning efter og implementering af 
sikkerhedsløsninger indbefatter en 
stræben efter en samfundsmæssig 
acceptabel balance mellem sikkerhed og 
andre værdier som frihed, demokrati, 
lighed og retsstatsprincippet. Denne 
balance skal være grundlaget for enhver 
aktivitet for at skabe sikkerhed for de 
europæiske borgere
6a.2. Baggrund og merværdi på EU-plan
Ingen medlemsstat kan håndtere trusler 
selv, da de fleste sikkerhedsmæssige 
udfordringer er grænseoverskridende og 
tværsektorale, og der kræves derfor 
komplekse og vidtfavnende komparative 
analyser og styrkede former for 
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institutionelt og internationalt 
samarbejde.
For at kunne beskytte frihed og sikkerhed 
i EU kræver dette effektiv respons 
gennem anvendelse af en omfattende og 
innovativ række af interne og eksterne 
sikkerhedsinstrumenter. Forskning og 
udvikling kan spille en klar støttende rolle 
som en katalysator, men kan dog ikke 
alene garantere sikkerheden. Forsknings-
og innovationsaktiviteter skal være rettet 
mod at forebygge, forhindre, forberede sig 
på og beskytte mod sikkerhedstrusler.
Endvidere udgør sikkerhed en 
fundamental udfordring, der ikke kan 
overlades til en uafhængig og 
sektorspecifik behandling, men kræver en 
mere ambitiøs, koordineret og holistisk 
tilgang.
Samarbejde mellem medlemsstater, men 
også med tredjelande og internationale 
organisationer er en central del af denne 
udfordring.
EU-finansieringen inden for rammerne af 
denne udfordring vil således støtte 
udviklingen, gennemførelsen og 
tilpasningen af centrale EU-politikker, 
der er rettet mod at forebygge, forhindre, 
forberede sig på og beskytte mod 
sikkerhedstrusler, den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik og EU's strategi for den 
indre sikkerhed, herunder politikkerne for 
katastrofeforebyggelse og -beredskab.
6a.3. Hovedlinjerne i aktiviteterne
Målet er at støtte EU-politikkerne for 
intern og ekstern sikkerhed og at opnå 
større cybersikkerhed, tillid og sikring af 
privatlivets fred på det digitale indre 
marked, samtidig med at 
konkurrenceevnen i EU's sikkerheds-, ikt-
og serviceindustrier forbedres. 
Aktiviteterne vil omfatte fokus på 
forskning i og udvikling af næste 
generation af innovative løsninger ved at 
arbejde med nyskabende koncepter og 
design, og interoperable standarder. Dette 
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skal opnås gennem udvikling af 
innovative teknologier og løsninger, som 
mindsker sikkerhedsproblemer og 
bidrager til at forebygge 
sikkerhedstrusler. I disse 
opgaveorienterede aktiviteter vil der blive 
taget højde for behovene hos forskellige 
slutbrugere (borgere, virksomheder og 
forvaltninger, herunder nationale og 
internationale myndigheder, 
civilbeskyttelsesorganer, 
retshåndhævende myndigheder, 
grænsevagter osv.), således at der tages 
hensyn til udviklingen inden for 
sikkerhedstrusler og beskyttelse af 
privatlivets fred og de nødvendige 
samfundsmæssige aspekter.
Aktiviteterne skal fokusere på:
(a) at øge sikkerheden for borgernes 
beskyttelse og bekæmpe kriminalitet og 
terrorisme
(b) at beskytte og forbedre kritisk 
infrastrukturs modstandskraft
(c) at styrke sikkerheden via 
grænseforvaltning
(d) at tilvejebringe og forbedre 
cybersikkerhed
(e) at øge Europas modstandskraft over 
for kriser og katastrofer
(f) at sikre frihed og beskyttelse af 
privatlivets fred samt udbygge den sociale 
dimension af sikkerhed, herunder de 
samfundsøkonomiske, politiske og 
kulturelle aspekter
(g) at understøtte EU's interne og 
eksterne sikkerhedspolitikker samt det 
internationale videnskabelige 
samarbejdes rolle som et fredsinstrument.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedsdimensionernes særlige karakteristika berettiger opdelingen af den tidligere 
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udfordring "Rummelige, innovative og sikre samfund" og oprettelsen af den nye udfordring 
"Beskyttelse af frihed og sikkerhed i Europa". Ordlyden og indholdet er tilpasset for på 
effektiv og sammenhængende vis at kunne håndtere de store udfordringer, som Europa står 
over for på dette område.

Ændringsforslag 204

Forslag til forordning
Bilag I – del IV – punkt 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionen har fastlagt en ambitiøs politisk 
agenda frem til 2020, hvor der tages fat om 
et sæt komplekse og indbyrdes forbundne 
udfordringer såsom bæredygtig forvaltning 
af ressourcer og konkurrenceevne. For at 
disse udfordringer skal kunne løses med 
gode resultater, er der brug for solide 
videnskabelige beviser, som spænder over 
forskellige videnskabelige discipliner og 
muliggør en sund vurdering af de politiske 
optioner. JRC vil for yderligere at styrke 
sin rolle som den videnskabelige tjeneste 
for Unionens politiske beslutningstagning 
yde den fornødne videnskabelige og 
tekniske støtte i alle faser af 
beslutningstagningsprocessen, fra 
udformning til gennemførelse og 
vurdering. Med henblik herpå vil det 
fokusere sin forskning klart om Unionens 
politiske prioriteter og samtidig styrke de 
tværgående kompetencer. JRC's 
uafhængighed af særlige interesser, det 
være sig private eller nationale, kombineret 
med dets videnskabeligt-tekniske 
referencerolle sætter det i stand til at lette 
arbejdet med at opbygge den nødvendige 
konsensus mellem interesseparter og 
politiske beslutningstagere. 
Medlemsstaterne og Unionens borgere
nyder fordel af JRC's forskning, som er 
mest synlig på områder som sundhed og 
forbrugerbeskyttelse, miljø, sikkerhed og 
forvaltning af kriser og katastrofer.

Unionen har fastlagt en ambitiøs politisk 
agenda frem til 2020, hvor der tages fat om 
et sæt komplekse og indbyrdes forbundne 
udfordringer såsom bæredygtig forvaltning 
af ressourcer og konkurrenceevne. For at 
disse udfordringer skal kunne løses med 
gode resultater, er der brug for solide 
videnskabelige beviser, som spænder over 
forskellige videnskabelige discipliner og 
muliggør en sund vurdering af de politiske 
optioner. JRC vil for yderligere at styrke 
sin rolle som den videnskabelige tjeneste 
for Unionens politiske beslutningstagning 
yde den fornødne videnskabelige og 
tekniske støtte i alle faser af 
beslutningstagningsprocessen, fra 
udformning til gennemførelse og 
vurdering. Med henblik herpå vil det 
fokusere sin forskning klart om Unionens 
politiske prioriteter og samtidig styrke de 
tværgående kompetencer. JRC's 
uafhængighed af særlige interesser, det 
være sig private eller nationale, kombineret 
med dets videnskabeligt-tekniske 
referencerolle sætter det i stand til at lette 
arbejdet med at opbygge den nødvendige 
konsensus mellem interesseparter og 
politiske beslutningstagere. 
Medlemsstaterne og regioner vil nyde
fordel af JRC's støtte til deres intelligente 
specialiseringsstrategier samt af deres 
forskning, som er mest synlig på områder 
som sundhed og forbrugerbeskyttelse, 
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miljø, sikkerhed og forvaltning af kriser og 
katastrofer. Unionens borgere vil også 
drage fordel af denne forskning.

Or. en

Begrundelse

Som allerede angivet i artikel 5 i nærværende forordning skal nationale og regionale 
myndigheder udnytte støtten fra JRC til udviklingen af deres intelligente 
specialiseringsstrategier.

Ændringsforslag 205

Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at integrere 
videntrekantens tre elementer - forskning, 
innovation og uddannelse - og dermed 
styrke Unionens innovationskapacitet og 
tage fat om samfundsmæssige 
udfordringer.

Det specifikke mål er at integrere 
videntrekantens tre elementer - forskning, 
innovation og uddannelse - og dermed 
styrke og udvide Unionens 
innovationskapacitet og tage fat om 
samfundsmæssige udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 206

Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa er konfronteret med en række 
strukturelle svagheder, hvad angår 
innovationskapacitet og evnen til at 
frembringe nye tjenesteydelser, produkter 
og processer. Nogle af de aktuelle 
problemer er Europas forholdsvis svage 
evne til at tiltrække og holde på talenter, 
underudnyttelsen af den eksisterende 
forskningsstyrke til at skabe økonomiske 
eller samfundsmæssige værdier, lave 

Europa er konfronteret med en række 
strukturelle svagheder, hvad angår 
innovationskapacitet og evnen til at 
frembringe nye tjenesteydelser, produkter 
og processer. Nogle af de aktuelle 
problemer er Europas forholdsvis svage 
evne til at tiltrække og holde på talenter, 
underudnyttelsen af den eksisterende 
forskningsstyrke til at skabe økonomiske 
eller samfundsmæssige værdier, manglen 
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niveauer for iværksætteraktivitet, 
ekspertisecentrenes utilstrækkelige 
ressourcer til at konkurrere globalt og 
uforholdsmæssigt mange hindringer for 
samarbejdet inden for videntrekanten 
højere uddannelse, forskning og 
erhvervsliv på europæisk niveau.

på forskningsresultater, der føres på 
markedet, lave niveauer for 
iværksætteraktivitet og 
iværksættertankegang, lav grad af 
investering i F&U, ekspertisecentrenes 
utilstrækkelige ressourcer, herunder 
menneskelige ressourcer, til at konkurrere 
globalt og uforholdsmæssigt mange 
hindringer for samarbejdet inden for 
videntrekanten højere uddannelse, 
forskning og erhvervsliv på europæisk 
niveau.

Or. en

Ændringsforslag 207

Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil tage fat om disse spørgsmål ved at 
fremme strukturelle ændringer inden for 
europæisk innovation. Det skal ske ved, at 
der arbejdes for dels at integrere 
videregående uddannelse, forskning og 
innovation på højeste niveau, således at der 
skabes nye miljøer, der fremmer 
innovation, dels at styrke og støtte en ny 
generation af iværksættere. Dermed vil EIT 
fuldt ud bidrage til målene for Europa 2020 
og især flagskibsinitiativerne "Innovation i 
EU" og "Unge på vej".

EIT vil tage fat om disse spørgsmål ved at 
fremme strukturelle ændringer inden for 
europæisk innovation. Det skal ske ved, at 
der arbejdes for dels at integrere 
videregående uddannelse, forskning og 
innovation på højeste niveau, således at der 
skabes nye miljøer, der fremmer 
innovation, dels at styrke og støtte en ny 
generation af iværksættere og ved at 
stimulere etablering af innovativ 
iværksættervirksomhed. Dermed vil EIT 
fuldt ud bidrage til målene for Europa 2020 
og især flagskibsinitiativerne "Innovation i 
EU" og "Unge på vej". EIT's aktiviteter 
gennem VIF vil bidrage til 
gennemførelsen af de specifikke mål for 
"Samfundsmæssige udfordringer" og 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" fastsat under 
særprogrammet til Horisont 2020.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at forbinde videns- og innovationsfællesskabernes (VIF) aktivitet med andre 
relevante mål fastsat i andre dele af Horisont 2020.

Ændringsforslag 208

Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke træk ved EIT er, at det skal 
tilstræbe at integrere uddannelse og 
iværksætterkultur med forskning og 
innovation som elementer i én samlet 
innovationskæde inden og uden for 
Unionen.

Det specifikke træk ved EIT er, at det skal 
tilstræbe at integrere uddannelse og 
iværksætterkultur med forskning og 
innovation som elementer i én samlet 
innovationskæde inden og uden for 
Unionen, hvilket fører til en stigning i 
antallet af innovative tjenester, produkter 
og processer, der indføres på markedet.

Or. en

Ændringsforslag 209

Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT fungerer via sine videns- og 
innovationsfællesskaber (VIF) i 
overensstemmelse med 
forretningslogikken. Det er nødvendigt 
med en stærk ledelse: hvert VIF ledes af en 
administrerende direktør. VIF-partnerne er 
repræsenteret af samlede juridiske enheder, 
således at det er muligt at opnå en mere 
strømlinet beslutningstagning. VIF'er skal 
forelægge årlige forretningsplaner, 
herunder en ambitiøs portefølje af 
aktiviteter, som spænder fra uddannelse til 
virksomhedsoprettelse, med klare mål og 
resultater, der fokuserer på såvel 
markedsmæssige som samfundsmæssige 
virkninger. De nuværende regler for 

EIT fungerer via sine videns- og 
innovationsfællesskaber (VIF) i 
overensstemmelse med 
forretningslogikken. Det er nødvendigt 
med en stærk ledelse: hvert VIF ledes af en 
administrerende direktør. VIF-partnerne er 
repræsenteret af samlede juridiske enheder, 
således at det er muligt at opnå en mere 
strømlinet beslutningstagning. VIF'er skal 
forelægge årlige forretningsplaner, 
herunder en ambitiøs portefølje af 
aktiviteter, som spænder fra uddannelse til 
virksomhedsoprettelse, med klare mål og 
resultater, der fokuserer på såvel 
markedsmæssige som samfundsmæssige 
virkninger. De nuværende regler for 
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deltagelse i og evaluering og overvågning 
af VIF'er gør det muligt at træffe hurtige, 
forretningsmæssige afgørelser.

deltagelse i og evaluering og overvågning 
af VIF'er gør det muligt at træffe hurtige,
forretningsmæssige afgørelser. Da 
VIF'erne også finansieres af offentlige 
midler, skal de ligeledes stå til ansvar og 
drives på åben og gennemsigtig vis, 
navnlig i forhold til andre aktører på 
deres aktivitetsområde.

Or. en

Begrundelse

VIF'ernes deltagelse i offentligheden kræver gennemsigtighed og åbenhed for at undgå 
ubegrundet forskelsbehandling og for at sikre øget deltagelse.

Ændringsforslag 210

Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

VIF'erne under EIT er yderst integrerede 
forehavender, som samler partnere fra 
industrien, videregående uddannelse, 
forskning og teknologiinstitutter, som er 
anerkendt for deres ekspertise. VIF'er gør 
det muligt for partnere i verdensklasse at 
gå sammen i nye grænseoverskridende 
konfigurationer, optimere eksisterende 
ressourcer og giver adgang til nye 
erhvervsmuligheder via nye værdikæder, 
som tager fat om udfordringer i større 
målestok og med højere risici.

VIF'erne under EIT er yderst integrerede 
forehavender, som samler partnere fra 
industrien, videregående uddannelse, 
forskning og teknologiinstitutter, som er 
anerkendt for deres ekspertise. VIF'er gør 
det muligt for partnere i verdensklasse at 
gå sammen i nye grænseoverskridende 
konfigurationer, optimere eksisterende 
ressourcer og giver adgang til nye 
erhvervsmuligheder via nye værdikæder, 
som tager fat om udfordringer i større 
målestok og med højere risici. Det er 
afgørende af VIF'er giver SMV'erne 
mulighed for at deltage fuldt ud i alle 
deres aktiviteter: øget deltagelse fra nye 
medlemmer, der kan bidrage med nye 
ideer, og navnlig øget deltagelse fra 
SMV'er skal være en del af VIF's 
vækststrategi.

Or. en
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Begrundelse

VIF'er skal være åbne over for SMV'ernes deltagelse, da de udgør den største andel af det 
europæiske industrigrundlag.

Ændringsforslag 211

Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 2 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Talent er et nøgleelement i innovation. EIT 
fremmer mennesker og samspillet mellem 
dem ved at fokusere på studerende, 
forskere og iværksættere i sin 
innovationsmodel. EIT vil skabe 
iværksætterkultur, kreativt miljø og 
tværfaglig uddannelse for talentfulde 
mennesker via EIT-blåstemplede master-
og ph.d.-uddannelser, som skal fremstå 
som et internationalt anerkendt 
ekspertisemærke. Dermed fremmer EIT 
kraftigt mobiliteten inden for 
videntrekanten.

Talent er et nøgleelement i innovation. EIT 
fremmer mennesker og samspillet mellem 
dem ved at fokusere på studerende, 
forskere og iværksættere i sin 
innovationsmodel. EIT vil skabe 
iværksætterkultur, kreativt miljø og 
tværfaglig uddannelse for talentfulde 
mennesker via EIT-blåstemplede master-
og ph.d.-uddannelser, som skal fremstå 
som et internationalt anerkendt 
ekspertisemærke. Dermed sikrer EIT 
optimal udvikling og dynamisk 
anvendelse af Europas intellektuelle 
kapital og fremmer kraftigt mobiliteten 
inden for videntrekanten.

Or. en

Ændringsforslag 212

Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil søge at frigøre det innovative 
potentiel hos mennesker og drage fordel af 
deres ideer, uanset deres plads i 
innovationskæden. Derved vil EIT også 
bidrage til at tage fat om det "europæiske 
paradoks", som består i, at eksisterende 
fremragende forskning langt fra udnyttes 

EIT vil søge at frigøre det innovative 
potentiel hos mennesker og drage fordel af 
deres ideer, uanset deres plads i 
innovationskæden. Derved vil EIT også 
bidrage til at tage fat om det "europæiske 
paradoks", som består i, at eksisterende 
fremragende forskning langt fra udnyttes 
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fuldt ud. EIT vil således bidrage til at 
bringe ideer på markedet. Det vil primært 
via sine VIF'er og sin fokusering på 
fremme af iværksætterånd skabe nye 
forretningsmuligheder i form af både 
nystartede virksomheder og spin off-
virksomheder, men også nye muligheder i 
den eksisterende industri.

fuldt ud. EIT vil således bidrage til at dele 
viden og teknologi med henblik på at 
bringe ideer på markedet. Det vil primært 
via sine VIF'er og sin fokusering på 
fremme af iværksætterånd skabe nye 
forretningsmuligheder i form af både 
nystartede virksomheder og spin off-
virksomheder, men også nye muligheder i 
den eksisterende industri. Fokus skal ikke 
blot være på teknologiske innovationer, 
men ligeledes på sociale og 
ikketeknologiske innovationer, samt på 
fremme af socialt iværksætteri.

Or. en

Begrundelse

Social innovation og socialt iværksætteri skal fremmes, da de også er en forudsætning for at 
kunne forbedre Europas resultater inden for videnskab og innovation.

Ændringsforslag 213

Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's strategi og aktiviteter skal 
gennemføres med fokus på de 
samfundsmæssige udfordringer, som er af 
største relevans for fremtiden, f.eks. 
klimaændringer eller bæredygtig energi. 
Ved at tage fat om vigtige 
samfundsmæssige udfordringer på en 
omfattende måde vil EIT fremme mellem-
og tværfaglige tilgange og bidrage til at 
fokusere VIF-partnernes forskningsindsats.

EIT's strategi og aktiviteter skal 
gennemføres med fokus på de 
samfundsmæssige udfordringer, som er af 
største relevans for fremtiden, f.eks. 
klimaændringer eller bæredygtig energi. 
Ved at tage fat om vigtige 
samfundsmæssige udfordringer på en 
omfattende måde vil EIT fremme mellem-
og tværfaglige tilgange og bidrage til at 
fokusere VIF-partnernes forskningsindsats. 
EIT vil navnlig udvikle potentialet for 
ikketeknologisk, organisatorisk 
innovation og systeminnovation samt 
socialt iværksætteri som et nødvendigt 
supplement til dets fokus på teknologi 
industri.

Or. en
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Begrundelse

Social innovation og socialt iværksætteri skal fremmes, da de også er en forudsætning for at 
kunne forbedre Europas resultater inden for videnskab og innovation.

Ændringsforslag 214

Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil søge nye tilgange inden for 
innovation og udvikle en fælles 
innovations- og videnudvekslingskultur, 
bl.a. ved at videregive VIF'ernes 
forskellige erfaringer gennem forskellige 
udbredelsesmekanismer som f.eks. et 
interessepartsforum og en 
stipendieordning.

EIT vil søge nye tilgange inden for 
innovation og udvikle en fælles 
innovations- og videnudvekslingskultur 
ved at sætte særlig fokus på SMV'er. 
Dette kan bl.a. ske ved at videregive 
VIF'ernes forskellige erfaringer gennem 
forskellige udbredelsesmekanismer som 
f.eks. et interessepartsforum, patentpuljer
og en stipendieordning.

Or. en

Ændringsforslag 215

Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 3 – litra f – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil bidrage betydeligt til målene for 
Horisont 2020, bl.a. ved at tage fat om 
samfundsmæssige udfordringer på en 
måde, der supplerer andre initiativer på 
disse områder. Det vil afprøve nye og 
forenklede tilgange til finansiering og 
ledelse og dermed spille en pionerrolle 
inden for den europæiske innovation. Dets 
tilgang til finansiering vil blive baseret 
solidt på en stærk løftestangseffekt, hvor 
der mobiliseres både offentlige og private 
midler. Desuden vil det anvende helt nye 
instrumenter for målrettet støtte til 

EIT vil bidrage betydeligt til målene for 
Horisont 2020, bl.a. ved at tage fat om 
samfundsmæssige udfordringer på en 
måde, der supplerer andre initiativer på 
disse områder. Det vil afprøve nye og 
forenklede tilgange til finansiering og 
ledelse og dermed spille en pionerrolle 
inden for den europæiske innovation. En 
stor del af det årlige bidrag tildeles til 
VIF'er på konkurrencevilkår baseret på 
vurderingen af deres årlige årsplaner, 
målsætninger, opnåede resultater og 
yderligere potentiale. Dets tilgang til
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individuelle aktiviteter gennem EIT-
fonden.

finansiering vil blive baseret solidt på en 
stærk løftestangseffekt, hvor der 
mobiliseres både offentlige og private 
midler. Desuden vil det anvende helt nye 
instrumenter for målrettet støtte til 
individuelle aktiviteter gennem EIT-
fonden.

Or. en

Begrundelse

De årlige bidrag til de forskellige VIF'er skal ske i henhold til de opnåede fremskridt og 
resultater.

Ændringsforslag 216

Forslag til forordning
Bilag II – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den vejledende fordeling af budgettet for 
Horisont 2020 er som følger (i mio. EUR):

Fordelingen af budgettet for Horisont 2020 
er som følger (i mio. EUR):

Or. en

Ændringsforslag 217

Forslag til forordning
Bilag II – første fodnote

Kommissionens forslag Ændringsforslag

* Herunder 8 975 mio. EUR til 
informations- og kommunikationsteknologi 
(ikt), heraf 1 795 mio. EUR til fotonik og 
mikro- og nanoelektronik, 4 293 mio. EUR
til nanoteknologi, avancerede materialer og 
avanceret produktions- og 
forarbejdningsteknologi, 575 mio. EUR til 
bioteknologi og 1 737 mio. EUR til 
rumteknologi. Som følge heraf vil der være 
6 663 mio. EUR til rådighed til støtte for 

* Herunder 57,6 % til informations- og 
kommunikationsteknologi (ikt), heraf 20 %
til fotonik og mikro- og nanoelektronik, 
27,6 % til nanoteknologi, avancerede 
materialer og avanceret produktions- og 
forarbejdningsteknologi, 3,7 % til 
bioteknologi og 11,1 % til rumteknologi. 
Som følge heraf vil der være 42,8 % til 
rådighed til støtte for centrale 
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centrale støtteteknologier. støtteteknologier.

Or. en

Ændringsforslag 218

Forslag til forordning
Bilag II – anden fodnote

Kommissionens forslag Ændringsforslag

** Heraf vil ca. 1 131 mio. EUR kunne gå 
til gennemførelsen af projekter under den 
strategiske energiteknologiplan (SET-
plan). Ca. en tredjedel heraf kan eventuelt 
gå til SMV'er.

** Heraf vil ca. 28,3 % kunne gå til 
gennemførelsen af projekter under den 
strategiske energiteknologiplan (SET-
plan). Ca. en tredjedel heraf kan eventuelt 
gå til SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 219

Forslag til forordning
Bilag II – tredje fodnote

Kommissionens forslag Ændringsforslag

*** Det samlede beløb stilles til rådighed 
gennem tildelinger som omhandlet i 
artikel 6, stk. 3. Den anden tildeling på 1 
652 mio. EUR stilles til rådighed pro rata 
fra budgetterne for Samfundsmæssige 
udfordringer og Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi på et 
vejledende grundlag og med forbehold af 
den evaluering, der er fastlagt i artikel 26, 
stk. 1.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 220

Forslag til forordning
Bilag II – Budgettets fordeling – tabel

Kommissionens forslag

I Videnskabelig topkvalitet, herunder: 27818

1. Det Europæiske Forskningsråd 15008

2. Fremtidige og fremspirende teknologier 3505

3. Marie Curie-aktiviteter vedrørende kvalifikationer, uddannelse og 
karriereudvikling

6503

4. Europæisk forskningsinfrastruktur (herunder e-infrastruktur) 2802

II Industrielt lederskab, herunder: 20280

1. Lederskab inden for støtte- og industriteknologi* 15580, heraf 500 til EIT

2. Adgang til risikovillig kapital** 4000

3. Innovation i SMV'er 700

III Samfundsmæssige udfordringer, herunder: 35888

1. Sundhed, demografisk udvikling og trivsel 9077, heraf 292 til EIT

2. Fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug, havforskning og maritim 
forskning og bioøkonomien

4694, heraf 150 til EIT

3. Sikker, ren og effektiv energi 6537, heraf 210 til EIT

4. Intelligent, grøn og integreret transport 7690, heraf 247 til EIT

5. Klimaindsats, ressourceeffektivitet og råstofforsyning 3573, heraf 115 til EIT

6. Rummelige, innovative og sikre samfund 4317, heraf 138 til EIT

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) 1542 + 1652***

Det Fælles Forskningscenters ikke-nukleare direkte aktioner 2212

I ALT 87740

Ændringsforslag

I Videnskabelig topkvalitet, herunder: 33,2 %
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1. Det Europæiske Forskningsråd 15,7 %

2. Fremtidige og fremspirende videnskaber og teknologier 3,5 %

3. Marie Curie-aktiviteter vedrørende kvalifikationer, uddannelse og 
karriereudvikling 9,1 %

4. Europæisk forskningsinfrastruktur (herunder e-infrastruktur) 3,6 %

5. Udvidelse af kvalifikationer 0,9 %

6. Videnskab og samfund 0,4 %

II Industrielt lederskab, herunder: 24,0 %

1. Lederskab inden for støtte- og industriteknologi* 17,2 %

2. Adgang til risikovillig kapital** 4,0 %

3. Innovation i SMV'er 2,8 %

III Samfundsmæssige udfordringer, herunder: 37,7 %

1. Sundhed og trivsel 10,2 %

2. Fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug, havforskning og maritim 
forskning og bioøkonomien 4,9 %

3. Sikker, ren og effektiv energi 7,1 %

4. Intelligent, grøn og integreret transport 8,0 %

5. Klimaindsats, ressourceeffektivitet og råstofforsyning 3,6 %

6. Forståelse af europæiske samfund og samfundsmæssige 
udfordringer 2,0 %

7. Beskyttelse af frihed og sikkerhed i Europa 1,9 %

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) 3,1 %

Det Fælles Forskningscenters ikke-nukleare direkte aktioner 2,1 %

I ALT 100 %

Or. en
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Ændringsforslag 221

Forslag til forordning
Bilag II a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag IIa

HORISONT 2020
Værktøjskassen med "instrumenter"
Horisont 2020's omfattende natur, dens 
mange mål, funktioner og udvalget af 
tilknyttede aktiviteter betyder, at en række 
gennemførelsesforanstaltninger 
("instrumenter") skal være tilgængelige 
og kan anvendes på fleksibel vis. 
Hensigten med denne tabel er at give et 
overblik over instrumentværktøjskassen, 
der foreslås i Horisont 2020, og som 
medfører finansiel støtte fra Unionen.
Værktøjskassen bygger på de opnåede 
erfaringer gennem de tidligere 
forskningsrammeprogrammer med visse 
forbedringer og et generelt forsøg på en 
forenkling af instrumenterne. Der er kun 
indført et meget begrænset antal nye 
instrumenter i Horisont 2020, hvilket er 
fuldt i overensstemmelse med et klart krav 
fra deltagerne og efter pilotafprøvning i 
det syvende rammeprogram.
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Primære formål Beskrivelse Overvejende form for 
finansiering1/gennemførelse

Støtte til enkeltpersoner 
EFT (Det Europæiske 
Forskningsråd)

Individuelle forskere, der udfører frontlinjeforskning Støtte

Marie Skłodowska-Curie-
aktiviteter

Uddannelse af forskere samt karrieremuligheder og videnudveksling gennem forskermobilitet 
på tværs af landegrænser og sektorer 

Støtte

Støtte til 
samarbejdsforskning og 
innovation 
Samarbejdsprojekter Universiteter, forskningsorganisationer og virksomheder (herunder SMV'er) i et fælles 

samarbejde med fælles mål og deling af ressourcer med henblik på at opnå specifikke 
resultater inden for forskning og innovation

[FEST (Fremtidige og nye muligheder for videnskab og teknologier)- dækker over 
videnskabelige og tekniske discipliner, der danner grundlaget for radikalt nye teknologier]

Støtte, præmier og offentlige 
kontrakter

Specifik støtte til SMV’er
SMV-foranstaltning 
(SBIR-typen) 

Udfyld finansieringshullet i forbindelse med tidlig højrisikoforskning og -innovation gennem 
trinvis støtte, der dækker hele innovationscyklussen, rettet mod alle typer af innovative 
SMV'er

Støtte
Finansielle instrumenter (lån 
og egenkapital)

Støtte til højteknologiske 
SMV’er

Markedsorienteret innovation hos SMV'er, der udfører F&U, rettet mod forskningsintensive 
sektorer.

[Artikel 185 - TEUF] 

Støtte til infrastruktur Fremme af forskningsinfrastrukturer i verdensklasse, der gøres tilgængelig for alle forskere i 
og uden for Europa samt fuld udnyttelse heraf 

Støtte og offentlige kontrakter

Støtte til at fremme 
finansiering

Udfyldelse af hullerne i adgangen til gælds- og egenkapitalfinansiering for F&U- og 
innovationsdrevne virksomheder og projekter i alle udviklingsfaser

Finansielle instrumenter (lån 
og egenkapital)

                                               
1 Der findes fire grundlæggende former for finansiering i Horisont 2020: støtte, præmier, offentlige kontrakter og finansielle instrumenter (lån og egenkapital)
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Støtte til partnerskaber
Offentlig-private 
partnerskaber
(kontraktmæssige OPP'er)

Kontraktmæssige aftaler mellem partnere, der angiver formålene med partnerskabet, de 
respektive partneres forpligtelser, nøgleresultatindikatorer og resultater, der skal opnås

Støtte

Offentlig-private 
partnerskaber
(Fælles 
teknologiinitiativer)

Fællesforetagender mellem offentlige og private partnere, hvor anvendelsesområdet og 
rækkevidden af de forfulgte mål, forpligtelserne fra den private sektor og størrelsesordenen af 
de nødvendige ressourcer berettiger til det

[Artikel 187 - TEUF] 1

Offentlig-offentlige 
partnerskaber 
(ERA-NET, potentiel støtte 
til fælles 
programlægningsinitiative
r) 

Udarbejdelse og etablering af strukturer i retning af offentlig-offentlige partnerskaber Støtte

Offentlig-offentlige 
partnerskaber 
(art. 185) 

Fælles støtte til udvikling og gennemførelse af et program for forskning og innovation eller 
forsknings- og innovationsaktiviteter fra organer i den offentlige sektor eller organer, der har 
fået overdraget offentlige tjenesteydelsesopgaver på regionalt, nationalt eller internationalt 
plan 

[Artikel 185 - TEUF] ii

Viden- og 
innovationssamfund 
(VIF'er)

Velintegrerede partnerskaber, der samler universiteter, forskningscentre, små og store 
virksomheder og andre innovationsaktører i et langsigtet samarbejde om specifikke 
samfundsmæssige udfordringer.

[Artikel 173, stk. 3 - TEUF] ii

Or. en

                                               
1 Den pågældende enhed kan også anvende de tilgængelige former for finansiering 


