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* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***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 [...].



PR\903346DA.doc 3/124 PE489.688v01-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BEGRUNDELSE ...............................................................................................................120



PE489.688v01-00 4/124 PR\903346DA.doc

DA



PR\903346DA.doc 5/124 PE489.688v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 -
rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2011)0811),

– der henviser til artikel 182, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0509/2011),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

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

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 
293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

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

Ændringsforslag 1
Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Unionen har som mål at styrke sit 
videnskabelige og teknologiske grundlag 
ved at gennemføre et europæisk 
forskningsrum med fri bevægelighed for 
forskere, videnskabelig og teknologisk 
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viden samt ved at tilskynde Unionen til at 
øge sin konkurrenceevne, herunder 
industriens konkurrenceevne. For at 
forfølge disse mål bør Unionen 
iværksætte aktiviteter med henblik på at 
gennemføre forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration, fremme 
internationalt samarbejde, formidle og 
optimere resultater og stimulere 
uddannelse og mobilitet.

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til afgørelse
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Udvidet deltagelse bør fremmes for at 
udnytte potentialet i Europas talentpulje 
og for at optimere forskningens 
økonomiske og sociale indvirkninger, 
hvilket forventes at bidrage til at lukke 
forsknings- og innovationskløften i 
Europa.

Or. en

Ændringsforslag 3
Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 4
Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

(Horisontal ændring: ”Marie Curie” bør i hele teksten ændres til ”Marie Skłodowska-
Curie”)

Ændringsforslag 5
Forslag til afgørelse
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) Med henblik på at bevare og øge 
Unionens industrielle lederskab er det 
tvingende nødvendigt at stimulere den 
private sektors investeringer i forskning og 
udvikling og innovation, fremme forskning 
og innovation med en erhvervsinitieret 
dagsorden og fremskynde udviklingen af 
nye teknologier, der skal danne grundlaget 
morgendagens virksomheder og 
økonomiske vækst. Del II "industriel 
lederskab" bør støtte investeringer i 
topkvalitetsforskning og innovation inden 
for støtteteknologier og andre industrielle 
teknologier, lette adgangen til risikovillig 
kapital til innovative virksomheder og 
projekter og støtte innovation i små og 
mellemstore virksomheder i hele Unionen.
Aktiviteterne bør dække hele viften af 
forskning og innovation med ekstra vægt 
på innovationsrelaterede aktiviteter, 
såsom pilotprojekter, 
demonstrationsprojekter, prøveanlæg, 
støtte til offentlige indkøb, prænormativ 
forskning og standardiseringsarbejde 
samt markedsføring af innovationer.

Or. en

Ændringsforslag 6
Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 7
Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det Fælles Forskningscenter (JRC), 
som er en integreret del af Horisont 2020, 
bør fortsætte med at tilvejebringe 
kundeorienteret videnskabelig og 
teknologisk støtte til udformning, 
udvikling, gennemførelse og overvågning 
af Unionens politikker. Med henblik herpå 
bør Det Fælles Forskningscenter udføre 
forskning af højeste kvalitet. Når Det 
Fælles Forskningscenter udfører de direkte 
aktioner i overensstemmelse med sine 
opgaver, bør det navnlig lægge vægt på 
områder, som er vigtige for Unionen, 
nemlig intelligent, inklusiv og bæredygtig 
vækst, sikkerhed og unionsborgerskab samt 
det globale Europa.

(12) Det Fælles Forskningscenter (JRC), 
som er en integreret del af Horisont 2020, 
bør fortsætte med at tilvejebringe 
kundeorienteret videnskabelig og 
teknologisk støtte til udformning, 
udvikling, gennemførelse og overvågning 
af Unionens politikker. Det Fælles 
Forskningscenter bør ligeledes bistå 
nationale, regionale og lokale 
beslutningstagere med den seneste 
forskning og de seneste 
innovationsresultater. Med henblik herpå 
bør Det Fælles Forskningscenter udføre 
forskning af højeste kvalitet. Når Det 
Fælles Forskningscenter udfører de direkte 
aktioner i overensstemmelse med sine 
opgaver, bør det navnlig lægge vægt på 
områder, som er vigtige for Unionen, 
nemlig intelligent, inklusiv og bæredygtig 
vækst, sikkerhed og unionsborgerskab samt 
det globale Europa.

Or. en

Ændringsforslag 8
Forslag til afgørelse
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Horisont 2020, hvis vigtigste 
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drivkraft er ekspertise, bør gennem 
”genvejen til topkvalitet” skabe større 
synergi, komplementaritet og 
interoperabilitet med strukturfondene, 
hvis vigtigste drivkraft er 
kapacitetsopbygning og intelligent 
specialisering, under forudsætning af at 
der bygges broer i begge retninger, som 
forbinder de to programmer.

Or. en

Ændringsforslag 9
Forslag til afgørelse
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) Europæiske lokale og regionale 
myndigheder spiller en vigtig rolle i 
gennemførelsen af det europæiske 
forskningsrum og i at sikre en effektiv 
samordning af Unionens finansielle 
instrumenter, navnlig med hensyn til at 
fremme forbindelserne mellem Horisont 
2020 og strukturfondene, inden for 
rammerne af regionale 
innovationsstrategier baseret på 
intelligent specialisering. Regionerne 
spiller ligeledes en central rolle i 
forbindelse med at formidle og 
gennemføre resultaterne fra Horisont 
2020 og tilbyde komplementære 
finansieringsinstrumenter, herunder 
offentlige indkøb.

Or. en

Ændringsforslag 10
Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) styrkelse af færdigheder, uddannelse og 
karriereudvikling gennem Marie
Skłodowska-Curie-aktiviteterne

Or. en

Ændringsforslag 11
Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) udbredelse af ekspertise og udvidelse 
af deltagerkredsen

Or. en

Begrundelse

Ekspertise bør udnyttes fuldt ud med henblik på at fremme synergierne mellem Horisont 2020 
og strukturfondene.

Ændringsforslag 12
Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 13
Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) beskyttelse af Europas og dets 
borgeres frihed og sikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 14
Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Særprogrammet vurderes ud fra de 
opnåede resultater og virkninger i forhold 
til resultatindikatorer, herunder, hvis det er 
relevant, publikationer i førende 
tidsskrifter, udveksling af forskere, adgang 
til forskningsinfrastrukturer, investeringer 
mobiliseret via gældsfinansiering og 
venturekapital, smv, som introducerer nye 
innovationer i virksomheden eller på 
markedet, henvisninger til relevante 
forskningsaktiviteter i strategidokumenter 
og, hvorvidt der kan konstateres specifikke 
virkninger på politikker.

5. Særprogrammet vurderes ud fra de 
opnåede resultater og virkninger i forhold 
til generelle og specifikke 
resultatindikatorer, herunder, hvis det er 
relevant, publikationer i førende 
tidsskrifter, udveksling af forskere, adgang 
til forskningsinfrastrukturer, investeringer 
mobiliseret via gældsfinansiering og 
venturekapital, smv, som introducerer nye 
innovationer i virksomheden eller på 
markedet, henvisninger til relevante 
forskningsaktiviteter i strategidokumenter 
og, hvorvidt der kan konstateres specifikke 
virkninger på politikker.

Or. en

Ændringsforslag 15
Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag II indeholder yderligere oplysninger 
om de vigtigste resultatnøgleindikatorer for 
de specifikke mål i stk. 1 til stk. 4.

Bilag II indeholder yderligere oplysninger 
om de vigtigste resultatnøgleindikatorer for 
de specifikke mål i stk. 1 til stk. 4.
Resultatindikatorerne for vurderingen af 



PR\903346DA.doc 13/124 PE489.688v01-00

DA

fremskridt i forhold til de generelle 
Horisont 2020-mål er fastsat i bilag I til 
forordning (EU) nr. xx/xx [Horisont 
2020].

Or. en

Ændringsforslag 16
Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beløbet i stk. 1 fordeles mellem de fire 
dele, der er beskrevet i artikel 2, stk. 2, i 
nærværende afgørelse, i henhold til artikel 
6, stk. 2, i forordning (EU) nr. XX/2012 
[Horisont 2020-forordningen]. Den 
vejledende fordeling af 
budgetbevillingerne på de specifikke mål, 
der er anført i denne afgørelses artikel 3, og 
det samlede maksimumbidrag til Det 
Fælles Forskningscenters aktioner er 
angivet i bilag II til forordning (EU) nr. 
XX/2012 [Horisont 2020-forordningen].

2. Beløbet i stk. 1 fordeles mellem de fire 
dele, der er beskrevet i artikel 2, stk. 2, i 
nærværende afgørelse, i henhold til artikel 
6, stk. 2 og 4, i forordning (EU) nr. 
XX/2012 [Horisont 2020-forordningen]. 
Den vejledende fordeling af 
budgetbevillingerne på de specifikke mål, 
der er anført i denne afgørelses artikel 3, og 
det samlede maksimumbidrag til Det 
Fælles Forskningscenters aktioner er 
angivet i bilag II til forordning (EU) nr. 
XX/2012 [Horisont 2020-forordningen].

Or. en

Ændringsforslag 17
Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen vedtager fælles eller 
separate arbejdsprogrammer for 
gennemførelsen af del I, II og III af dette 
særprogram, som er omhandlet i artikel 2, 
stk. 2, litra a), b) og c), undtagen for 
gennemførelsen af aktioner under det 
specifikke mål “Styrkelse af Europas 
videngrundlag gennem 
frontlinjeforskning”. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
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undersøgelsesproceduren i artikel 9, stk. 2. undersøgelsesproceduren i artikel 9, stk. 2.
Der kræves en effektiv samordning af 
Horisont 2020's tre overordnede 
prioriteringer.

Or. en

Ændringsforslag 18
Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Der skal gennemføres en samordning 
af strategisk forskning og innovation, som 
skal baseres på rådgivning fra 
videnskabelige grupper inden for de 
forskellige temaområder. Denne 
samordning vil bidrage til udformningen 
af forsknings- og innovationsprogrammer 
baseret på bedst muligt lederskab og 
tilføje den fremdrift og de instrumenter, 
som er nødvendige for at fremme 
samspillet og synergierne i en større 
skala. Samordningen vil adressere 
fragmentering og forbedre udnyttelsen af 
teknologiske og infrastrukturmæssige 
ressourcer i hele det forskerrum, som er 
tilknyttet de forskellige temaområder. 
Strategiske aktiviteter og videnskabelig 
samordning vil sikre, at politikken tilføres 
ekspertbidrag fra begyndelsen, at 
innovation og konkurrenceevne fremmes 
gennem en forståelse af kompleksiteten af 
innovationscyklussen samt at flere 
forskere fra forskellige lande tilskyndes til 
at deltage. 

Or. en

Ændringsforslag 19
Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 6 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 20
Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdsprogrammerne skal ligeledes 
omfatte et afbalanceret antal af små 
(fokuserede), mellemstore og store 
(integrerede) projekter. Små projekter er 
ikke udelukkende en effektiv vej til at 
fremme små- og mellemstore 
virksomheders deltagelse.

Or. en
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Ændringsforslag 21
Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 6 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

God projektforvaltning vil blive belønnet i 
analysen af personalepræstationerne for 
Kommissionens og agenturernes ansatte.

Or. en

Ændringsforslag 22
Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 23
Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Inden for de samfundsmæssige 
udfordringer bør der anvendes en 
problemorienteret helhedstilgang, hvor 
grundforskning, anvendt forskning, 
videnoverførsel og innovation er lige 
vigtige og indbyrdes forbundne 
komponenter. Med henblik på at sikre en 
passende balance mellem 
konsensusbaseret og mere disruptiv 
forskning, udvikling og innovation bør 
mindst 15 % af budgettet for alle de 
samfundsmæssige udfordringer følge en 
bottom-up-tilgang med offentlige 
indkaldelser (ingen forud fastlagte 
emner). Inden for rammerne af de 
samfundsmæssige udfordringer og støtte-
og industriteknologierne bør der desuden 
skabes en passende balance mellem 
mindre og større projekter under 
hensyntagen til den specifikke 
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sektorstruktur, typen af aktivitet, 
teknologi og forskningslandskab.

Or. en

Ændringsforslag 24
Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 25
Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

De samfundsmæssige udfordringers 
tværfaglige karakter kræver, at der 
etableres specifikke rådgivende strategiske 
grupper. Grupperne vil blive sammensat 
af relevante aktører med særlig 
fremragende renommé og passende 
ekspertise fra den akademiske verden, 
industrien, slutbrugere og civilsamfundet 
for at sikre diversitet inden for alle de 
berørte sektorer og forskningsområder.  
Grupperne skal komme med bidrag og 
rådgive Kommissionen omkring den 
overordnede strategi for den pågældende 
samfundsmæssige udfordring, 
fastlæggelsen af dens arbejdsprogrammer 
og områderne og kriterierne for 
forslagsindkaldelserne, og gøre brug af 
input fra relevante strukturer, som f.eks. 
europæiske teknologiplatforme, 
europæiske videnskabelige 
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organisationer, fælles 
programmeringsinitiativer og de 
europæiske innovationspartnerskaber.

Or. en

Ændringsforslag 26
Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

"FEST” i betydningen “Fremtidige og fremspirende videnskaber og teknologier”, jf. det 
horisontale ændringsforslag i bilag I, del 2, indledning”.

Ændringsforslag 27
Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – nr. 1.3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 28
Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – nr. 1.5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 29
Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Internationalt samarbejde med partnere i 
tredjelande er nødvendigt for at kunne nå 
de mange specifikke mål, som er defineret 
i Horisont 2020, navnlig i forbindelse med 
Unionens eksterne politikker og 
internationale forpligtelser. Dette gælder 
alle de samfundsmæssige udfordringer i 
Horisont 2020, som er globale af natur.
Internationalt samarbejde er ligeledes 
vigtigt for frontlinjeforskning og 
grundforskning med hensyn til at udnytte 
de fordele, som mulighederne inden for 
nye videnskaber og teknologier, skaber. 
Det er således afgørende at støtte 
mobiliteten for forskere og 
innovationsmedarbejdere på internationalt 
plan for at forbedre dette globale 
samarbejde. Aktiviteter på internationalt 
plan er ligeledes vigtige for at forbedre det 
europæiske erhvervslivs konkurrenceevne 
og fremme udnyttelsen af og handelen 
inden for nye teknologier, f.eks. gennem 
udvikling af globale standarder og 
retningslinjer for interoperabilitet og ved at 
fremme accept og anvendelse af 
europæiske løsninger uden for Europa.

Internationalt samarbejde med de vigtigste 
strategiske partnere i tredjelande er 
nødvendigt for at kunne nå de mange 
specifikke mål, som er defineret i 
Horisont 2020, navnlig i forbindelse med 
Unionens eksterne politikker og 
internationale forpligtelser. Internationalt 
samarbejde er ligeledes vigtigt for 
frontlinjeforskning og grundforskning med 
hensyn til at udnytte de fordele, som 
mulighederne inden for nye videnskaber og 
teknologier, skaber. Det er således 
afgørende at støtte mobiliteten for forskere 
og innovationsmedarbejdere på 
internationalt plan for at forbedre dette 
globale samarbejde. Aktiviteter på 
internationalt plan er ligeledes vigtige for 
at forbedre det europæiske erhvervslivs 
konkurrenceevne og fremme udnyttelsen af 
og handelen inden for nye teknologier, 
f.eks. gennem udvikling af globale 
standarder og retningslinjer for 
interoperabilitet og ved at fremme accept 
og anvendelse af europæiske løsninger 
uden for Europa.

Or. en

Ændringsforslag 30
Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – afsnit 6 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) fortsættelse og geografisk udvidelse til 
andre udviklingsregioner af partnerskabet 
mellem de europæiske lande og 
udviklingslande vedrørende kliniske forsøg
(EDCTP2) om kliniske forsøg fra fase I-
IV vedrørende lægelige indgreb mod hiv, 
malaria og tuberkulose og oversete 
sygdomme

Or. en

Ændringsforslag 31
Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – afsnit 6 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) gennemførelsesordninger for 
samarbejdsaktiviteter mellem Den 
Europæiske Union og Amerikas Forenede 
Stater vedrørende forskning inden for 
national-/civil sikkerhed og forskning, 
undertegnet den 18. november 2010

Or. en

Ændringsforslag 32
Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – afsnit 6 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) støtte til de aktiviteter, som er foreslået 
under den første søjle ”Adgang til 
råstoffer på verdensmarkederne uden 
forvridninger” i Kommissionens 
meddelelse af 4. november 2008 med titlen 
”Råstofinitiativet – opfyldelse af vores 
kritiske behov for vækst og arbejdspladser 
i Europa”, med henblik på at sikre 
adgang til råstoffer til den europæiske 
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industri på globalt plan og bidrage til at 
sikre adgang til råstoffer fra 
internationale markeder på de samme 
vilkår som andre industrielle 
konkurrenter

Or. en

Begrundelse

Den omstændighed, at den europæiske industri med henblik på konkurrenceevne og 
innovation (og de beskæftigelsesmuligheder, som følger heraf) er afhængig af råstoffer, som 
ikke stammer fra EU, blev allerede anerkendt af Kommissionen i (COM(2008)699, COM 
(2011)28, COM(2012)82, Konklusionerne fra Rådet (konkurrenceevne) af 10. marts 2011). I 
betragtning af vigtigheden af dette spørgsmål for EU’s dagsorden bør der forudses et 
internationalt samarbejde med de vigtigste samarbejdsregioner.

Ændringsforslag 33
Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – afsnit 6 – litra f c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fc) samarbejde med udviklingslande, 
navnlig fra det sydlige Sahara, 
vedrørende decentraliseret 
energiproduktion med henblik på 
fattigdomsbekæmpelse

Or. en

Ændringsforslag 34
Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2 – afsnit 6 – litra f d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fd) videreførelse af forskningssamarbejdet 
med Brasilien om biobrændstoffer med 
fokus på 
andengenerationsbiobrændstoffer

Or. en
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Ændringsforslag 35
Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 er struktureret omkring de 
mål, som er defineret for de tre vigtigste 
dele: videnskabelig topkvalitet, industrielt 
lederskab og håndtering af 
samfundsmæssige udfordringer. 
Opmærksomheden vil i særlig grad blive 
rettet mod at sikre passende samordning 
mellem disse dele og fuld udnyttelse af de 
synergier, som genereres mellem alle de 
specifikke mål med henblik på at 
maksimere deres fælles indvirkning på 
Unionens politiske mål på højt plan. 
Målene i Horisont 2020 vil derfor blive 
håndteret ved i høj grad at fokusere på at 
finde effektive løsninger, som rækker langt 
videre end en tilgang, som udelukkende er 
baseret på traditionelle videnskabelige og 
teknologiske discipliner og økonomiske 
sektorer.

Horisont 2020 er struktureret omkring de 
mål, som er defineret for de tre vigtigste 
dele: videnskabelig topkvalitet, industrielt 
lederskab og håndtering af 
samfundsmæssige udfordringer. 
Opmærksomheden vil i særlig grad blive 
rettet mod at sikre passende samordning 
mellem disse dele og fuld udnyttelse af de 
synergier, som genereres mellem alle de 
specifikke mål med henblik på at 
maksimere deres fælles indvirkning på 
Unionens politiske mål på højt plan. 
Målene i Horisont 2020 vil derfor blive 
håndteret ved i høj grad at fokusere på at 
finde effektive løsninger, som rækker langt 
videre end en tilgang, som udelukkende er 
baseret på traditionelle videnskabelige og 
teknologiske discipliner og økonomiske 
sektorer, som f.eks. fremmer innovative, 
globale partnerskaber uden for de 
klassiske konsortier og sikrer fleksible og 
innovative finansierings- og 
investeringsinstrumenter, der er tilpasset 
hurtigudviklende porteføljer. 

Or. en

Ændringsforslag 36
Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 37
Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Opmærksomheden vil også i særlig grad 
blive rettet mod at samordne de aktiviteter, 
som finansieres gennem Horisont 2020, 
med de aktiviteter, som støttes under andre 
EU-finansieringsprogrammer som den 
fælles landbrugspolitik, den fælles 
fiskeripolitik eller Erasmus for alle, der er 
Unionens program for almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse og ungdom, og 
Sundhed til gavn for Vækst-programmet, 
LIFE-programmet og reserven for 
nytilkomne (NER300).
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fungere som en slags "genvej til 
topkvalitet", oprettelse af regionale 
ekspertisecentre kan hjælpe med at slå 
bro over innovationskløften i Europa, 
eller støtte til store demonstrations- eller 
pilotlinjeprojekter kan bidrage til at nå 
målet om at skabe industrielt lederskab i 
Europa.

Or. en

Ændringsforslag 38
Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den tidligere nævnte samordning 
omfatter en passende sammenhæng med 
samhørighedspolitikkens fonde, hvor 
støtte til kapacitetsopbygning til forskning 
og innovation på regionalt plan kan 
fungere som en slags "genvej til 
topkvalitet", og hvor oprettelse af 
regionale ekspertisecentre kan hjælpe 
med at slå bro over innovationskløften i 
Europa. Strukturfondene bør anvendes i 
deres fulde udstrækning med henblik på 
at støtte kapacitetsopbygning i regionerne 
gennem aktiviteter målrettet mod 
oprettelse af ekspertisecentre, 
modernisering af universiteter, indkøb af 
videnskabeligt udstyr, lokal 
teknologioverførsel, støtte til opstarts- og 
spin-off-virksomheder samt lokal 
interaktion mellem erhvervsliv og 
akademiske kredse, ved at oprette klynger 
inden for de prioriterede områder af 
Horisont 2020 og som en kilde til små 
tilskud, der gives til forberedelse af 
forslag, som skal forelægges Horisont 
2020. Dette vil gøre det muligt at udvikle 
”genveje til topkvalitet”, hvilket betyder, 
at disse regioner kan deltage fuldt ud i 
Horisont 2020 baseret på kvalitet og 
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ekspertise.
I senere led i forhold til Horisont 2020 
kan strukturfondene anvendes til at 
finansiere eller medfinansiere 
opfølgningen på forskningsprojekter 
igangsat under Horisont 2020 og til at 
udnytte forskningsresultater på en måde, 
der fremmer den frie adgang til viden 
eller bringer den producerede viden i 
direkte økonomisk eller samfundsmæssig 
anvendelse.
Opbygning af større synergi, 
komplementaritet og interoperabilitet i 
Horisont 2020, hvis vigtigste drivkraft er 
ekspertise, og strukturfondene, gennem 
”genvejen til topkvalitet”, og hvis vigtigste 
drivkraft er kapacitetsopbygning og 
intelligent specialisering, under 
forudsætning af at der bygges broer i 
begge retninger, som forbinder de to 
programmer.
Horisont 2020-projekter bør tiltrække ny 
finansiering fra strukturfondene, EIB og 
fra den private sektor, hvilket forudsætter, 
at der vedtages en 
multifinansieringstilgang.
Med henblik på at fremme fælles 
europæisk forskning bør der oprettes en 
rent europæisk fælles fond finansieret af 
strukturfondene.

Or. en

Ændringsforslag 39
Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eksisterende offentlig-offentlige og 
offentlig-private partnerskaber kan 
modtage støtte fra Horisont 2020, forudsat 
at de søger at nå Horisont 2020-målene, at 
de opfylder kriterierne i Horisont 2020-

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

forordningen, og at de har vist tegn på 
tydelige fremskridt under det syvende 
rammeprogram for forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration (FP7), i 
henhold til kriterierne i artikel [19, stk. 2 
og 3] i forordning (EU) nr. .../... [Horisont 
2020]. Nye innovative partnerskaber, 
herunder 
produktudviklingspartnerskaber, kan også 
modtage støtte forudsat at de søger at nå 
Horisont 2020-målene og opfylder 
kriterierne i Horisont 2020-forordningen.

Or. en

Ændringsforslag 40
Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejde med netværket for Eureka-
initiativet, en naturlig partner for 
udformningen og gennemførelsen af 
samhørighedspolitikkens 
innovationskomponenter, navnlig i 
forbindelse med udarbejdelsen af 
regionale innovationsstrategier for 
intelligent specialisering, vil bidrage til at 
realisere Horisont 2020-målene og 
således konsolidere innovationen i EU.  

Or. en

Ændringsforslag 41
Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 185-initiativer i henhold til 
traktaten, som støttes under FP6 og/eller 
FP7, og for hvilke der kan opnås yderligere 
støtte på ovenstående betingelser, omfatter: 

Artikel 185-initiativer i henhold til 
traktaten, som støttes under FP6 og/eller 
FP7, og for hvilke der kan opnås yderligere 
støtte på ovenstående betingelser, omfatter: 
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partnerskabet mellem de europæiske lande 
og udviklingslande vedrørende kliniske 
forsøg (EDCTP), intelligente omgivelser 
(AAL), det fælles forsknings- og 
udviklingsprogram for Østersøen 
(BONUS), Eurostars og det europæiske 
program for metrologisk forskning. Der 
kan også ydes støtte til europæiske 
energiforskningsalliance (EERA), der er 
oprettet under den strategiske 
støtteteknologiplan (SET-planen).

partnerskabet mellem de europæiske lande 
og udviklingslande vedrørende kliniske 
forsøg (EDCTP), intelligente omgivelser 
(AAL), det fælles forsknings- og 
udviklingsprogram for Østersøen 
(BONUS), Eurostars og det europæiske 
program for metrologisk forskning. 
Gennem de europæiske og nationale 
teknologiplatforme kan der opnås et 
større engagement fra den private sektors 
side. Der kan også ydes støtte til 
europæiske energiforskningsalliance 
(EERA), der er oprettet under den 
strategiske støtteteknologiplan (SET-
planen).

Or. en

Ændringsforslag 42
Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 4 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 43
Forslag til afgørelse
Bilag I – del 1 – punkt 1 – afsnit 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning, som udføres af de dygtigste 
forskere fra de forskellige medlemsstater 
og fra associerede lande, vil ligeledes blive 
fremmet gennem Det Europæiske 
Forskningsråd, som har vist sig at være 
yderst eftertragtet blandt de forskere, som 
har deltaget i de tidligere 
rammeprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 44
Forslag til afgørelse
Bilag I – del 1 – punkt 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 45
Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 2 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fremtidige og fremspirende teknologier 2. Fremtidige og fremspirende videnskaber 
og teknologier:

Or. en

Begrundelse

Horisontal ændring: Hver gang der i teksten står “Fremtidige og nye teknologier” eller 
“FET”, bør dette erstattes af “Fremtidige og fremspirende videnskaber og teknologier” eller 
”FEST”.

Ændringsforslag 46
Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 2 – nr. 2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 47
Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 2 – nr. 2.3 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskningsinitiativer inden for denne søjle 
er videnskabsinitierede, store og 
tværfaglige og opbygget omkring et 
visionært og forenende mål. De håndterer 
store videnskabelige og teknologiske 
udfordringer, som kræver samarbejde 
mellem en række discipliner, samfund og 
programmer. Det videnskabelige 
fremskridt bør sikre et stærkt og bredt 
grundlag for fremtidig teknologisk 
innovation og økonomisk udnyttelse samt 
nye fordele for samfundet. Den 
overordnede art og størrelsen betyder, at de 
kun kan realiseres gennem en forenet og 
vedvarende indsats (omkring 10 års 
varighed).

Forskningsinitiativer inden for denne søjle 
er videnskabsinitierede, store og 
tværfaglige og opbygget omkring et 
visionært og forenende mål. De håndterer 
store videnskabelige og teknologiske 
udfordringer, som kræver samarbejde 
mellem en række discipliner, samfund og 
programmer. Det videnskabelige 
fremskridt bør sikre et stærkt og bredt 
grundlag for fremtidig teknologisk 
innovation og økonomisk udnyttelse samt 
nye fordele for samfundet. Aktiviteter med 
store sociale indvirkninger bør tages i 
betragtning. Den overordnede art og 
størrelsen betyder, at de kun kan realiseres 
gennem en forenet og vedvarende indsats 
(omkring 10 års varighed).

Or. en

Ændringsforslag 48
Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 2 – nr. 2.4 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

En rådgivende FEST-gruppe bestående af 
velrenommerede, uafhængigt handlende 
videnskabsmænd og ingeniører med 
passende ekspertise, hvilket sikrer 
diversitet inden for alle 
forskningsområder, holder interessenterne 
underrettet og rådgiver Kommissionen om 
den overordnede videnskabelige strategi
for FEST-aktiviteterne, fastlæggelsen af 
arbejdsprogrammet og kriterierne for 
forslagsindkaldelserne, samt med hensyn 
til definitionen af særlige emner for 
”FEST-Proactive” og ”FEST-Flagships”.
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Den rådgivende FEST-gruppe skal 
navnlig høres i forbindelse med:
– den overordnede videnskabelige strategi 
for FEST-aktiviteterne, set i lyset af de 
videnskabelige muligheder og 
anvendelsesmulighederne
– behov på europæisk plan
– fastlæggelsen af arbejdsprogrammet og 
nødvendige ændringer, herunder 
forslagsindkaldelser og kriterier
– definitionen af særlige emner for 
FEST-aktiviteter i henhold til top-down-
metoden (”Proactive” og ”Flagships”), 
herunder navnlig
emner, som udspringer af FEST-
aktiviteterne i henhold til bottom-up-
modellen (offentlige) og fra relevante 
områder finansieret af Det Europæiske 
Forskningsråd.

Or. en

Ændringsforslag 49
Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 2 – nr. 2.4 - afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Evaluering af alle FEST-projekter vil 
udelukkende ske på baggrund af strenge 
kriterier for videnskabelig og teknologisk 
ekspertise.

Or. en

Ændringsforslag 50
Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 2 – nr. 2.4 - afsnit 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Størstedelen af FEST-midlerne vil blive 
øremærket til fælles frontlinjeforskning 
inden for alle områder i henhold til 
bottom-up-metoden. 

Or. en

Ændringsforslag 51
Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – nr. 3.1 - afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Aktionen gennemføres ved at støtte 
forskningsuddannelsesprogrammer, som er 
udvalgt i konkurrencer i hele EU og 
gennemført i partnerskaber mellem 
universiteter, forskningsinstitutioner, 
virksomheder, SMV og andre 
samfundsøkonomiske aktører fra 
forskellige i lande i og uden for Europa.
Enkelte institutioner, som kan tilvejebringe 
det samme berigende miljø, støttes også.
Der skal sikres fuld fleksibilitet i 
gennemførelsen af målene med hensyn til 
varigheden, værtsinstitutionen, antallet af 
praktikanter inden for det samlede aftalte 
værtsnetværk og den finansielle volumen 
for et projekt for at opfylde de forskellige 
behov. Succesrige partnerskaber findes 
typisk i form af 
forskningsuddannelsesnetværk eller fælles 
eller kombinerede ph.d.-studier i 
industrien, mens enkeltinstitutioner 
normalt involveres i innovative ph.d.-
programmer. Inden for disse rammer 
planlægges der støtte til de bedste nye 
forskere fra alle lande, som deltager i disse 
fremragende programmer.

Or. en
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Ændringsforslag 52
Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – nr. 3.2 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 53
Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – nr. 3.5 - afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 54
Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – nr. 3.6 - afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at åbne op for alle talentkilder træffes 
der generelle foranstaltninger, som skal 
bekæmpe skævvridninger i adgangen til 
tilskuddene, f.eks. ved at tilskynde til lige 
muligheder i alle Marie Curie-aktiviteter 
og anvende benchmarking for 
kønsfordeling. Derudover vil Marie Curie-
aktiviteter støtte forskere i at finde en mere 
stabil karrierevej og sikre, at de kan opnå 
en passende balance mellem arbejde og 
privatliv under hensyntagen til deres 
familiesituation, samt bidrage til at fremme 

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

deres familiesituation, samt bidrage til at 
fremme genoptagelsen af forskerkarrieren 
efter en pause. De generelle principper i 
det europæiske charter for forskere og 
adfærdskodeksen for ansættelse af 
forskere, hvori der tilskyndes til åben 
rekruttering og attraktive arbejdsforhold vil 
finde anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 55
Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 – nr. 4.1 – underpunkt 4.1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 56
Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.1 – afsnit 2 – litra d a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) fremme adgang til private 
forskningsinfrastrukturer, som er egnede 
til offentlige forskningsformål

Or. en

Ændringsforslag 57
Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 – nr. 4.3 – underpunkt 4.3.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at udnytte synergier mellem 
nationale initiativer og EU-initiativer ved 
at oprette partnerskaber mellem relevante 
politikere og finansieringsorganer (f.eks. 
ESFRI, refleksionsgruppen vedrørende e-
infrastruktur (e-IRG), EIROforum-
organisationer, nationale offentlige 
myndigheder), udvikle komplementaritet 
og samarbejde mellem 
forskningsinfrastrukturer og aktiviteter, 
som gennemfører andre EU-politikker 
(som f.eks. regional-, samhørigheds-, 
industri-, sundheds-, beskæftigelses- eller 
udviklingspolitik) og sikre samordning 
mellem forskellige EU-finansieringskilder. 
EU-aktionerne vil ligeledes støtte tilsyn 
med og overvågning og vurdering af 
forskningsinfrastrukturer på EU-plan samt 
relevante politiske undersøgelser og 
kommunikationsopgaver.

Formålet er at udnytte synergier mellem 
nationale initiativer og EU-initiativer ved 
at oprette partnerskaber mellem relevante 
politikere og finansieringsorganer (f.eks. 
ESFRI, refleksionsgruppen vedrørende e-
infrastruktur (e-IRG), EIROforum-
organisationer, nationale offentlige 
myndigheder), udvikle komplementaritet 
og samarbejde mellem 
forskningsinfrastrukturer og aktiviteter, 
som gennemfører andre EU-politikker 
(som f.eks. regional-, samhørigheds-, 
industri-, sundheds-, beskæftigelses-, 
sikkerheds- eller udviklingspolitik) og 
sikre samordning mellem forskellige EU-
finansieringskilder. Aktiviteter med store 
sociale indvirkninger bør tages i 
betragtning. EU-aktionerne vil ligeledes 
støtte tilsyn med og overvågning og 
vurdering af forskningsinfrastrukturer på 
EU-plan samt relevante politiske 
undersøgelser og kommunikationsopgaver.

Or. en

Ændringsforslag 58
Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Udbredelse af kvalitet og udvidelse af 
deltagerkredsen
For at bidrage til at lukke forsknings- og 
innovationskløften i Europa vil der blive 
udviklet tæt synergi med strukturfondene i 
både tidligere led (kapacitetsopbygning i 
medlemsstaterne med henblik på at være 
bedre forberedt på deltagelsen i Horisont 
2020) og i senere led (udnyttelse og 
udbredelse af forsknings- og 
innovationsresultater hidrørende fra 
Horisont 2020). Hvor det er muligt, vil 
interoperabiliteten mellem de to 
instrumenter blive fremmet. Der vil blive 
tilskyndet til kumulativ eller kombineret 
støtte.
I denne sammenhæng vil 
foranstaltningerne udelukkende tage sigte 
på at udnytte potentialet i Europas 
talentpulje for på denne måde at optimere 
de økonomiske og sociale indvirkninger af 
forskning og innovation, og 
foranstaltningerne vil være adskilte fra 
andre politikker og foranstaltninger inden 
for samhørighedspolitikken, samtidig 
med, at de vil komplementere disse. 
Foranstaltningerne skal:
a) skabe konkurrence og koblinger 
mellem nye institutioner, ekspertisecentre 
og innovative regioner i mindre udviklede 
medlemsstater og førende internationale 
modparter andre steder i Europa. Dette vil 
omfatte venskabsprojekter mellem 
forskningsinstitutioner i topklasse og 
mindre udviklede regioner, udveksling af 
medarbejdere, ekspertrådgivning og -
bistand samt udvikling af fælles strategier 
for etablering af ekspertisecentre. Disse 
kan eventuelt modtage støtte fra de 
samhørighedspolitiske fonde i mindre 
udviklede områder. Det overvejes at knytte 
forbindelser til innovative klynger og 
anerkende ekspertise i mindre udviklede 
regioner, herunder bl.a. gennem 
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ekspertevalueringer og tildeling af 
udmærkelser til de institutioner, der lever 
op til internationale standarder.
b) 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 dette potentiale og derved skabe lige 
vilkår for forskning og innovation i det 
europæiske forskningsrum. Dette vil 
omfatte institutionel støtte til etablering af 
et konkurrencedygtigt forskningsmiljø og 
de rammebetingelser, der er nødvendige 
for at tiltrække, fastholde og udvikle de 
bedste forskningstalenter i disse 
institutioner.
c) give en "kvalitetsmærke"-status til 
projekter, der er evalueret positivt, Marie 
Sklodowska-Curie-projekter eller forslag 
til samarbejdsprojekter, som ikke på 
anden måde har været i stand til at opnå 
finansiering på grund af 
budgetbegrænsninger. Nationale og 
regionale midler kan således bruges som 
bidrag til finansieringen af de projekter, 
der opfylder kriterierne om 
ekspertisekvalitet, men ikke kan 
finansieres på grund af manglende EU-
midler.
d) give en "kvalitetsmærke"-status til 
afsluttede projekter for at lette 
finansieringen af opfølgningen (f.eks. 
pilotprojekter, demonstrationsprojekter 
eller udnyttelse af forskningsresultater) 
fra nationale eller regionale kilder.
e) tildeling af hjemvendelsesstipendier fra 
Det Europæiske Forskningsråd til 
forskere, som arbejder uden for Europa 
og ønsker at arbejde i Europa, eller til 
forskere, som allerede arbejder i Europa, 
men ønsker at flytte til en mindre udviklet 
region.
f) yde støtte til komplementerende aftaler 
indgået mellem organisationer, som 
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modtager støtte fra 
forskningssamarbejdsprojekterne, og 
andre organer og organisationer, som 
hovedsageligt er etableret i andre lande 
end dem, der er direkte involveret i 
projektet, med det specifikke mål at 
fremme uddannelsesmulighederne 
(navnlig doc- og postdoc-stillinger).
g) styrke vellykkede netværk, som tilsigter 
at etablere institutionelle netværk af høj 
kvalitet inden for forskning og 
innovation. Der vil blive sat særlig fokus 
på COST for at fremme aktiviteter til 
identificering og sammenkobling af 
”ekspertiselommer” (videnskabelige 
samfund og forskere i begyndelsen af 
deres karrierer) i hele Europa.
h) udvikle specifikke 
uddannelsesmekanismer for, hvordan 
man deltager i Horisont 2020 og udnytter 
de eksisterende netværk, såsom de 
nationale kontaktpunkter, fuldt ud.
i) gøre det muligt at yde stipendier til 
doktorer og postdoktorer og til avanceret 
uddannelse for ingeniører med henblik på 
at give disse adgang til alle internationale 
forskningsinfrastrukturer i Europa, 
herunder dem, som varetages af 
internationale videnskabelige 
organisationer.
j) understøtte udviklingen og 
overvågningen 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.
k) etablere en online markedsplads, hvor 
intellektuelle ejendomsrettigheder kan 
annonceres med henblik på at føre ejerne 
sammen med brugerne af de intellektuelle 
rettigheder. 

Or. en
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Begrundelse

Ekspertisen bør udnyttes fuldt ud med henblik på at fremme synergierne mellem Horisont 
2020 og strukturfondene.

Ændringsforslag 59
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det er afgørende, at den europæiske 
industri behersker og indfører 
støtteteknologi, for at styrke Europas 
produktivitets- og innovationskapacitet og 
sikre, at Europa har en avanceret, 
bæredygtig og konkurrencedygtig 
økonomi, globalt lederskab inden for 
højteknologiske anvendelser og evne til at 
udvikle virkningsfulde løsninger på 
samfundsmæssige udfordringer og 
brugernes behov. Der bør fokuseres på 
industrielle sektorer, som har en større 
indvirkning på merværdien og 
beskæftigelsen samt på betydningen for 
resten af økonomien og potentialet for at 
reducere omkostningerne ved ikke at 
virkeliggøre Europa. Innovationsaktioner 
kombineret med F&U er en integreret del 
af finansieringen.

Or. en

Ændringsforslag 60
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Innovationsaktioner vil omfatte integration 
af individuelle teknologier, demonstration 
af evnen til at fremstille og levere 
innovative produkter og tjenester, bruger-
og kundepilotprojekter for at dokumentere 
gennemførligheden og merværdien, og 

Innovationsaktioner vil blive fremmet fra 
det tidligste tidspunkt i forløbet fra 
koncept til marked. De vil også omfatte 
integration af individuelle teknologier, 
demonstration af evnen til at fremstille og 
levere innovative produkter og tjenester, 
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demonstrationsprojekter i stor skala for at 
lette markedsindtrængningen af 
forskningsresultaterne.

bruger- og kundepilotprojekter for at 
dokumentere gennemførligheden og 
merværdien, og demonstrationsprojekter i 
stor skala for at lette 
markedsindtrængningen af 
forskningsresultaterne.

Or. en

Ændringsforslag 61
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – afsnit 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionens forsknings- og 
udviklingsaktiviteter på den teknologiske 
modenhedsskala vil være i 
overensstemmelse med definitionen fra 
OECD. Kommissionen vil overveje denne 
definition for at inkludere teknologisk 
forskning, produktudvikling og 
demonstrationsaktiviteter i sin forsknings-
og udviklingsportefølje.

Or. en

Ændringsforslag 62
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.1 – underpunkt 1.1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 63
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.1 – underpunkt 1.1.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 64
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.1 – underpunkt 1.1.6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1.6a. Kvanteteknologi: næste generation 
af ikt-udstyr gennem kombination af 
kvantefysik og informationsvidenskab
Målet er at udvikle næste generation af 
ikt-udstyr ved at kombinere kvantefysik og 
informationsvidenskab, hvilket vil sikre 
Unionen en central rolle på fremtidens 
globale marked, hvor kvanteteknikkens 
begrænsninger vil definere 
præstationsevnen for industriel 
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anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 65
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.2 – underpunkt 1.2.2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.2a. Udvikling af et nyt redskab til 
udformning, simulering, karakterisering 
og manipulering af nanomaterialer, 
nanokomponenter og nanosystemer
Undersøgelse, beskrivelse og kontrol af 
nye nanomaterialer og systemer på 
nanoplan.

Or. en

Ændringsforslag 66
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.3 – underpunkt 1.3.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 67
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.3 – underpunkt 1.3.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og udvikling i nye og innovative 
teknikker og systemer, sammensætning, 

Forskning og udvikling i nye og innovative 
produktionsteknikker til materialer, 
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sammenklæbning, adskillelse, samling, 
selvsamling, afmontering, nedbrydning og 
dekonstruktion.

komponenter og systemer, 
sammensætning, sammenklæbning, 
adskillelse, samling, selvsamling, 
afmontering, nedbrydning og 
dekonstruktion.

Or. en

Ændringsforslag 68
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.3 – underpunkt 1.3.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 69
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.3 – underpunkt 1.3.5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.3.5a. Nye råmaterialer til den kemiske 
industri
Udvikling af et alternativt råvaremateriale 
til den kemiske industri, som involverer 
alt fra kul, biomasse og affaldsmaterialer 
til miljøvenlig erstatning for petroleum 
som kulkilde på mellemlang og lang sigt. 
Der kræves nye syntesegasteknologier 
(tredje generation af 
forgasningsteknologier) for at undersøge 
en bred vifte af potentielle råmaterialer.
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Or. en

Ændringsforslag 70
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.3 – underpunkt 1.3.7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Forskning og udvikling til undersøgelse af 
alternativer til brugen af materialer, 
herunder knappe råstoffer, og innovative 
forretningsmodeller.

Or. en

Ændringsforslag 71
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.4 – underpunkt 1.4.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 72
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.4 – underpunkt 1.4.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 73
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.4 – underpunkt 1.4.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at udvikle platformsteknologier 
(f.eks. inden for genomik, metagenomik, 
proteomik, molekylære værktøjer), der 
giver en førerposition og en 
konkurrencemæssig fordel for en lang 
række økonomiske sektorer. Det omfatter 
aspekter som understøttelse af udviklingen 
af bioressourcer med optimerede 

Målet er at udvikle platformsteknologier 
(f.eks. inden for genomik, metagenomik, 
proteomik, molekylære værktøjer og 
cellebaserede platforme), der giver en 
førerposition og en konkurrencemæssig 
fordel for en lang række sektorer med 
økonomisk indvirkning. Denne tilgang 
kan udvikle potentialet hos små- og 
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egenskaber og anvendelsesområder ud over 
traditionelle alternativer, muliggørelse af 
bæredygtig udforskning, forståelse og 
udnyttelse af jord- og havbaseret 
biodiversitet til nye anvendelser og fortsat 
udvikling af bioteknologibaserede 
løsninger til sundhedssektoren (f.eks. inden 
for diagnostik, biologiske produkter, 
biomedicinske enheder).

mellemstore virksomheder yderligere og 
reducere den tid, det vil tage at få et 
produkt på markedet betydeligt. Det 
omfatter udvikling af aktiviteter til fremme 
af befolkningssundhed og -velbefindende. 
Det omfatter ligeledes aspekter som 
understøttelse af udviklingen af 
bioressourcer med optimerede egenskaber 
og anvendelsesområder ud over 
traditionelle alternativer, muliggørelse af 
bæredygtig udforskning, forståelse og 
udnyttelse af jord- og havbaseret 
biodiversitet til nye anvendelser og fortsat 
udvikling af bioteknologibaserede 
løsninger til sundhedssektoren (f.eks. inden 
for diagnostik, biologiske produkter, 
biomedicinske enheder).

Or. en

Ændringsforslag 74
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.5 – underpunkt 1.5.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 75
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.6 – underpunkt 1.6.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Når betegnelsen “rum” anvendes som et 
generelt begreb, omfatter det 
satellitobservation, satellitnavigation, 
satellitkommunikationsindustrien, 
infrastrukturtjenester og -applikationer 
(jord- og ruminfrastruktur).
Målet er at fastholde en globalt førende 
rolle i rummet ved at beskytte og udvikle 
en konkurrencedygtig rumindustri og et 
konkurrencedygtigt forskersamfund og ved 
at fremme rumbaseret innovation.

Or. en

Ændringsforslag 76
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.6 – underpunkt 1.6.1 – nr. 1.6.1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

rumbaseret telekommunikation. Europa 
bør endvidere styrke den spirende 
udvikling af en rumsektor for iværksættere 
med målrettede foranstaltninger, som 
tilsigter at tilskynde til integreret brug af 
flere rumbaserede tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 77
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.6 – underpunkt 1.6.2 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 78
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansieringsordningerne for 
risikodeling skal ligeledes tage sigte på 
uløste behov i politikker og sektorer, 
navnlig for så vidt angår de 
samfundsmæssige udfordringer, som er 
presserende, men kronisk 
underfinansieret af den private sektor som 
følge af de høje risikotærskler.

Or. en



PR\903346DA.doc 53/124 PE489.688v01-00

DA

Begrundelse

Der kan f.eks. findes løsninger på globale udfordringer som fattigdomsrelaterede sygdomme, 
hvis der er stabil og bæredygtig finansiering til rådighed til at udvikle nye værktøjer. Den 
private sektor vil muligvis tage imod disse udfordringer, hvis de finansielle risici udlignes. 
For at tiltrække den nødvendige finansiering til forskning og udvikling inden for global 
sundhed er det af afgørende betydning at undersøge andre finansieringsmekanismer for at 
sikre langsigtet investering fra den private sektor.

Ændringsforslag 79
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 80
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.1 - afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Den Europæiske Investeringsbank, som 
forvalter lånefaciliteten for 
Kommissionen, vil få mandat til at yde lån 
til projekter, som indebærer en høj 
teknologisk risiko, og ikke blot tilbyde lån 
til under markedsrenten til projekter med 
en lav teknologisk risiko.

Or. en

Ændringsforslag 81
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.1 - afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det endelige beløb vil være i overensstemmelse med det i COSME-programmet aftalte beløb.
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Ændringsforslag 82
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – nr. 3.1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 83
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – nr. 3.1 - afsnit 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV-instrumentet yder enkel og trinvis 
støtte. Dets tre faser omfatter hele 
innovationscyklussen. Der er en glidende 
overgang fra én del til den næste, forudsat 
at SMV-projektet har vist sig værdigt til 
yderligere finansiering i en tidligere fase. 
Samtidig er alle faser åbne for alle SMV:

SMV-instrumentet yder enkel og trinvis 
støtte. Dets tre faser omfatter hele 
innovationscyklussen. Der er en glidende 
overgang fra én del til den næste, forudsat 
at SMV-projektet har vist sig værdigt til 
yderligere finansiering i en tidligere fase. 
SMV’er kan uafhængigt af fase 1 ansøge 
direkte til fase 2. Samtidig er alle faser 
åbne for alle SMV:

Or. en
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Ændringsforslag 84
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – nr. 3.1 - afsnit 5 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Forskning og udvikling støttes gennem en 
innovationskuponordning, som SMV'er 
kan benytte til at arbejde individuelt eller 
sammen med én eller flere 
forskningsudbydere (universiteter, 
forskningscentre eller andre typer 
virksomheder i en anden medlemsstat 
eller i et associeret land).  Selv om der vil 
blive sat særligt fokus på 
demonstrationsaktiviteter (test, prototype, 
opskaleringsundersøgelser, design, 
pilotprojekter vedrørende innovative 
processer, produkter og tjenester, 
resultatkontrol mv.) og 
markedsintroduktion, vil forskning- og 
udviklingsaktiviteter også være mulige.

Or. en

Ændringsforslag 85
Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der vil blive søgt synergier med Unionens 
samhørighedspolitik i forbindelse med 
nationale og regionale 
innovationsstrategier med henblik på 
intelligent specialisering. Disse synergier 
kan eventuelt også bygge på den nationale 
og regionale bottom-up-erfaring fra 
Eureka- og Eurostarsprogrammerne med 
hensyn til finansieringen af SMV’ernes 
innovations- og forskningsaktiviteter.

Or. en
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Ændringsforslag 86
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vellykkede bestræbelser på at forebygge, 
forvalte, behandle og kurere sygdomme, 
handicap og funktionsnedsættelser 
underbygges af en grundlæggende 
forståelse af deres årsager, processer og 
virkninger samt faktorer, som underbygger 
god sundhed og velvære. Effektiv deling af 
data og sammenkoblingen af disse data 
med omfattende kohorteundersøgelser i 
den virkelige verden er ligeledes vigtig 
ligesom omdannelsen af disse 
forskningsresultater til klinikken, navnlig 
gennem kliniske forsøg.

Vellykkede bestræbelser på at forebygge, 
forvalte, behandle og kurere sygdomme, 
handicap og funktionsnedsættelser samt 
undersøge ældre medborgeres 
levestandard underbygges af en 
grundlæggende forståelse af deres årsager, 
processer og virkninger samt faktorer, som 
underbygger god sundhed og velvære. 
Effektiv deling af data og 
sammenkoblingen af disse data med 
omfattende kohorteundersøgelser i den 
virkelige verden er ligeledes vigtig ligesom 
omdannelsen af disse forskningsresultater 
til klinikken, navnlig gennem kliniske 
forsøg.

Or. en

Ændringsforslag 87
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En øget sygdoms- og handicapbyrde i 
forbindelse med en aldrende befolkning 
stiller yderligere krav til sundheds- og 
plejesektoren. Hvis der skal opretholdes 
effektiv sundhed og pleje for alle 
aldersgrupper, skal der gøres en indsats for 
at forbedre beslutningstagningen i 
forbindelse med forebyggelse og 
behandling, for at identificere og støtte 
formidlingen af bedste praksis inden for 
sundhedssektoren og støtte integreret 
behandling og anvendelse af teknologisk, 
organisatorisk og social innovation, som 
gør det muligt for især ældre personer at 
holde sig aktive og uafhængige. Dette 
bidrager til at øge og forlænge varigheden 

Med den voksende sygdoms- og 
handicapbyrde i forbindelse med den 
aldrende befolkning stilles der større krav 
til sundheds- og plejesektoren, men også til 
forskning og udvikling inden for social 
innovation. Hvis der skal opretholdes 
effektiv sundhed og pleje for alle 
aldersgrupper, skal der gøres en indsats for 
at forbedre beslutningstagningen i 
forbindelse med forebyggelse og 
behandling, for at identificere og støtte 
formidlingen af bedste praksis inden for 
sundhedssektoren og støtte integreret 
behandling og anvendelse af teknologisk, 
organisatorisk og social innovation, som 
gør det muligt for især ældre personer at 
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af deres fysiske, sociale og psykiske 
velvære.

holde sig aktive og uafhængige. Dette 
bidrager til at øge og forlænge varigheden 
af deres fysiske, sociale og psykiske 
velvære. Der bør rettes særligt fokus på 
kroniske sygdomme, såsom kræft, hjerte-
kar-sygdomme, diabetes, 
åndedrætslidelser og psykiske sygdomme. 

Or. en

Ændringsforslag 88
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle disse aktiviteter gennemføres på en 
sådan måde, at der ydes støtte i hele 
forsknings- og innovationscyklussen, 
hvilket styrker konkurrenceevnen for EU-
baserede industrier og udviklingen af nye 
markedsmuligheder.

Alle disse aktiviteter gennemføres på en 
sådan måde, at der ydes støtte i hele 
forsknings- og innovationscyklussen, 
hvilket styrker konkurrenceevnen for EU-
baserede industrier og udviklingen af nye 
markedsmuligheder. Programmer og 
projekter inden for dette emne bør 
samordne deres forskningsprogrammer 
med og drage fordel af ESFRI’s 
forskningsinfrastrukturer. For at fremme 
strategisk samordning af det forsknings-
og innovationsarbejde, som foretages på 
sundhedsområdet inden for rammerne af 
Horisont 2020, og fremme tværnational 
medicinsk forskning, kan man eventuelt 
etablere en tilsvarende rådgivende 
temagruppe for sundhed. Denne 
samordning kan udvides til andre 
programmer og instrumenter, der 
relaterer til denne udfordring. Denne 
samordnede europæiske indsats vil øge 
den videnskabelige og menneskelige 
kapacitet inden for sundhedsforskning.

Or. en
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Ændringsforslag 89
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En bedre forståelse af 
sundhedsdeterminanter er et krav for at 
sikre bedre dokumentation af effektiv 
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 
og vil ligeledes gøre det muligt at udvikle 
omfattende sundheds- og 
trivselsindikatorer i Unionen. 
Miljømæssige, adfærdsmæssige (herunder 
livsstils-), samfundsøkonomiske og 
genetiske faktorer i deres bredeste forstand 
bliver undersøgt. Tilgangene omfatter den 
langsigtede kohorteundersøgelse og 
forbindelsen til data fra forskning i "omics" 
og andre metoder.

En bedre forståelse af 
sundhedsdeterminanter er et krav for at 
sikre bedre dokumentation af effektiv 
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 
og vil ligeledes gøre det muligt at udvikle 
omfattende sundheds- og 
trivselsindikatorer i Unionen og i resten af 
verden. Miljømæssige, adfærdsmæssige 
(herunder livsstils-), samfundsøkonomiske 
og genetiske faktorer i deres bredeste 
forstand bliver undersøgt. Tilgangene 
omfatter den langsigtede 
kohorteundersøgelse og forbindelsen til 
data fra forskning i "omics" og andre 
metoder.

Or. en

Begrundelse

Investeringer i global sundhed munder ud i reelle resultater, og øget investering vil ikke blot 
føre til flere sundhedsmæssige fordele i udlandet, men også i EU. I en global verden er det 
ikke muligt at løse enorme udfordringer på lokalt eller regionalt plan alene.

Ændringsforslag 90
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er behov for mere effektive 
forebyggende vacciner (eller alternative 
forebyggende indgreb) samt 
evidensbaserede vaccinationsordninger til 
stadig flere sygdomme. Dette afhænger af 
en bedre forståelse af sygdomme og 
sygdomsprocesser og deres deraf følgende 
epidemier, og af at der foretages kliniske 
forsøg og relevante undersøgelser.

Der er behov for mere effektive 
forebyggende vacciner (eller alternative 
forebyggende indgreb) samt 
evidensbaserede vaccinationsordninger til 
stadig flere sygdomme, herunder 
fattigdomsrelaterede sygdomme, såsom 
hiv/aids, tuberkulose, malaria og oversete 
sygdomme. Dette afhænger af en bedre 
forståelse af sygdomme og 
sygdomsprocesser og deres deraf følgende 
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epidemier, og af at der foretages kliniske 
forsøg og relevante undersøgelser.

Or. en

Ændringsforslag 91
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er behov for en bedre forståelse af 
sundhed, sygdomme og sygdomsprocesser 
i alle aldre for at kunne udvikle nye og 
mere effektive diagnoser. Innovative og 
eksisterende teknologier udvikles med det 
formål at forbedre sygdomsresultaterne 
betydeligt gennem tidligere og mere 
præcise diagnoser og ved at tillade mere 
patienttilpasset behandling.

Der er behov for en bedre forståelse af 
sundhed, sygdomme og sygdomsprocesser 
i alle aldre for at kunne udvikle nye og 
mere effektive diagnoser. Innovative og 
eksisterende teknologier udvikles med det 
formål at forbedre sygdomsresultaterne 
betydeligt gennem tidligere og mere 
præcise diagnoser og ved at tillade mere 
patienttilpasset behandling både forud for 
og i selve hospitalsfasen.

Or. en

Ændringsforslag 92
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er behov for at støtte forbedringen af 
tværgående støtteteknologier til 
lægemidler, vacciner og andre 
behandlingstilgange, herunder 
transplantation, gen- og celleterapi, skabe 
bedre resultater inden for udvikling af 
lægemidler og vacciner (herunder 
alternative metoder i stedet for de klassiske 
sikkerheds- og effektivitetstest f.eks. 
udvikling af nye metoder), udvikle 
regenerative tilgange til lægemidler, 
herunder tilgange baseret på stamceller, 
udvikle bedre lægemidler og hjælpemidler 
og -systemer, bevare og forbedre vores 

Der er behov for at støtte forbedringen af 
tværgående støtteteknologier til 
lægemidler, vacciner og andre 
behandlingstilgange, herunder 
transplantation, gen- og celleterapi, skabe 
bedre resultater inden for udvikling af 
lægemidler og vacciner (herunder 
alternative metoder i stedet for de klassiske 
sikkerheds- og effektivitetstest f.eks. 
udvikling af nye metoder), udvikle 
regenerative tilgange til lægemidler, 
herunder tilgange baseret på stamceller, 
udvikle bedre lægemidler og hjælpemidler 
og -systemer, bevare og forbedre vores 
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evne til at bekæmpe smitsomme, sjældne, 
store og kroniske sygdomme og foretage 
medicinske indgreb, som afhænger af, om 
der findes effektive antimikrobielle 
lægemidler, samt udvikle omfattende 
tilgange til behandling af 
ledsagesygdomme i alle aldre og undgå 
polypragmasi. Disse forbedringer vil 
fremme udviklingen af nye, mere effektive 
og bæredygtige behandlinger af sygdomme 
og forvaltning af handicap.

evne til at bekæmpe smitsomme, 
fattigdomsrelaterede, oversete, sjældne, 
store og kroniske sygdomme og foretage 
medicinske indgreb, som afhænger af, om 
der findes effektive antimikrobielle 
lægemidler, samt udvikle omfattende 
tilgange til behandling af 
ledsagesygdomme i alle aldre og undgå 
polypragmasi. Disse forbedringer vil 
fremme udviklingen af nye, mere effektive 
og bæredygtige behandlinger af sygdomme 
og forvaltning af handicap på såvel 
hospitaler som uden for hospitaler.

Or. en

Ændringsforslag 93
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtten dækker hele aktivitetsspektret fra 
viden- og teknologioverførsel til storskala-
demonstrationsaktioner, der fører frem til 
skalerbare løsninger i og uden for Europa.

Støtten dækker hele aktivitetsspektret fra 
viden- og teknologioverførsel til storskala-
demonstrationsaktioner, der fører frem til 
skalerbare løsninger i og uden for Europa.

Det er almindeligt anerkendt, at en 
samordnet og strategisk planlægning er 
nødvendig for så vidt angår 
sundhedsforskningen med henblik på at 
tackle de store sundhedsmæssige 
udfordringer, som Europa står overfor. 
Samordningen kan adressere 
fragmentering og forbedre udnyttelsen af 
teknologiske og infrastrukturmæssige 
ressourcer i hele det biomedicinske 
forskerrum. Fremgang og innovation 
inden for sundhedsforskningen kræver 
endvidere et langsigtet engagement for at 
opretholde topkvalitetsforskningen. 
En videnskabelig-ledet strategi kan 
fremme et sundere og mere produktivt 
Europa ved at leve op til det europæiske 
videnskabelige biomedicinske samfunds 
generøse engagement og til de muligheder 
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og udfordringer, som resultaterne af 
biomedicinsk forskning tilbyder, nemlig 
udsigten til at udvikle individualiseret 
medicin. Strategiske aktiviteter og 
videnskabelig samordning på højt niveau 
kan sikre, at politikken tilføres 
ekspertbidrag fra begyndelsen, at 
innovation og konkurrenceevne fremmes
gennem en forståelse af kompleksiteten af 
innovationscyklussen, at flere forskere fra 
forskellige lande tilskyndes til at deltage 
samt at der gennemføres videnskabeligt 
betingede besparelser for de nationale 
sundhedssystemer.
Som et indledende skridt skal der 
etableres en rådgivende videnskabelig 
gruppe på højt niveau med henblik på at 
imødegå det presserende behov for at 
fremme strategisk videnskabelig 
samordning af sundhedsforskningen 
inden for rammerne af Horisont 2020 og 
fremme af tværnational medicinsk 
forskning. En sådan samordning vil 
tilsigte at bidrage til at definere 
biomedicinsk forskning og 
konverteringsprogrammer baseret på 
bedst muligt lederskab, hvilket fra 
begyndelsen burde sikre ekspertinput om 
politiske strategier og sikre 
omkostningseffektivitet for de nationale 
sundhedssystemer. Strategisk 
videnskabelig samordning vil ligeledes 
sigte mod at tiltrække andre 
videnskabelige og teknologiske 
forskningsområder til de muligheder, som 
den moderne biomedicinske forskning 
tilbyder.
Indførelsen af en intern strategisk 
samordning på alle 
sundhedsforskningsområderne inden for 
rammerne af Horisont 2020 baseret på 
videnskabelig rådgivning på topniveau vil 
ligeledes tilføje den fremdrift og de 
instrumenter, som er nødvendige for at 
fremme samspillet og synergierne i en 
større skala. Der vil blive tilstræbt frivillig 
konvergens mellem nationale 
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finansieringskilder og med Kommissionen 
om specifikke mål, når det er 
hensigtsmæssigt, såvel som strategiske 
specifikke partnerskaber på EU-plan 
mellem industrien, nationale organer og 
Kommissionen og strategisk konvergens 
på programniveau, som omfatter 
tilsynsorganer og nationale 
sundhedsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 94
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.16a. Udvikling af simulationsbaseret 
medicinsk udstyr
Faldet i omkostningerne i forbindelse med 
sekventering og andre ”-omik-
teknologier” og tilgængeligheden af 
højkapacitetsdatakraft gør det for første 
gang muligt inden for den nærmeste 
fremtid at udvikle mekanistiske, 
computerbaserede simulationsmodeller og 
tilsvarende medicinsk udstyr, hvilket vil 
understøtte de behandlingsbeslutninger, 
som lægerne træffer på grundlag af 
dokumentation og simulation forud for 
anvendelsen, samt udvikle nye og billigere 
teknologier til lægemidler. Det vil blive 
muligt at udvikle præcisionsmedicin med 
det ultimative mål at kurere og ikke blot 
behandle sygdomme samt reducere 
stigningen i udgifterne inden for 
sundhedsvæsenet.

Or. en
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Ændringsforslag 95
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og bioøkonomi

2. Europæiske bioøkonomiske 
udfordringer: fødevaresikkerhed og
fødevaretryghed, bæredygtigt landbrug og 
skovbrug, havforskning 

Or. en

Ændringsforslag 96
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – nr. 2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er behov for den fornødne viden og for 
hensigtsmæssige værktøjer, tjenester og 
nyskabelser for at understøtte mere 
produktive, ressourceeffektive og robuste 
landbrugs- og skovbrugssystemer, der 
leverer tilstrækkelige mængder fødevarer, 
foderstoffer, biomasse og andre råstoffer 
uden at forringe naturressourcerne og 
økosystemtjenesterne, og samtidig behov 
for at støtte udviklingen af bedre 
leveforhold i landområderne. Forskning og 
innovation vil åbne mulighed for at 
integrere agronomiske og miljømæssige 
mål i bæredygtig produktion. Herved vil vi 
kunne øge landbrugets produktivitet og 
ressourceeffektivitet, nedbringe dets 
udledning af drivhusgasser, mindske 
udvaskningen af næringsstoffer fra 
landbrugsjord til jord- og vandmiljøer, 
mindske afhængigheden af import af 
planteprotein til Europa samt øge 
biodiversiteten i de primære 
produktionssystemer.

Der er behov for den fornødne viden og for 
hensigtsmæssige værktøjer, tjenester og 
nyskabelser for at understøtte mere 
produktive, ressourceeffektive og robuste 
landbrugs- og skovbrugssystemer, der 
leverer tilstrækkelige mængder fødevarer, 
foderstoffer, biomasse og andre råstoffer 
uden at forringe naturressourcerne og 
økosystemtjenesterne, og samtidig behov 
for at støtte udviklingen af bedre 
leveforhold i landområderne. Forskning og 
innovation vil give en større forståelse af 
det komplekse forhold mellem land- og 
skovbrug og den hydrologiske cyklus, 
hvilket vil give bedre muligheder for at 
integrere agronomiske og miljømæssige 
mål i bæredygtig produktion.  Herved vil vi 
kunne øge landbrugets produktivitet og 
ressourceeffektivitet, nedbringe dets 
udledning af drivhusgasser, mindske 
udvaskningen af næringsstoffer fra 
landbrugsjord til jord- og vandmiljøer, 
mindske afhængigheden af import af 
planteprotein til Europa samt øge 
biodiversiteten i de primære 
produktionssystemer.
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Or. en

Ændringsforslag 97
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – nr. 2.1 – underpunkt 2.1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne vil øge produktiviteten og 
planternes, dyrenes og 
produktionssystemernes tilpasningsevne, så 
vi kan imødegå problemerne med miljø-
/klimaforholdene, som ændrer sig hurtigt, 
og de stadig mere knappe naturressourcer. 
De nyskabelser, der fremkommer herved, 
vil hjælpe os med at bevæge os i retning af 
en økonomi med et minimum af 
energiforbrug, udledninger og affald i hele 
fødevare- og foderforsyningskæden. Ud 
over at bidrage til fødevaresikkerheden vil 
der blive skabt nye muligheder for brugen 
af biomasseressourcer og biprodukter fra 
landbrug og skovbrug til en lang række 
industrielle formål, som ikke vedrører 
fødevarer.

Aktiviteterne vil øge produktiviteten og 
planternes, dyrenes og 
produktionssystemernes tilpasningsevne, så 
vi kan imødegå problemerne med miljø-
/klimaforholdene, som ændrer sig hurtigt, 
og de stadig mere knappe naturressourcer, 
navnlig vand. De nyskabelser, der 
fremkommer herved, vil hjælpe os med at 
bevæge os i retning af en økonomi med et 
minimum af energiforbrug, udledninger og 
affald i hele fødevare- og 
foderforsyningskæden. Ud over at bidrage 
til fødevaresikkerheden vil der blive skabt 
nye muligheder for brugen af 
biomasseressourcer og biprodukter fra 
landbrug og skovbrug til en lang række 
industrielle formål, som ikke vedrører 
fødevarer.

Or. en

Ændringsforslag 98
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – nr. 2.1 – underpunkt 2.1.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vi vil søge tværfaglige tilgange til at 
forbedre planters, dyrs og 
mikroorganismers ydeevne, idet vi 
samtidig sikrer effektiv udnyttelse af 
ressourcerne (vand, næringsstoffer, energi) 
og økologisk integritet i landområderne. 
Der vil blive lagt vægt på integrerede og 
forskelligartede produktionssystemer og 
former for dyrkningspraksis, herunder brug 

Vi vil søge tværfaglige tilgange til at 
forbedre planters, dyrs og 
mikroorganismers ydeevne, idet vi 
samtidig sikrer effektiv udnyttelse af 
ressourcerne (vand, næringsstoffer, energi) 
og økologisk integritet i landområderne. 
Der vil blive lagt vægt på integrerede og 
forskelligartede produktionssystemer og 
former for dyrkningspraksis, herunder brug 
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af præcisionsteknologier og økologisk 
intensivering, som gavner både 
konventionelt og økologisk landbrug. 
Genetisk forbedring af planter og dyr, hvad 
angår tilpasningsevne og produktivitet, vil 
kræve brug af alle hensigtsmæssige 
traditionelle og moderne avlsmetoder samt 
bedre udnyttelse af de genetiske ressourcer. 
Der vil blive rettet behørig opmærksomhed 
mod de enkelte landbrugs jordforvaltning
med henblik på at forbedre jordens 
frugtbarhed for at skabe grundlag for øget 
afgrødeproduktivitet. Dyre- og 
plantesundheden vil blive fremmet, og 
foranstaltningerne til integreret sygdoms-
/skadedyrsbekæmpelse vil blive 
videreudviklet. Der bliver iværksat
strategier til udryddelse af dyresygdomme 
såsom zoonose og gennemført forskning i 
antimikrobiel resistens. Undersøgelser af 
indvirkningen af den anvendte praksis på 
dyrevelfærden vil bidrage til at 
imødekomme samfundets bekymringer. De 
ovennævnte områder vil blive underbygget 
med mere grundforskning for at belyse 
relevante biologiske spørgsmål og for at 
støtte udviklingen og gennemførelsen af 
Unionens politikker.

af præcisionsteknologier og økologisk 
intensivering, som gavner både 
konventionelt og økologisk landbrug. 
Landbrug med kunstig vanding fortjener 
særlig opmærksomhed, eftersom det 
sædvanligvis er forbundet med en mere 
intens mobilisering af vand og med 
opbygning af infrastruktur, som kan have 
indvirkninger på økosystemet. Der skal 
tages højde for den korrekte anvendelse af 
renset spildevand som et middel til at øge 
effektiviteten i produktionen og håndtere 
klimaforandringer, samtidig med at 
bæredygtigheden og evnen til at overvinde 
mangel på vand til kunstvanding sikres.  
Det er navnlig vigtigt at mindske 
udvaskningen af næringsstoffer fra 
landbrugsjord til jord- og vandmiljøer for 
at undgå diffus forurening gennem 
grundvand, som kommer tilbage til 
overfladevandområder. Genetisk 
forbedring af planter og dyr, hvad angår 
tilpasningsevne og produktivitet, vil kræve 
brug af alle hensigtsmæssige traditionelle 
og moderne avlsmetoder samt bedre 
udnyttelse af de genetiske ressourcer. Der 
vil blive rettet behørig opmærksomhed 
mod de enkelte landbrugs jordforvaltning 
med henblik på at forbedre jordens 
frugtbarhed for at skabe grundlag for øget 
afgrødeproduktivitet. Dyre- og 
plantesundheden vil blive fremmet, og 
foranstaltningerne til integreret sygdoms-
/skadedyrsbekæmpelse vil blive 
videreudviklet. Der bliver iværksat 
strategier til udryddelse af dyresygdomme 
såsom zoonose og gennemført forskning i 
antimikrobiel resistens. Undersøgelser af 
indvirkningen af den anvendte praksis på 
dyrevelfærden vil bidrage til at 
imødekomme samfundets bekymringer. De 
ovennævnte områder vil blive underbygget 
med mere grundforskning for at belyse 
relevante biologiske spørgsmål og for at 
støtte udviklingen og gennemførelsen af 
Unionens politikker.

Or. en
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Ændringsforslag 99
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – nr. 2.1 – underpunkt 2.1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbruget og skovbruget er unikke 
systemer, der leverer kommercielle 
produkter, men også samfundsmæssige 
goder i bredere forstand (herunder af 
kulturel og rekreativ værdi) og vigtige 
økologiske tjenester, bl.a. hvad angår 
velfungerende biodiversitet, bestøvning, 
vandregulering, landskaber, begrænsning 
af erosion og afbødning af 
kulstofbinding/drivhusgasudledning. 
Forskningsaktiviteterne vil understøtte 
tilvejebringelsen af disse offentlige goder 
og tjenester gennem levering af 
forvaltningsmæssige løsninger, værktøjer 
til støtte ved beslutningstagning og 
vurdering af deres ikke-markedsmæssige 
værdi. Blandt særlige spørgsmål, der skal 
behandles, kan nævnes udpegelse af 
landbrugs-/skovbrugssystemer og 
landskabsmønstre, der sandsynligvis kan 
bruges til at nå disse mål. Ændringer i den 
aktive forvaltning af landbrugssystemerne 
– herunder brug af nye teknologier og 
ændret praksis – vil forstærke afbødningen 
af drivhusgasudledningen og øge 
landbrugssektorens modstandsdygtighed 
over for negative virkninger af 
klimaforandringer.

Landbruget og skovbruget er unikke 
systemer, der leverer kommercielle 
produkter, men også samfundsmæssige 
goder i bredere forstand (herunder af 
kulturel og rekreativ værdi) og vigtige 
økologiske tjenester, bl.a. hvad angår 
velfungerende biodiversitet, bestøvning, 
vandlagring og vandregulering, 
landskaber, begrænsning af erosion og 
afbødning af 
kulstofbinding/drivhusgasudledning. 
Forskningsaktiviteterne vil understøtte 
tilvejebringelsen af disse offentlige goder 
og tjenester gennem levering af 
forvaltningsmæssige løsninger, værktøjer 
til støtte ved beslutningstagning og 
vurdering af deres ikke-markedsmæssige 
værdi. Blandt særlige spørgsmål, der skal 
behandles, kan nævnes udpegelse af 
landbrugs-/skovbrugssystemer og 
landskabsmønstre, der sandsynligvis kan 
bruges til at nå disse mål. Ændringer i den 
aktive forvaltning af landbrugssystemerne 
– herunder brug af nye teknologier og 
ændret praksis – vil forstærke afbødningen 
af drivhusgasudledningen og øge 
landbrugssektorens modstandsdygtighed 
over for negative virkninger af 
klimaforandringer. Dette kræver ligeledes 
en integreret vandforvaltning af naturlige 
kilder og alternative kilder (f.eks. renset 
spildevand) til kunstvanding, miljømæssig 
genopretning/forbedring, bekæmpelse af 
skovbrande, rekreative aktiviteter og den 
offentlige forsyning.

Or. en
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Ændringsforslag 100
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – nr. 2.1 – underpunkt 2.1.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mulighederne for udvikling af
landområderne bliver større ved at styrke 
deres kapacitet til primærproduktion og 
levering af økosystemtjenester og ved at 
åbne nye muligheder for produktion af nye 
og diversificerede produkter (fødevarer, 
foder, materialer, energi), som 
imødekommer den øgede efterspørgsel 
efter systemer med lav kulstofudledning og 
korte forsyningskæder. Der er behov for 
samfundsøkonomisk forskning og 
udvikling af nye koncepter og 
institutionelle nyskabelser for at sikre 
samhørighed i landområderne og forhindre 
økonomisk og social marginalisering, 
fremme diversificering af de økonomiske 
aktiviteter (bl.a. i servicesektoren), sikre et 
hensigtsmæssigt forhold mellem land- og 
byområderne samt lette udvekslingen af 
viden, demonstration, innovation og 
formidling samt fremme aktiv 
ressourceforvaltning. Desuden er der behov 
for at finde nye metoder til at omdanne de 
offentlige goder i landområderne til 
lokale/regionale samfundsøkonomiske 
fordele. Behovet for innovation, som 
defineres på regionalt og lokalt plan, vil 
blive understøttet af tværsektorielle 
forskningsaktiviteter på tværregionalt og 
europæisk plan. Ved at tilvejebringe de 
nødvendige analyseværktøjer, modeller og 
fremadrettede aktiviteter vil 
forskningsprojekterne hjælpe de politiske 
beslutningstagere og andre aktører i 
forbindelse med gennemførelse, 
overvågning og vurdering af relevante 
strategier og politikker og relevant 
lovgivning, ikke kun for landområder, men 
for hele bioøkonomien. Endvidere er der 
behov for værktøjer og data, som muliggør 
en korrekt vurdering af mulige afvejninger 
blandt forskellige former for udnyttelse af 

Mulighederne for udvikling af 
landområderne bliver større ved at styrke 
deres kapacitet til primærproduktion og 
levering af økosystemtjenester og ved at 
åbne nye muligheder for produktion af nye 
og diversificerede produkter (fødevarer, 
foder, materialer, energi), som 
imødekommer den øgede efterspørgsel 
efter systemer med lav kulstofudledning og 
korte forsyningskæder. Der er behov for 
samfundsøkonomisk forskning og 
udvikling af nye koncepter og 
institutionelle nyskabelser for at sikre 
samhørighed i landområderne og forhindre 
økonomisk og social marginalisering, 
fremme diversificering af de økonomiske 
aktiviteter (bl.a. i servicesektoren), sikre et 
hensigtsmæssigt forhold mellem land- og 
byområderne samt lette udvekslingen af 
viden, demonstration, innovation og 
formidling samt fremme aktiv 
ressourceforvaltning. Desuden er der behov 
for at finde nye metoder til at omdanne de 
offentlige goder i landområderne til 
lokale/regionale samfundsøkonomiske 
fordele. Behovet for innovation, som 
defineres på regionalt og lokalt plan, vil 
blive understøttet af tværsektorielle 
forskningsaktiviteter på tværregionalt og 
europæisk plan. Ved at tilvejebringe de 
nødvendige analyseværktøjer, modeller og 
fremadrettede aktiviteter vil 
forskningsprojekterne hjælpe de politiske 
beslutningstagere og andre aktører i 
forbindelse med gennemførelse, 
overvågning og vurdering af relevante 
strategier og politikker og relevant 
lovgivning, ikke kun for landområder, men 
for hele bioøkonomien. Endvidere er der 
behov for værktøjer og data, herunder 
dem, som er udviklet og indsamlet i løbet 
af processen med at gennemføre Europa-
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ressourcerne (landjord, vand og andre 
input) og bioøkonomiske produkter. 
Samfundsøkonomiske og komparative 
vurderinger af landbrugs-
/skovbrugssystemer og deres 
bæredygtighed vil blive berørt.

Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger1, der muliggør en korrekt 
vurdering af mulige afvejninger blandt 
forskellige former for udnyttelse af 
ressourcerne (landjord, vand og andre 
input) og bioøkonomiske produkter. 
Samfundsøkonomiske og komparative 
vurderinger af landbrugs-
/skovbrugssystemer og deres 
bæredygtighed vil blive vurderet ved hjælp 
af sociale, økonomiske og økologiske 
kriterier.

_______________
1 EUT L 327 af 22.12.2000, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 101
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foder- og fødevareindustriens behov for at 
tackle det sociale, miljømæssige, 
klimamæssige og økonomiske skifte fra 
lokalt til globalt vil blive behandlet på alle 
trin i foder- og fødevareproduktionskæden, 
også hvad angår fødevaredesign, 
forarbejdning, emballering, processtyring, 
reduktion af affaldsmængden, udnyttelse af 
biprodukter og forsvarlig brug eller 
bortskaffelse af biprodukter fra dyr. Der vil 
blive skabt innovative og bæredygtige, 
ressourceeffektive processer og 
diversificerede, sikre og økonomisk 
overkommelige produkter af høj kvalitet. 
Dette vil styrke innovationspotentialet i 
den europæiske fødevareforsyningskæde, 
øge dens konkurrenceevne, skabe 
økonomisk vækst og beskæftigelse samt 
gøre det muligt for den europæiske 

Foder- og fødevareindustriens behov for at 
tackle det sociale, miljømæssige, 
klimamæssige og økonomiske skifte fra 
lokalt til globalt vil blive behandlet på alle 
trin i foder- og fødevareproduktionskæden, 
også hvad angår fødevaredesign, 
forarbejdning, emballering, processtyring, 
genbrug af vand, reduktion af 
affaldsmængden, udnyttelse af biprodukter 
og forsvarlig brug eller bortskaffelse af 
biprodukter fra dyr. Der vil blive skabt 
innovative og bæredygtige, 
ressourceeffektive processer og 
diversificerede, sikre og økonomisk 
overkommelige produkter af høj kvalitet. 
Dette vil styrke innovationspotentialet i 
den europæiske fødevareforsyningskæde, 
øge dens konkurrenceevne, skabe 
økonomisk vækst og beskæftigelse samt 
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fødevareindustri at tilpasse sig 
forandringerne. Blandt andre aspekter, som 
skal behandles, kan nævnes sporbarhed, 
logistik og tjenester, samfundsøkonomiske 
faktorer, fødevarekædens modstandskraft 
over for miljø- og klimamæssige risici 
samt behovet for at begrænse den negative 
miljøvirkning af aktiviteter i forbindelse 
med fødevarekæden, kostomlægninger og 
ændrede produktionssystemer.

gøre det muligt for den europæiske 
fødevareindustri at tilpasse sig 
forandringerne. Blandt andre aspekter, som 
skal behandles, kan nævnes sporbarhed, 
logistik og tjenester, herunder knaphed på 
vand og forringelse af 
ferskvandskvaliteten, 
samfundsøkonomiske faktorer, 
fødevarekædens modstandskraft over for 
miljø- og klimamæssige risici samt behovet 
for at begrænse den negative miljøvirkning 
af aktiviteter i forbindelse med 
fødevarekæden, kostomlægninger og 
ændrede produktionssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 102
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – nr. 2.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et af de vigtigste kendetegn ved levende 
marine ressourcer er, at de er vedvarende, 
og bæredygtig udnyttelse af dem bygger på 
en dybtgående indsigt i de marine 
økosystemer og en høj kvalitet og 
produktivitet i disse. Det overordnede mål 
er at udnytte de levende marine ressourcer 
på bæredygtig vis for at maksimere det 
sociale og økonomiske udbytte af Europas 
oceaner og have. Heri ligger også behovet 
for at optimere det bæredygtige bidrag fra 
fiskeriet og akvakulturen til 
fødevaresikkerheden i lyset af den globale 
økonomi, mindske Unionens store 
afhængighed af importerede fisk og skaldyr 
(ca. 60 % af Unionens samlede forbrug på 
dette område afhænger af import, og 
Unionen er verdens største importør af 
fiskevarer) og sætte skub i marine 
bioteknologier, der kan skabe "blå" vækst. 
I tråd med de nuværende rammepolitikker 
vil forskningsaktiviteterne understøtte den 
økosystembaserede tilgang til forvaltning 

Et af de vigtigste kendetegn ved levende 
marine ressourcer er, at de er vedvarende, 
og bæredygtig udnyttelse af dem bygger på 
en dybtgående indsigt i de marine 
økosystemer og en høj kvalitet og 
produktivitet i disse. Det overordnede mål 
er at udnytte de levende marine ressourcer 
på bæredygtig vis for at maksimere det 
sociale og økonomiske udbytte af Europas 
oceaner og have, havområder, floder og 
andre vandområder. Heri ligger også 
behovet for at optimere det bæredygtige 
bidrag fra fiskeriet og akvakulturen til 
fødevaresikkerheden i lyset af den globale 
økonomi, navnlig mindskelse af Unionens 
store afhængighed af importerede fisk og 
skaldyr (ca. 60 % af Unionens samlede 
forbrug på dette område afhænger af 
import, og Unionen er verdens største 
importør af fiskevarer), og sætte skub i 
marine bioteknologier, der kan skabe "blå" 
vækst. Tværgående videnskabelig og 
teknologisk viden på hav- og 
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og udnyttelse af naturressourcerne og til at 
gøre de berørte sektorer "grønnere".

søfartsområdet vil blive behandlet med 
henblik på at frigøre havenes og de indre 
farvandes potentiale på tværs af marine 
og maritime erhverv, samtidig med at 
miljøet beskyttes, og der sker en tilpasning 
til klimaændringerne. I tråd med de 
nuværende rammepolitikker vil 
forskningsaktiviteterne understøtte den
økosystembaserede tilgang til forvaltning 
og udnyttelse af naturressourcerne og til at 
gøre de berørte sektorer "grønnere".

Or. en

Ændringsforslag 103
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – nr. 2.4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.4. Bæredygtige og konkurrencedygtige 
biobaserede industrier

2.4. Bæredygtige og konkurrencedygtige 
biobaserede industrier og støtte til 
udvikling af en europæisk bioøkonomi

Or. en

Ændringsforslag 104
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3 – nr. 3.1 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1. Nedbringelse af energiforbruget og 
CO2-fodaftrykket gennem intelligent og
bæredygtig anvendelse

3.1. Nedbringelse af energiforbruget og 
CO2-fodaftrykket gennem intelligent, 
bæredygtig og sikker anvendelse

Or. en

Ændringsforslag 105
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3 – nr. 3.1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Energikilderne og forbrugsmønstrene i 
Europas industri- og transportsektorer, byer 
og bygninger er i vid udstrækning ikke 
bæredygtige, hvilket har betydelige 
konsekvenser, hvad angår miljøet og 
klimaforandringerne. Udviklingen af 
bygninger, som næsten ikke udleder CO2, 
højeffektive industrier og udbredt brug af 
energieffektive tilgange blandt selskaber, 
enkeltpersoner, lokalsamfund og byer vil 
ikke blot kræve teknologiske fremskridt, 
men også ikke-teknologiske løsninger, 
herunder nye tjenester vedrørende 
rådgivning, finansiering og 
efterspørgselsstyring. På denne måde kan
energieffektivitet blive en af de mest 
omkostningseffektive metoder til at 
mindske energibehovet og derved øge 
energiforsyningssikkerheden, reducere 
miljø- og klimapåvirkningerne og øge 
konkurrenceevnen.

Energikilderne og forbrugsmønstrene i 
Europas industri- og transportsektorer, byer 
og bygninger er i vid udstrækning ikke 
bæredygtige, hvilket har betydelige 
konsekvenser, hvad angår miljøet og 
klimaforandringerne. Udviklingen af nye 
og eksisterende bygninger, som næsten 
ikke udleder CO2, højeffektive industrier 
og udbredt brug af energieffektive tilgange 
blandt selskaber, enkeltpersoner, 
lokalsamfund og byer vil ikke blot kræve 
teknologiske fremskridt, men også ikke-
teknologiske løsninger, herunder nye 
tjenester vedrørende rådgivning, 
finansiering og efterspørgselsstyring. På 
denne måde kan energieffektivitet blive en 
af de mest omkostningseffektive metoder 
til at mindske energibehovet og derved øge 
energiforsyningssikkerheden, reducere 
miljø- og klimapåvirkningerne og øge 
konkurrenceevnen.

Or. en

Ændringsforslag 106
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3 – nr. 3.1 – underpunkt 3.1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis vi skal nedbringe energiforbruget og 
slippe af med energiaffaldet samtidig med, 
at vi tilvejebringer de tjenester, som 
samfundet og økonomien har behov for, 
skal vi ikke kun bringe flere effektive, 
omkostningsmæssigt konkurrencedygtige, 
miljøvenlige og mere intelligente produkter 
og tjenester ud på massemarkedet, men 
også integrere komponenter og enheder 
således, at de i samarbejde optimerer den 
samlede udnyttelse af energien i bygninger, 
tjenester og industrien.

Hvis vi skal nedbringe energiforbruget og 
slippe af med energiaffaldet samtidig med, 
at vi tilvejebringer de tjenester, som 
samfundet og økonomien har behov for, 
skal vi ikke kun bringe flere effektive, 
omkostningsmæssigt konkurrencedygtige, 
sikre, miljøvenlige og mere intelligente 
produkter og tjenester ud på
massemarkedet, men også integrere 
komponenter og enheder således, at de i 
samarbejde optimerer den samlede 
udnyttelse af energien i bygninger, 
tjenester og industrien.
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Or. en

Ændringsforslag 107
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3 – nr. 3.1 – underpunkt 3.1.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Byområderne er blandt de største 
forbrugere af energi i EU, og de udleder en 
tilsvarende stor andel af drivhusgasserne, 
idet de samtidig forårsager megen 
luftforurening. Samtidig påvirkes 
byområderne af stadig dårligere luftkvalitet 
og klimaforandringer, og de er nødt til at 
udvikle deres egne strategier for afbødning 
og tilpasning. For at sikre overgangen til et 
kulstoffattigt samfund er det derfor 
afgørende at finde innovative 
energiløsninger (energieffektivitet, 
systemer til elforsyning, opvarmning og 
afkøling), som integreres med løsninger 
inden for transport, affald, vandbehandling 
og ikt til gavn for byområderne. Der er 
brug for målrettede initiativer til støtte for 
en konvergens af de industrielle 
værdikæder inden for energi-, transport- og 
ikt-sektoren med henblik på intelligente 
applikationer til byområder. Samtidig skal 
nye teknologiske, organisationsmæssige, 
planlægningsmæssige og 
forretningsrelaterede modeller udvikles og 
afprøves i stor målestok afhængigt af 
behovene og midlerne i byerne og 
lokalsamfundene. Der er desuden behov 
for forskning for at forstå de sociale, 
økonomiske og kulturelle spørgsmål, der 
rejses ved denne overgang.

Byområderne er blandt de største 
forbrugere af energi i EU, og de udleder en 
tilsvarende stor andel af drivhusgasserne, 
idet de samtidig forårsager megen 
luftforurening. Samtidig påvirkes 
byområderne af stadig dårligere luftkvalitet 
og klimaforandringer, og de er nødt til at 
udvikle deres egne strategier for afbødning 
og tilpasning. For at sikre overgangen til et 
kulstoffattigt samfund er det derfor 
afgørende at finde innovative 
energiløsninger (energieffektivitet, 
anvendelse af vedvarende energi i 
bebyggede omgivelser, systemer til 
elforsyning, opvarmning og afkøling), som 
integreres med løsninger inden for 
transport, affald, vandbehandling og ikt til 
gavn for byområderne. Der er brug for 
målrettede initiativer til støtte for en 
konvergens af de industrielle værdikæder 
inden for energi-, transport- og ikt-sektoren 
med henblik på intelligente applikationer 
til byområder. Samtidig skal nye 
teknologiske, organisationsmæssige, 
planlægningsmæssige og 
forretningsrelaterede modeller udvikles og 
afprøves i stor målestok afhængigt af 
behovene og midlerne i byerne og 
lokalsamfundene. Der er desuden behov 
for forskning for at forstå de sociale, 
økonomiske og kulturelle spørgsmål, der 
rejses ved denne overgang.

Or. en
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Ændringsforslag 108
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet på området for vindenergi er at 
nedbringe omkostningerne ved 
elproduktion på land og offshore med op til 
omkring 20 % i 2020 sammenlignet med 
2010, at producere en stadig større andel 
offshore og at muliggøre ordentlig 
integration i elnettet. Fokus vil være rettet 
mod udvikling, afprøvning og 
demonstration af næste generation af 
systemer til omdannelse af vindenergi i 
større målestok og med højere 
udnyttelseseffektivitet og øget 
tilgængelighed både på land og offshore 
(også i fjerne områder og under krævende 
vejrforhold) samt nye processer til 
serieproduktion.

Målet på området for vindenergi er at 
nedbringe omkostningerne ved 
elproduktion på land og offshore med op til 
omkring 20 % i 2020 sammenlignet med 
2010, at producere en stadig større andel 
offshore og at muliggøre ordentlig
integration i elnettet. Fokus vil være rettet 
mod udvikling, afprøvning og 
demonstration af næste generation af 
systemer til omdannelse af vindenergi i 
større målestok og med højere 
udnyttelseseffektivitet og øget 
tilgængelighed både på land og offshore 
(også i fjerne områder og under krævende 
vejrforhold) samt nye processer til 
serieproduktion. Muligheden for at 
anvende fjerntliggende områder og 
områder med ekstreme vejrforhold bør 
undersøges ved hjælp af egnede 
atmosfære- og 
oceanmodelleringsinstrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 109
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På området for fotovoltaik vil dette kræve
langsigtet forskning i nye koncepter og 
systemer samt demonstration og 
afprøvning af masseproduktion med 
henblik på udbredelse i stor målestok.

På området for fotovoltaik vil dette kræve 
forskning i fremstillingsprocesser og 
produkter med højere ydeevne,
demonstration og afprøvning af 
masseproduktion med henblik på 
udbredelse i stor målestok samt langsigtet 
forskning i nye teknologier. Innovative 
løsninger til systemintegrering bør tages i 
brug senest i 2020. Der vil blive sat fokus 
på udvikling og demonstration af 
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forbedret netgrænseflader (netlagring og 
aktive strømvendere, som præsterer 
tjenesteydelser til elektricitetssystemer) og 
forbedrede bygningsgrænseflader 
(avancerede multifunktionelle PV-
moduler og reguleringselementer med 
specifikke funktioner til 
bygningsintegrering).

Or. en

Ændringsforslag 110
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår koncentreret solenergi, vil 
fokus være rettet mod at udvikle metoder 
til at øge effektiviteten og nedbringe 
omkostningerne og miljøpåvirkningen,
hvilket vil muliggøre industriel opskalering 
af demonstrerede teknologier ved at opføre 
nyskabende kraftværker. Løsningsforslag 
til effektivt at kombinere produktion af 
solbaseret elektricitet med afsaltning af 
vand vil blive afprøvet.

Hvad angår koncentreret solenergi, vil 
fokus være rettet mod at udvikle metoder 
til at øge effektiviteten og ekspeditionen 
gennem lagring og hybridation, og 
nedbringe omkostningerne og 
miljøpåvirkningen. Ud over forskning er 
formålet at fremme industriel opskalering 
af demonstrerede teknologier ved at opføre 
nyskabende kraftværker.   Løsningsforslag 
til effektivt at kombinere produktion af 
solbaseret elektricitet med andre 
vedvarende energikilder, såsom biomasse 
i hybridanlæg, som muliggør en stabil 
elproduktion, eller andre formål som 
afsaltning af vand skal prioriteres.

Or. en

Ændringsforslag 111
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.3. at udvikle konkurrencedygtige og 
miljømæssigt sikre teknologier til 
opsamling, transport og lagring af CO2

udgår
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Opsamling, transport og lagring af CO2 
(CCS) er en vigtig mulighed, som skal 
udbredes på verdensplan på kommercielle 
vilkår for at klare den udfordring, der 
ligger i at sikre en kulstoffattig el-
produktionsindustri i 2050. Målet er at 
minimere ekstraomkostningerne ved CCS 
i energisektoren for kul- og gasfyrede 
kraftanlæg sammenlignet med tilsvarende 
anlæg uden CCS og energiintensive 
industrielle anlæg.
Der vil navnlig blive ydet støtte til at 
demonstrere hele CCS-kæden for en 
repræsentativ vifte af forskellige 
teknologier til opsamling, transport og 
lagring. Dette vil blive ledsaget af 
forskning i videreudvikling af 
teknologierne og frembringelse af mere 
konkurrencedygtige 
opsamlingsteknologier, forbedrede 
komponenter, integrerede systemer og 
processer, forsvarlig geologisk oplagring 
og rationelle løsninger med hensyn til 
genanvendelse af opsamlet CO2 i stor 
målestok for at muliggøre kommerciel 
udbredelse af CCS-teknologier til 
kraftværker, der anvender fossile 
brændstoffer, og andre kulstofintensive 
industrier, som sættes i drift efter 2020.

Or. en

Begrundelse

Text moved to 3.2.4c

Ændringsforslag 112
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Jordvarme, vandkraft og havenergi kan 
sammen med andre vedvarende 
energikilder bidrage til at nedbringe CO2-
udledningerne fra Europas energiforsyning 

Jordvarme, vandkraft og havenergi kan 
sammen med andre vedvarende 
energikilder bidrage til at nedbringe CO2-
udledningerne fra Europas energiforsyning 
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og samtidig gøre den mere fleksibel, hvad 
angår variabel produktion og anvendelse af 
energi. Målet er at gøre 
omkostningseffektive og bæredygtige 
teknologier kommercielt modne og derved 
muliggøre udbredelse i stor målestok på 
industrielt plan, herunder integration i 
energinettet. Havenergi fra tidevand, 
havstrømme eller bølger er en forudsigelig 
energiform helt uden emissioner. 
Forskningsaktiviteterne bør omfatte 
innovativ laboratorieskala-forskning i 
billige og pålidelige komponenter og 
materialer i et højkorrosivt foulingmiljø og 
demonstrationsprojekter under de 
forskellige forhold, der findes i de 
europæiske farvande.

og samtidig gøre den mere fleksibel, hvad 
angår variabel produktion og anvendelse af 
energi. Målet er at gøre 
omkostningseffektive og bæredygtige 
teknologier kommercielt modne og derved 
muliggøre udbredelse i stor målestok på 
industrielt plan, herunder integration i 
energinettet. Havenergi fra tidevand, 
havstrømme eller bølger er en forudsigelig 
energiform helt uden emissioner. 
Forskningsaktiviteterne bør omfatte 
innovativ laboratorieskala-forskning i 
billige og pålidelige komponenter og 
materialer i et højkorrosivt foulingmiljø og 
demonstrationsprojekter under de 
forskellige forhold, der findes i de 
europæiske farvande. Ud over 
pilotinstallationer, bør 
demonstrationsprojekter omfatte passende 
forvaltningssystemer baseret på 
information, som stammer fra 
overvågning og prognoseværktøjer, der 
sigter mod beskyttelse af aktiver. 

Or. en

Ændringsforslag 113
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.4a. Lagring af energi fra vedvarende 
energikilder
Med den stigende anvendelse af 
forskellige former for vedvarende energi 
er efterspørgslen efter lagring af 
vedvarende energi i stigende grad blevet 
vigtigere. Det bliver nødvendigt at udvikle 
lagringsteknologier med henblik på 
kortsigtet lagring (minutreserver i tertiær 
netkontrol) og langsigtet lagring i alt fra 
få timer til en hel sæson. Det store 
tidsspænd kræver en bred vifte af 
teknologier. Målet er at udvikle 
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forskellige metoder ved hjælp af elektrisk 
lagring (f.eks. superkondensatorer, 
forskellige batterityper), og mekanisk 
lagring (f.eks. svinghjul, adiabatisk 
kompressionsluft) samt kemisk lagring 
(f.eks. hydrogenproduktion ved hjælp af 
fleksibel elektrolyse, konvertering til 
metan eller andre carbonhydrider). De 
første af disse metoder (elektrisk og 
mekanisk lagring) sigter i højere grad 
mod kortsigtet lagring som følge af deres 
høje konverteringsevne. Omløbseffekten 
er også lavere – den sidste metode, den 
såkaldte ”el-til-gas”-metode, tilbyder et 
enormt potentiale, som ikke blot gælder 
langsigtet energilagring. Det giver også 
mulighed for at integrere energilagring 
med produktionen af alternative 
brændstoffer til (luft-)transport og med 
produktionen af kemikalier. “El-til-gas"-
teknologien udgør endelig det største 
potentiale for CO2-anvendelse (CCU) 
gennem anvendelse af hydrogen fra 
elektrolyse til metanisering af CO2. 
Hydroenergi baseret på vandlagring og 
reversible systemer kan også spille en 
vigtig rolle med hensyn til at forbedre 
andre former for vedvarende energi, der 
ikke kan lagres, med henblik på at 
imødegå spidsbelastningsperioder i 
energiefterspørgslen. 

Or. en

Ændringsforslag 114
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.4b. Decentraliseret energiproduktion
Distribueret energiproduktion, såsom 
mikroelektricitetsproduktion, spiller en 
vigtig rolle i isolerede regioner og på øer. 
Der vil blive gennemført yderligere 
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undersøgelser med henblik på at finde 
egnede løsninger for energiproduktion og 
forvaltning af energisystemer.
Internationale samarbejdsaktiviteter med 
udviklingslande med henblik på 
fattigdomsbekæmpelse vil ligeledes blive 
fremmet.

Or. en

Ændringsforslag 115
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.4c. Udvikling af konkurrencedygtige 
og miljømæssigt sikre teknologier til 
opsamling, transport og lagring af CO2

Opsamling og lagring af CO2 (CCS) er en 
vigtig mulighed, som skal udbredes på 
verdensplan på kommercielle vilkår for at 
klare den udfordring, der ligger i at sikre 
en kulstoffattig el-produktionsindustri i 
2050. Målet er at minimere 
ekstraomkostningerne ved CCS i 
energisektoren for kul- og gasfyrede 
kraftanlæg sammenlignet med tilsvarende 
anlæg uden CCS og energiintensive 
industrielle anlæg.
Opsamling og anvendelse af CO2 (CCU) 
indeholder endvidere et potentiale for 
endnu en værdifuld anvendelsesmulighed 
for CO2, som er opfanget fra kraftværker 
og industrielle installationer. 
Demonstrationen og udviklingen af 
genanvendelsesmuligheder for opfanget 
CO2 vil medføre, at 
kulstofopsamlingsteknologier bliver mere 
bæredygtige, og at den offentlige accept af 
CCS- og CCU-teknologier i fremtiden 
øges.  CCU-systemer og CCU-teknologier, 
som konverterer CO2 til andre produkter, 
såsom kemikalier, gødning, brændstoffer 
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og bioolier, skal undersøges.
Der skal undersøges nye 
lagringsteknologier, herunder lagring i 
kemiske produkter (kulstof til kemikalier), 
syntesegasbaseret produktion af 
brændstoffer til lagring samt udvikling af 
omkostningslave og brændstoftolerante 
forgasningsteknologier, som er afgørende 
for disse systemer. Derudover er det 
nødvendigt i tide at udvikle en pålidelig 
CO2-infrastruktur, eftersom størstedelen 
af de fossilt fyrede kraftværker og andre 
CO2-kilder ikke vil befinde sig i nærheden 
af lagringsområder.
Der vil navnlig blive ydet støtte til at 
demonstrere hele CCS- eller CCU-kæden 
for en repræsentativ vifte af forskellige 
teknologier til opsamling, anvendelse, 
transport og lagring. Dette vil blive 
ledsaget af forskning i videreudvikling af 
mere effektive kraftvarme- og 
opsamlingsteknologier, forbedrede 
komponenter, integrerede systemer og 
processer til kraftværker, der anvender 
fossile brændstoffer, og andre 
kulstofintensive industrier, som sættes i 
drift efter 2020. Derudover vil der blive 
gennemført forskning i sikker geologisk 
lagring og rationelle løsninger for 
anvendelsen af opfanget CO2 med henblik 
på at anvende CCS- og CCU-
teknologierne i erhvervsmæssig øjemed.

Or. en

Ændringsforslag 116
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3 – nr. 3.3 – underpunkt 3.3.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der findes en række nye muligheder med 
potentiale på længere sigt, f.eks. brændstof 
med pulverformigt metal og brændstof fra 
fotosyntetiske mikroorganismer (i vand- og 

Der findes en række nye muligheder med 
potentiale på længere sigt, f.eks. brændstof 
med pulverformigt metal og brændstof fra 
fotosyntetiske mikroorganismer (i vand- og 
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landbaserede miljøer) og fra kunstig 
efterligning af fotosyntese. Disse nye 
muligheder kan rumme et potentiale for 
mere effektiv energiomdannelse, mere 
priskonkurrencedygtige og bæredygtige 
teknologier og processer med næsten 
neutral "drivhusgas"-udledning, som ikke 
konkurrerer om landbrugsjord. Der vil 
navnlig blive ydet støtte til at bringe disse 
nye og andre potentielle teknologier fra 
laboratorie- til demonstrationsplan med 
henblik på prækommerciel demonstration i 
2020.

landbaserede miljøer) og fra kunstig 
efterligning af fotosyntese eller fra 
pyroelektrisk vandspaltning ved lave 
temperaturer. Disse nye muligheder kan 
rumme et potentiale for mere effektiv 
energiomdannelse, mere 
priskonkurrencedygtige og bæredygtige 
teknologier og processer med næsten 
neutral "drivhusgas"-udledning, som ikke 
konkurrerer om landbrugsjord. Der vil 
navnlig blive ydet støtte til at bringe disse 
nye og andre potentielle teknologier fra 
laboratorie- til demonstrationsplan med 
henblik på prækommerciel demonstration i 
2020.

Or. en

Ændringsforslag 117
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3 – nr. 3.4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.4a. Fleksible og effektive fossilt fyrede 
kraftværker – intermittente vedvarende 
energikilder
Fleksible og effektive fossilt fyrede 
kraftværker er fortsat af afgørende 
betydning for at sikre 
grænsefladestabilitet og 
elforsyningssikkerhed. I en 
overgangsperiode hen imod en 
lavemissionsøkonomi står vi over for 
udfordringen om at skabe en balance 
mellem elkraft fra forskellige vedvarende 
energikilder og elektricitet fra fleksible 
konventionelle kraftværker. 
Konventionelle kraftværker er på 
nuværende tidspunkt udformet til at 
operere ved en grundbelastning, mens de 
ofte vil operere ved delbelastning, når de 
tjener til at understøtte vedvarende 
energikilder. I denne tilstand er de mindre 
effektive og har indvirkninger på 
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emissionerne.
Forskning er nødvendig for at optimere 
fleksibiliteten og effektiviteten af 
konventionelle kraftværker, når disse 
opererer ved delbelastning, med henblik 
på at sikre, at der er fleksible og effektive 
reserver til rådighed til at supplere og 
støtte væksten af vedvarende energi og 
gradvist opnå en større integration af 
elektricitet, som stammer fra vedvarende 
energikilder, i elnettet. 

Or. en

Ændringsforslag 118
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3 – nr. 3.8 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Prioriteringerne for beslutningsprocesser 
og markedsføring bør baseres på det 
vellykkede initiativ ”Intelligent Energi –
Europa”, som forvaltes af 
Forvaltningsorganet for 
Konkurrenceevne og Innovation, som 
siden dets etablering i 2003 har ydet støtte 
til mere end 500 europæiske projekter, der 
omfatter flere end 3500 organisationer.  
Programmet "Intelligent Energi –
Europa” bør fortsætte med tilsvarende 
mål og forvaltes på samme måde som 
hidtil.

Or. en

Ændringsforslag 119
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3 – nr. 3.8 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Prioriteringen ved gennemførelsen af 
aktiviteterne i forbindelse med denne 

Prioriteringen ved gennemførelsen af 
aktiviteterne i forbindelse med denne 
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udfordring baseres på behovet for at styrke 
den europæiske dimension ved 
energirelateret forskning og innovation. Et 
hovedmål vil være at støtte gennemførelsen 
af dagsordenen for forskning og innovation 
i den strategiske energiteknologiplan (SET-
plan) for at nå målsætningerne i Unionens 
politik på området for energi og 
klimaforandringer. Køreplanerne og 
gennemførelsesplanerne i SET-planen vil 
således udgøre et værdifuldt input ved 
formuleringen af arbejdsprogrammerne. 
Forvaltningsstrukturen i SET-planen vil 
blive brugt som hovedgrundlag for den 
strategiske prioritering og samordningen af 
den energirelaterede forskning og 
innovation i hele Unionen.

udfordring baseres på behovet for at styrke 
den europæiske dimension ved 
energirelateret forskning og innovation. Et 
hovedmål vil være at støtte gennemførelsen 
af dagsordenen for forskning og innovation 
i den strategiske energiteknologiplan (SET-
plan) for at nå målsætningerne i Unionens 
politik på området for energi og 
klimaforandringer. Køreplanerne og 
gennemførelsesplanerne i SET-planen vil 
således udgøre et værdifuldt input ved 
formuleringen af arbejdsprogrammerne. 
Forvaltningsstrukturen i SET-planen vil 
blive brugt som hovedgrundlag for den 
strategiske prioritering og samordningen af 
den energirelaterede forskning og 
innovation i hele Unionen. Industriens 
input inden for rammerne af 
forvaltningen af de europæiske 
erhvervsinitiativer vil blive taget i 
betragtning på formel og gennemsigtig vis 
under hensyntagen til redskaber, som 
finansierer de prioriteringer, der er fastsat 
i gennemførelsesplanerne for de 
europæiske erhvervsinitiativer.

Or. en

Ændringsforslag 120
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 4 – nr. 4.1 – underpunkt 4.1.1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Det er vigtigt at udvikle og fremskynde 
anvendelsen af renere 
fremdriftsteknologier for at kunne mindske 
eller fjerne CO2-udledningen og anden 
forurening fra transporten. Det er 
nødvendigt med nye og innovative 
løsninger, der bygger på elmotorer og 
batterier, brændselsceller og 
hybridfremdrift. Teknologiske gennembrud 
vil desuden bidrage til at gøre de 
traditionelle fremdriftssystemer mere 

a) Det er vigtigt at udvikle og fremskynde 
anvendelsen af renere 
fremdriftsteknologier for at kunne mindske 
eller fjerne CO2-udledningen og anden 
forurening fra transporten (f.eks. partikler). 
Det er nødvendigt med nye og innovative 
løsninger, der bygger på elmotorer og 
batterier, brændselsceller og 
hybridfremdrift. Teknologiske gennembrud 
vil desuden bidrage til at gøre de 
traditionelle fremdriftssystemer mere 
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miljøvenlige. miljøvenlige.

Or. en

Ændringsforslag 121
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette kan opnås ved at gennemføre et fuldt 
ud intermodalt "dør-til-dør"-
transportsystem og ved at undgå 
unødvendig brug af transport. Dette 
indebærer fremme af integrationen blandt 
transportformerne, optimering af 
transportkæderne og bedre integrerede 
transporttjenester. Sådanne innovative 
løsninger vil desuden øge 
tilgængeligheden, bl.a. for den aldrende 
befolkning og sårbare brugere.

Dette kan opnås ved at gennemføre et fuldt 
ud intermodalt "dør-til-dør"-
transportsystem og ved at undgå 
unødvendig brug af transport. Dette 
indebærer fremme af integrationen blandt 
transportformerne, optimering af 
transportkæderne og bedre integrerede 
transporttjenester, samt nye og mere 
effektive navigationssystemer, såsom 
EGNOS og Galileo. Sådanne innovative 
løsninger vil desuden øge 
tilgængeligheden, bl.a. for den aldrende 
befolkning og sårbare brugere.

Or. en

Ændringsforslag 122
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette kan opnås gennem udvikling og 
udbredt anvendelse af intelligente 
transportapplikationer og 
forvaltningssystemer. Det indebærer dels 
planlægning, efterspørgselsstyring og 
informations- og betalingssystemer, der er 
interoperable i hele Europa, dels komplet 
integration af informationsstrømme, 
forvaltningssystemer, infrastrukturnetværk 
og mobilitetstjenester i nye, fælles, 
multimodale rammer baseret på åbne 
platforme. Det vil desuden sikre 

Dette kan opnås gennem udvikling og 
udbredt anvendelse af intelligente 
transportapplikationer og 
forvaltningssystemer. Det indebærer dels 
planlægning, efterspørgselsstyring og 
informations- og betalingssystemer, der er 
interoperable i hele Europa, dels komplet 
integration af informationsstrømme, 
forvaltningssystemer, infrastrukturnetværk 
og mobilitetstjenester i nye, fælles, 
multimodale rammer baseret på åbne 
platforme. Det vil desuden sikre 
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fleksibilitet og kort responstid i tilfælde af 
kriser og ekstreme vejrforhold, da rejser 
kan omlægges til andre transportformer. 
Nye muligheder for positionering, 
navigation og tidsbestemmelse, som opstår 
i kraft af Galileo- og EGNOS-
satellitnavigationssystemerne, vil medvirke 
til at nå dette mål.

fleksibilitet og kort responstid i tilfælde af 
kriser og ekstreme vejrforhold, da rejser 
kan omlægges til andre transportformer. 
Nye muligheder for positionering, 
navigation og tidsbestemmelse, som opstår 
i kraft af Galileo- og EGNOS-
satellitnavigationssystemerne, er 
afgørende for at nå dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 123
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Innovative teknologier til 
lufttrafikstyring vil bidrage til et stort 
fremskridt, hvad angår sikkerhed og 
effektivitet, i en tid med et hastigt stigende 
behov. Desuden vil de bidrage til at øge 
antallet af afgange til tiden, mindske 
tidsforbruget ved rejserelaterede 
procedurer i lufthavne og sikre øget 
fleksibilitet i lufttransportsystemet. 
Gennemførelsen og videreudviklingen af 
det fælles europæiske luftrum vil blive 
understøttet af løsninger, der skal gøre 
styringen af lufttrafikken og de enkelte 
luftfartøjer mere automatiseret og 
selvstændig, sikre bedre integration af 
komponenter i luften og på jorden samt 
frembringe nye løsninger til effektiv og 
smidig behandling af passagerer og gods i 
hele transportsystemet.

a) Innovative teknologier til 
lufttrafikstyring vil bidrage til et stort 
fremskridt, hvad angår sikkerhed og 
effektivitet, i en tid med et hastigt stigende 
behov. Desuden vil de bidrage til at øge 
antallet af afgange til tiden, mindske 
tidsforbruget ved rejserelaterede 
procedurer i lufthavne og sikre øget 
fleksibilitet i lufttransportsystemet. 
Innovative navigationssystemer, som 
forbedrer den europæiske GNSS, såsom 
EGNOS, vil optimere landingsmetoder, 
øge flysikkerheden og reducere 
brændstofforbruget, hvorved de store 
lufthavne udnyttes bedre, og de mindre 
lufthavne udnyttes fuldt ud.
Gennemførelsen og videreudviklingen af 
det fælles europæiske luftrum vil blive 
understøttet af løsninger, der skal gøre 
styringen af lufttrafikken og de enkelte 
luftfartøjer mere automatiseret og 
selvstændig, sikre bedre integration af 
komponenter i luften og på jorden samt 
frembringe nye løsninger til effektiv og 
smidig behandling af passagerer og gods i 
hele transportsystemet.

Or. en
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Ændringsforslag 124
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Hvad angår jernbane- og vejtransport, 
vil optimeringen af netforvaltningen 
fremme effektiv udnyttelse af 
infrastrukturen og lette de 
grænseoverskridende aktiviteter. Der vil 
blive udviklet omfattende systemer til 
samarbejde om trafikstyring og 
informationsudveksling, der bygger på 
kommunikation fra køretøj til køretøj og
fra køretøj til infrastruktur.

c) Hvad angår jernbane- og vejtransport, 
vil optimeringen af netforvaltningen 
fremme effektiv udnyttelse af 
infrastrukturen og lette de 
grænseoverskridende aktiviteter. Der vil 
blive udviklet omfattende systemer til 
samarbejde om trafikstyring og 
informationsudveksling, der bygger på 
kommunikation fra køretøj til køretøj, fra 
køretøj til infrastruktur og på europæiske 
satellitnavigationssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 125
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 5 – nr. 5.1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet med denne aktivitet er derfor at 
udvikle og vurdere innovative, 
omkostningseffektive og bæredygtige 
foranstaltninger vedrørende tilpasning og 
afbødning, hvor vi fokuserer på både CO2 
og andre drivhusgasser og fremhæver både 
teknologiske og ikke-teknologiske, grønne 
løsninger gennem frembringelse af 
oplysninger, som skal danne grundlag for 
velinformerede, tidlige og effektive 
beslutninger, og gennem 
netværkssamarbejde blandt de nødvendige 
kompetente aktører.

Målet med denne aktivitet er derfor at 
udvikle og vurdere innovative, 
omkostningseffektive og bæredygtige 
foranstaltninger vedrørende tilpasning og 
afbødning, hvor vi fokuserer på både CO2, 
andre drivhusgasser og partikler og 
fremhæver både teknologiske og ikke-
teknologiske, grønne løsninger gennem 
frembringelse af oplysninger, som skal 
danne grundlag for velinformerede, tidlige 
og effektive beslutninger, og gennem 
netværkssamarbejde blandt de nødvendige 
kompetente aktører.

Or. en
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Ændringsforslag 126
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 5 – nr. 5.1 – underpunkt 5.1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er afgørende, at vi får øget indsigt i 
årsagerne til klimaforandringerne og deres 
udvikling og mere præcise klimaprognoser, 
hvis vi som samfund skal beskytte 
menneskeliv, goder og infrastrukturer samt 
sikre effektiv beslutningstagning. Det er 
uhyre vigtigt, at vi øger vores 
videnskabelige indsigt i de klimatiske 
drivkræfter, processer, mekanismer og 
reaktioner, der knytter sig til 
vekselvirkningerne i oceanerne, de 
terrestriske økosystemer og atmosfæren. 
Forbedrede klimaprognoser i relevant 
tidsmæssig og rumlig skala vil blive 
understøttet gennem udvikling af mere 
præcise scenarier og modeller, herunder 
fuldt sammenkoblede "Earth system"-
modeller over kredsløbene på og omkring 
jorden.

Det er afgørende, at vi får øget indsigt i 
årsagerne til klimaforandringerne og deres 
udvikling og mere præcise klimaprognoser, 
hvis vi som samfund skal beskytte 
menneskeliv, økonomiske aktiviteter, 
goder og infrastrukturer samt sikre effektiv 
beslutningstagning. Det er uhyre vigtigt, at 
vi øger vores videnskabelige indsigt i de 
klimatiske drivkræfter, processer, 
mekanismer og reaktioner, der knytter sig 
til vekselvirkningerne i oceanerne, de 
terrestriske økosystemer, atmosfæren og 
polarområderne. Forbedrede 
klimaprognoser i relevant tidsmæssig og 
rumlig skala vil blive understøttet gennem 
udvikling af mere præcise scenarier og 
modeller, herunder fuldt sammenkoblede 
"Earth system"-modeller over kredsløbene 
på og omkring jorden.

Or. en

Ændringsforslag 127
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 5 – nr. 5.1 – underpunkt 5.1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vi har ikke tilstrækkelig viden om 
samfundets og økonomiens evne til at 
tilpasse sig klimaforandringerne. For at 
sikre effektive, rimelige og socialt 
acceptable foranstaltninger til fremme af et 
miljø og et samfund, der kan modstå 
klimaforandringerne, er der behov for en 
integreret analyse af aktuelle og fremtidige 
konsekvenser, sårbarheder, 
befolkningseksponeringer, risici, 
omkostninger og muligheder i forbindelse 
med klimavariationerne og -ændringerne 

Vi har ikke tilstrækkelig viden om 
samfundets og økonomiens evne til at 
tilpasse sig klimaforandringerne. For at 
sikre effektive, rimelige og socialt 
acceptable foranstaltninger til fremme af et 
miljø og et samfund, der kan modstå 
klimaforandringerne, er der behov for en 
integreret analyse af aktuelle og fremtidige 
konsekvenser, sårbarheder, 
befolkningseksponeringer, risici, 
omkostninger og muligheder i forbindelse 
med klimavariationerne og -ændringerne 
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under hensyntagen til ekstreme hændelser 
og relaterede klimaafledte farer og 
gentagelser af disse. Denne analyse vil 
også omfatte klimaforandringernes 
konsekvenser for biodiversiteten, 
økosystemerne og økosystemtjenesterne, 
infrastrukturerne samt de økonomiske 
ressourcer og naturressourcerne. Der vil 
blive lagt vægt på de mest værdifulde 
naturlige økosystemer og bebyggede 
miljøer samt centrale samfundsmæssige, 
kulturelle og økonomiske sektorer i hele 
Europa. Ved aktionerne vil man undersøge 
de konsekvenser og stadig større risici for 
menneskers sundhed, der stammer fra 
klimaforandringerne og de øgede 
koncentrationer af drivhusgasser i 
atmosfæren. Gennem forskning vil man 
vurdere innovative, retfærdigt fordelte og 
omkostningseffektive former for tilpasning 
til klimaforandringerne, herunder 
beskyttelse og tilpasning af 
naturressourcerne og økosystemerne, og 
virkningerne af disse for at sikre oplysning 
og understøtte udviklingen og 
gennemførelsen af dem på alle niveauer i 
alle skalaer. Her vil der også blive taget 
hensyn til de potentielle virkninger, 
omkostninger og risici ved mulighederne 
for "geo-engineering". De komplekse 
indbyrdes sammenhænge, konflikter og 
synergier ved politikker vedrørende 
tilpasning og risikoforebyggelse med andre 
klima- og sektorspecifikke politikker vil 
blive undersøgt, herunder indvirkningen på
beskæftigelsen og sårbare gruppers 
levestandard.

under hensyntagen til ekstreme hændelser 
og relaterede klimaafledte farer og 
gentagelser af disse. Denne analyse vil 
også omfatte klimaforandringernes 
konsekvenser for biodiversiteten, 
økosystemerne og økosystemtjenesterne, 
infrastrukturerne samt de økonomiske
ressourcer og naturressourcerne. Det må 
f.eks. forventes, at klimaændringerne vil 
øge forekomsten af ekstreme hydrologiske 
fænomener (oversvømmelser og tørke) 
med enorme indvirkninger på 
vandressourcerne, økosystemerne og 
bæredygtigheden af den økonomiske
virksomhed, vi udøver i dag. Virkningerne 
på vandtilgængeligheden er særlig 
relevant. I mange af Unionens regioner 
vil vandknapheden blive mere udpræget, 
og der vil opstå en mere ujævn fordeling 
over tid og rum, som vil kræve nye former 
for forvaltning. Der vil blive lagt vægt på 
de mest værdifulde naturlige økosystemer 
og bebyggede miljøer samt centrale 
samfundsmæssige, kulturelle og 
økonomiske sektorer i hele Europa. Ved 
aktionerne vil man undersøge de 
konsekvenser og stadig større risici for 
menneskers sundhed, der stammer fra 
klimaforandringerne og de øgede 
koncentrationer af drivhusgasser i 
atmosfæren. Gennem forskning vil man 
vurdere innovative, retfærdigt fordelte og 
omkostningseffektive former for tilpasning 
til klimaforandringerne, herunder de 
særpræg, som kendetegner øer og 
regionerne i den yderste periferi, samt 
beskyttelse og tilpasning af 
naturressourcerne og økosystemerne, og 
virkningerne af disse for at sikre oplysning 
og understøtte udviklingen og 
gennemførelsen af dem på alle niveauer i 
alle skalaer. Her vil der også blive taget 
hensyn til de potentielle virkninger, 
omkostninger og risici ved mulighederne 
for "geo-engineering". De komplekse 
indbyrdes sammenhænge, konflikter og 
synergier ved politikker vedrørende 
tilpasning og risikoforebyggelse med andre 



PR\903346DA.doc 89/124 PE489.688v01-00

DA

klima- og sektorspecifikke politikker vil 
blive undersøgt, herunder indvirkningen på 
beskæftigelsen og sårbare gruppers 
levestandard.

Or. en

Ændringsforslag 128
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 5 – nr. 5.1 – underpunkt 5.1.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionens overgang til en 
konkurrencedygtig, ressourceeffektiv og 
klimaforandringsresistent økonomi i 2050 
kræver, at vi udarbejder effektive, 
langsigtede lavemissionsstrategier og gør 
store fremskridt, hvad angår innovation. 
Gennem forskning vil vi vurdere de 
miljømæssige og socioøkonomiske risici, 
muligheder og følgevirkninger af de 
foranstaltninger, som vi kan træffe for at 
afbøde klimaforandringerne. Forskningen 
vil understøtte udvikling og validering af 
nye modeller for samspillet mellem klima, 
energi og økonomi under hensyntagen til 
økonomiske instrumenter og relevante 
eksterne virkninger. Formålet er at afprøve 
de tilgængelige afbødningspolitikker og 
lavemissionsteknologier i forskellig 
målestok til brug for de vigtigste sektorer i 
samfundet og økonomien på EU-plan og 
globalt plan. Aktionerne vil lette 
teknologisk, institutionel og 
socioøkonomisk innovation ved at styrke 
forbindelserne mellem forskning og 
anvendelse og blandt iværksættere, 
slutbrugere, forskere og videninstitutioner.

Unionens overgang til et
konkurrencedygtigt, ressourceeffektivt og 
klimaforandringsresistent samfund i 2050 
kræver, at vi udarbejder effektive, 
langsigtede lavemissionsstrategier og gør 
store fremskridt, hvad angår innovation. 
Gennem forskning vil vi vurdere de 
miljømæssige og socioøkonomiske risici, 
muligheder og følgevirkninger af de 
foranstaltninger, som vi kan træffe for at 
afbøde klimaforandringerne. Forskningen 
vil understøtte udvikling og validering af 
nye modeller for samspillet mellem klima, 
energi og økonomi under hensyntagen til 
økonomiske instrumenter og relevante 
eksterne virkninger. Formålet er at afprøve 
de tilgængelige afbødningspolitikker og 
lavemissionsteknologier i forskellig 
målestok til brug for de vigtigste sektorer i 
samfundet og økonomien på EU-plan og 
globalt plan. Aktionerne vil lette 
teknologisk, institutionel og 
socioøkonomisk innovation ved at styrke 
forbindelserne mellem forskning og 
anvendelse og blandt iværksættere, 
slutbrugere, forskere og videninstitutioner.
Effektiv vandforvaltning vil nødvendigvis 
komme til at spille en afgørende rolle som 
en led i modvirkningspolitikkerne.  Der vil 
blive flere halvtørre områder og områder 
med mangel på vand i EU, som vil blive 
alvorligt påvirket af klimaændringerne. 
En reducering af vandtilgængeligheden, 
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en stigning i hyppigheden og intensiteten 
af ekstreme hændelser og en principielt 
mere ujævn fordeling af 
vandtilgængeligheden vil kræve meget 
effektive vandforvaltningspraksisser, en 
bedre forvaltning af efterspørgslen og i 
visse tilfælde et øget vandlager for at 
sikre, at vandmængde øges i nødvendigt 
omfang. Det er nødvendigt at forske i, 
hvorledes de miljømæssige indvirkninger 
af sådanne modvirkningsforanstaltninger 
kan minimeres.

Or. en

Ændringsforslag 129
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 5 – nr. 5.2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.2. Bæredygtig forvaltning af 
naturressourcerne og økosystemerne

5.2. Miljøbeskyttelse, bæredygtig
forvaltning af naturressourcerne, vand, 
biodiversitet og økosystemer

Or. en

Ændringsforslag 130
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 5 – nr. 5.2 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vores samfund står over for en stor 
udfordring, da vi skal sikre en bæredygtig 
balance mellem menneskets behov og 
miljøhensynet. Miljøressourcerne, 
herunder vand, luft, biomasse, frugtbar 
jord, biodiversitet og økosystemerne, og 
vores udbytte af dem understøtter den 
europæiske og globale økonomi og vores 
livskvalitet. På verdensplan ventes de 
forretningsmuligheder, der knytter sig til 
naturressourcerne, at udgøre over 2 bio. 

Vores samfund står over for en stor 
udfordring, da vi skal sikre en bæredygtig 
balance mellem menneskets behov og 
miljøhensynet. Miljøressourcerne, 
herunder vand, luft, biomasse, frugtbar 
jord, skovbrug, biodiversitet og 
økosystemerne, og vores udbytte af dem 
understøtter den europæiske og globale 
økonomi og vores livskvalitet. På 
verdensplan ventes de 
forretningsmuligheder, der knytter sig til 
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EUR i 2050. Trods dette er vi i færd med at 
overudnytte miljøressourcerne og forringe 
økosystemerne i Europa og på verdensplan 
i et omfang, så naturen ikke kan regenerere 
dem. For eksempel mister vi i Unionen 
hvert år 1 000 km² af de mest frugtbare 
jorder og værdifulde økosystemer, mens vi 
spilder en fjerdedel af vores ferskvand. Vi 
kan simpelthen ikke fortsætte i denne 
retning. Forskningen skal bidrage til at 
vende de tendenser, der skader miljøet, og 
til at sikre, at økosystemerne fortsat kan 
give os de ressourcer, goder og ydelser, der 
er afgørende for vores trivsel og 
økonomiske velstand.

naturressourcerne, at udgøre over 2 bio. 
EUR i 2050. Trods dette er vi i færd med at 
overudnytte og endda ødelægge (f.eks. 
ekstreme skovbrande) miljøressourcerne 
og forringe økosystemerne i Europa og på 
verdensplan i et omfang, så naturen ikke 
kan regenerere dem. For eksempel mister 
vi i Unionen hvert år 1 000 km² af de mest 
frugtbare jorder og værdifulde 
økosystemer, mens vi spilder en fjerdedel 
af vores ferskvand. Vi kan simpelthen ikke 
fortsætte i denne retning. Forskningen skal 
bidrage til at vende de tendenser, der 
skader miljøet, og til at sikre, at 
økosystemerne fortsat kan give os de 
ressourcer, goder og ydelser, der er 
afgørende for vores trivsel og økonomiske 
velstand.

Or. en

Ændringsforslag 131
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 5 – nr. 5.2 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet med denne aktivitet er derfor at give 
os den fornødne viden, så vi kan forvalte 
naturressourcerne på en måde, som sikrer 
en bæredygtig balance mellem de 
begrænsede ressourcer og vores 
samfundsmæssige og økonomiske behov.

Målet med denne aktivitet er derfor at give 
os den fornødne viden, så vi kan forvalte 
og bevare naturressourcerne på en måde, 
som sikrer en bæredygtig balance mellem 
de begrænsede ressourcer og vores 
samfundsmæssige og økonomiske behov.

For at nå dette mål skal vores forskning 
og innovation fokuseres på følgende:

Or. en

Ændringsforslag 132
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 5 – nr. 5.2 – underpunkt 5.2.1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennem vores handlinger risikerer vi at 
udløse uoprettelige miljømæssige 
ændringer, der forrykker økosystemernes 
balance. Det er afgørende at foregribe disse 
risici ved at vurdere, overvåge og forudsige 
indvirkningerne fra menneskelige 
aktiviteter på miljøet og de miljømæssige 
ændringers konsekvenser for menneskers 
velbefindende. Forskning i 
havøkosystemerne (lige fra kystzoner til 
dybhavet) og økosystemerne i ferskvandet, 
jorden og byerne, herunder de 
økosystemer, der er afhængige af 
grundvandet, vil øge vores indsigt i det 
komplekse samspil mellem 
naturressourcerne og de sociale, 
økonomiske, og økologiske systemer, bl.a. 
naturlige tærskelværdier, og de 
menneskelige og biologiske systemers 
modstandsdygtighed eller skrøbelighed. 
Gennem forskningen vil vi undersøge, 
hvordan økosystemerne fungerer og 
reagerer på menneskeskabte påvirkninger, 
hvordan de kan genoprettes, og hvordan 
dette vil påvirke økonomierne og 
menneskers velbefindende. Desuden vil vi 
forsøge at finde løsninger på de 
ressourcemæssige udfordringer. 
Forskningen vil bidrage til udvikling af 
politikker og fremgangsmåder, der sikrer, 
at vores sociale og økonomiske aktiviteter 
forbliver på et niveau, der sikrer, at både 
økosystemerne og biodiversiteten forbliver 
bæredygtige og kan tilpasse sig.

Gennem vores handlinger risikerer vi at 
udløse uoprettelige miljømæssige 
ændringer, der forrykker økosystemernes 
balance. Det er afgørende at foregribe disse 
risici ved at vurdere, overvåge og forudsige 
indvirkningerne fra menneskelige 
aktiviteter på miljøet og de miljømæssige 
ændringers konsekvenser for menneskers 
velbefindende. En bedre forståelse af 
miljømæssige sundheds- og 
velfærdsdeterminanter og de 
mellemliggende mekanismer er et krav for 
at sikre bedre dokumentation for effektive 
sundhedsbeskyttelsesstrategier og for at 
informere EU-programmerne og -
politikkerne.

En større viden er grundlæggende, når 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
aspekter bidrager til overordnede 
ændringer, såsom fænomenet med 
skovbrande. En bedre forståelse af de 
fysiske og sociale fænomener, som fører 
til skovbrande, er af overordentlig stor 
betydning. Simulering, dataindsamling og 
analyser er afgørende for 
forskningsbaserede 
beslutningsstøttesystemer som en 
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afgørende metode til at undgå skovbrande 
og øge effektiviteten i forbindelse med 
bekæmpelsen heraf samt til at mindske de 
menneskelige, miljømæssige, sociale og 
økonomiske skader.
Forskning i havøkosystemerne (lige fra 
kystzoner til dybhavet), polarhavet og 
økosystemerne i ferskvandet, jorden og 
byerne, herunder de økosystemer og den 
biologiske mangfoldighed, der er 
afhængige af grundvandet, vil øge vores 
indsigt i det komplekse samspil mellem 
naturressourcerne og de sociale, 
økonomiske, og økologiske systemer, bl.a. 
naturlige tærskelværdier, og de 
menneskelige og biologiske systemers 
modstandsdygtighed eller skrøbelighed. 
For så vidt angår spørgsmålet om vand er 
der planlagt forvaltningsstrategier, som 
integrerer vandforvaltning af naturlige 
kilder og alternative kilder (f.eks. renset 
spildevand) med henblik på forskellige
anvendelsesformer, som ofte står i 
modstrid til hinanden (landbrug, 
miljømæssig genopretning/forbedring, 
bekæmpelse af skovbrande, rekreative 
aktiviteter og den offentlige forsyning). 
Der bør rettes fokus mod vandkvantiteten 
og kvaliteten af naturlige 
vandforekomster, navnlig dem der 
anvendes til drikkevandsforsyning.
Gennem forskningen vil vi undersøge, 
hvordan økosystemerne fungerer og 
reagerer på menneskeskabte påvirkninger, 
hvordan disse indvirkninger kan
minimeres, hvordan økosystemerne kan 
genoprettes, og hvordan dette vil påvirke 
økonomierne og menneskers 
velbefindende. Desuden vil vi forsøge at 
finde løsninger på de ressourcemæssige 
udfordringer. Forskningen vil bidrage til 
udvikling af politikker og fremgangsmåder, 
der sikrer, at vores sociale og økonomiske 
aktiviteter forbliver på et niveau, der sikrer, 
at både økosystemerne og biodiversiteten 
forbliver bæredygtige og kan tilpasse sig.
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Or. en

Ændringsforslag 133
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 5 – nr. 5.2 – underpunkt 5.2.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I vores sociale, økonomiske og 
forvaltningsmæssige systemer er der stadig 
behov for, at vi tager hånd om både 
udtømningen af ressourcerne og skaderne 
på økosystemerne. Vores forskning og 
innovation vil understøtte de politiske 
beslutninger, der er nødvendige for at 
forvalte naturressourcerne og 
økosystemerne således, at vi kan undgå 
eller tilpasse os til forstyrrende klima- og 
miljømæssige ændringer og fremme 
institutionelle, økonomiske, 
adfærdsmæssige og teknologiske 
ændringer, der sikrer bæredygtighed. Der 
vil blive lagt vægt på økosystemer og 
økosystemtjenester, der er særlig relevante 
i forhold til vores politik, såsom ferskvand, 
have og oceaner, luftkvalitet, biodiversitet, 
arealanvendelse og jordbund. Vores 
samfunds og økosystemers modstandskraft 
mod katastrofer, herunder naturkatastrofer, 
vil blive styrket ved, at vi bliver bedre til at 
forudsige, varsle og vurdere sårbarheder og 
konsekvenser, bl.a. i forhold til en 
kombination af flere risici. Forskning og 
innovation vil således understøtte vores 
politikker inden for miljø og 
ressourceeffektivitet og give os løsninger 
vedrørende effektiv, bevisbaseret 
forvaltning inden for sikre grænser. Vi vil 
udvikle nyskabende metoder til at øge 
sammenhængen mellem politikkerne, 
foretage afvejninger og tage hånd om 
interessekonflikter samt øge befolkningens 
bevidsthed om forskningsresultaterne og 
borgernes deltagelse i 
beslutningsprocesserne.

I vores sociale, økonomiske og 
forvaltningsmæssige systemer er der stadig 
behov for, at vi tager hånd om både 
udtømningen af ressourcerne og skaderne 
på økosystemerne. Vores forskning og 
innovation vil understøtte de politiske 
beslutninger, der er nødvendige for at 
forvalte naturressourcerne og 
økosystemerne således, at vi kan undgå 
eller tilpasse os til forstyrrende klima- og 
miljømæssige ændringer og disse 
indvirkninger og fremme institutionelle, 
økonomiske, adfærdsmæssige og 
teknologiske ændringer, der sikrer 
bæredygtighed. Der vil blive lagt vægt på 
økosystemer og økosystemtjenester, der er 
særlig relevante i forhold til vores politik, 
såsom ferskvand, have og oceaner, 
polarområderne, luftkvalitet, biodiversitet, 
arealanvendelse, skovbrande og jordbund. 
Vores samfunds og økosystemers 
modstandskraft mod katastrofer, herunder 
naturkatastrofer, bl.a. skovbrande, vil blive 
styrket ved, at vi bliver bedre til at 
forudsige, varsle og vurdere sårbarheder og 
konsekvenser, bl.a. i forhold til en 
kombination af flere risici. Forskning og 
innovation vil således understøtte vores 
politikker inden for miljø og 
ressourceeffektivitet og give os løsninger 
vedrørende effektiv, bevisbaseret 
forvaltning inden for sikre grænser. Vi vil 
udvikle nyskabende metoder til at øge 
sammenhængen mellem politikkerne, 
foretage afvejninger og tage hånd om 
interessekonflikter. Der vil ligeledes blive 
givet særlig opmærksomhed til at øge 
befolkningens bevidsthed om 
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forskningsresultaterne og borgernes 
deltagelse i beslutningsprocesserne og 
offentlighedens accept af innovationer og 
innovative teknologier.

Or. en

Ændringsforslag 134
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 5 – nr. 5.2 – underpunkt 5.2.2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.2.2 a. Bæredygtig udnyttelse af 
kystområder og havmiljø 
Klimaændringer og udnyttelse af 
ressourcer er de største trusler mod 
økosystemet. Beskyttelse og bæredygtig 
forvaltning af naturressourcerne og 
vurderingen og bevarelsen af 
biodiversiteten i økosystemerne i kyst- og 
havområderne (herunder 
dybthavsområder) gennem innovativ 
observation og overvågningsredskaber er 
af afgørende betydning. Der bør fokuseres 
på at opnå viden om udviklingen af nye 
koncepter og redskaber til at forbedre 
økosystemets modstandskraft over for 
naturkatastrofer og følgerne af 
klimaændringer og socioøkonomiske 
aktiviteter, som belaster økosystemerne 
ekstra hårdt. Denne viden bør opnås 
gennem en forvaltning, der baserer på 
videnskab og bygger på et 
samfundsmæssigt engagement, for at 
fremme udviklingen af tjenester, som er 
bæredygtige og effektive med hensyn til 
havressourcerne, herunder også tjenester, 
som ikke udnytter ressourcerne og 
omfatter pålidelig viden om marine 
økosystemer. Denne tilgang skal tage 
højde for det marine økosystems struktur, 
funktion og tjenester. Derudover er det 
nødvendigt at sikre, at truslen mod den 
biologiske mangfoldighed i kyst- og 
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havområder (herunder 
levestedsændringer og fragmentering, 
invasive arter, overudnyttelse og 
forurening) formindskes. Det er også 
nødvendigt at fremme og forbedre 
redskaberne for den fysiske planlægning 
for havet, herunder kystbeskyttelse og 
beskyttede havområder.

Or. en

Ændringsforslag 135
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 5 – nr. 5.3 – underpunkt 5.3.2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.3.2. Fremme af bæredygtig forsyning og 
anvendelse af råstoffer, herunder 
udforskning, udvinding, forarbejdning, 
genbrug og genvinding

5.3.2. Fremme af bæredygtig forsyning og 
anvendelse af råstoffer, herunder
mineralske land- og havressourcer, 
hvilket omfatter udforskning, udvinding, 
forarbejdning, genbrug og genvinding

Or. en

Ændringsforslag 136
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 5 – nr. 5.3 – underpunkt 5.3.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er behov for forskning og innovation 
gennem hele råstoffernes livscyklus for at 
sikre økonomisk overkommelig, pålidelig 
og bæredygtig forsyning og forvaltning af 
de råstoffer, der har afgørende betydning 
for Europas industrier. Udvikling og
anvendelse af økonomisk rentable, socialt 
acceptable og miljøvenlige teknologier til 
udforskning, udvinding og forarbejdning 
vil for alvor fremme effektiv udnyttelse af 
ressourcerne. Herved vil vi også udnytte 
potentialet ved byminer. Nye og 
økonomisk rentable teknologier, 

Der er behov for forskning og innovation 
gennem hele råstoffernes livscyklus for at 
sikre økonomisk overkommelig, pålidelig 
og bæredygtig forsyning og forvaltning af 
de råstoffer, der har afgørende betydning 
for Europas industrier. Udvikling og 
anvendelse af økonomisk rentable, socialt 
acceptable og miljøvenlige teknologier til 
udforskning, udvinding og forarbejdning 
vil for alvor fremme effektiv udnyttelse af 
ressourcerne. Herved vil vi også udnytte 
potentialet ved byminer. Nye og 
økonomisk rentable teknologier, 
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forretningsmodeller og processer til 
genbrug og genvinding af materialer vil 
desuden bidrage til at mindske Unionens 
afhængighed af primære råstoffer. Dette 
gælder bl.a. behovet for længerevarende 
brug, genbrug og genvinding af høj kvalitet 
og behovet for at nedbringe 
ressourcespildet væsentligt. Der vil blive 
anlagt en tilgang baseret på hele 
livscyklussen fra forsyning af tilgængelige 
råstoffer til udtjente restprodukter, hvor 
man fokuserer på et minimalt energi- og 
ressourcebehov.

forretningsmodeller og processer til 
genbrug og genvinding af materialer vil 
desuden bidrage til at mindske Unionens 
afhængighed af primære råstoffer. Dette 
gælder bl.a. behovet for længerevarende 
brug, genbrug og genvinding af høj kvalitet 
og behovet for at nedbringe både det 
sædvanlige forbrug og ressourcespildet 
væsentligt. Der vil blive anlagt en tilgang 
baseret på hele livscyklussen fra forsyning 
af tilgængelige råstoffer til udtjente 
restprodukter, hvor man fokuserer på et 
minimalt energi- og ressourcebehov.

Or. en

Ændringsforslag 137
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 5 – nr. 5.3 – underpunkt 5.3.4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et eksempel er den europæiske kemiske 
industris stigende afhængighed af 
eksterne oliekilder og naturgas som 
kemiske råvarer. I de senere år er den 
kemiske industri derfor blevet mere og 
mere interesseret i at anvende 
indenlandsk kul som et alternativt kemisk 
råmateriale. Den omstændighed, at 
indenlandsk kul ikke anvendes til 
energifremstilling, kan tilbyde langsigtede 
udviklingsmuligheder for mange 
europæiske kemiske anlæg i betragtning 
af udtømmelsen af de globale oliereserver 
og den politiske usikkerhed i de 
olieproducerende lande. I fremtiden bør 
der udvikles procesteknologier og anlæg, 
som gør alternative kulbrintekilder, såsom 
indenlandsk kul, anvendelige for den 
kemiske industri i Europa.

Or. en
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Ændringsforslag 138
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 5 – nr. 5.4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.4. Fremme overgangen til en grøn
økonomi gennem miljøinnovation

5.4. Fremme af overgangen til et 
bæredygtigt samfund og en bæredygtig
økonomi gennem miljøinnovation

Or. en

Ændringsforslag 139
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 5 – nr. 5.4 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet med denne aktivitet er således at 
fremme alle former for miljøinnovation, 
der letter overgangen til en grøn økonomi.

Målet med denne aktivitet er således at 
fremme alle former for miljøinnovation, 
der letter overgangen til et bæredygtigt 
samfund og en bæredygtig økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 140
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 5 – nr. 5.4 – underpunkt 5.4.1 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.4.1. Styrkelse af miljømæssigt innovative 
teknologier, processer, tjenester og 
produkter samt fornyet skub i deres 
udbredelse på markedet

5.4.1. Styrkelse af miljømæssigt innovative 
teknologier, processer, tjenester og 
produkter

Or. en

Ændringsforslag 141
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 5 – nr. 5.4 – underpunkt 5.4.1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der vil blive ydet støtte til alle former for 
innovation, både inkrementelle og radikale, 
hvor man kombinerer teknologisk, 
organisationsmæssig, samfundsmæssig, 
adfærdsmæssig, forretningsmæssig og 
politikrelateret innovation og øger 
inddragelsen af civilsamfundet. Herved vil 
vi understøtte en mere cirkulær økonomi 
og samtidig mindske miljøpåvirkningerne, 
idet vi tager hensyn til 
boomerangeffekterne på miljøet. Der vil 
bl.a. blive tale om nye former for 
forretningsmodeller, industriel symbiose, 
produkttjenestesystemer, produktdesign og 
fremgangsmåder baseret på hele 
livscyklussen og "vugge til vugge"-
princippet. Målet vil være at øge 
ressourceeffektiviteten ved at mindske 
mængden af input, affald og udledte 
skadelige stoffer i absolutte tal i hele 
værdikæden og at fremme genbrug, 
genvinding og erstatning af ressourcer. 
Fokus vil være rettet mod at lette 
overgangen fra forskning til marked og 
inddrage industrien, navnlig SMV, lige fra 
udvikling af prototyper til markedsføring 
af slutprodukterne. Desuden vil vi gennem 
netværkssamarbejde blandt aktører inden 
for miljøinnovation bestræbe os på at øge 
udvekslingen af viden og skabe en bedre 
sammenhæng mellem udbud og 
efterspørgsel.

Der vil blive ydet støtte til alle former for 
innovation, både inkrementelle og radikale, 
hvor man kombinerer teknologisk, 
organisationsmæssig, samfundsmæssig, 
adfærdsmæssig, forretningsmæssig og 
politikrelateret innovation og øger 
inddragelsen af civilsamfundet. Herved vil 
vi understøtte en mere cirkulær økonomi 
og samtidig mindske miljøpåvirkningerne, 
idet vi tager hensyn til 
boomerangeffekterne på miljøet. Der vil 
bl.a. blive tale om nye former for 
forretningsmodeller, industriel symbiose, 
produkttjenestesystemer, produktdesign og 
fremgangsmåder baseret på hele 
livscyklussen og "vugge til vugge"-
princippet. Målet vil være at øge 
ressourceeffektiviteten ved at mindske 
mængden af input, affald og udledte 
skadelige stoffer i absolutte tal i hele 
værdikæden og at fremme genbrug, 
genvinding og erstatning af ressourcer. I 
den nuværende økonomiske situation er 
det nødvendigt at prioritere støtte til 
private virksomheder, navnlig SMV'er, 
med henblik på at indføre miljømæssigt 
innovative ideer på markedet i lighed med 
de tidligere gennemførte, vellykkede 
markedsintroduktionsprojekter 
vedrørende økoinnovation. Fokus vil være 
rettet mod at lette overgangen fra forskning 
til marked og inddrage industrien, navnlig 
SMV, lige fra udvikling af prototyper til 
prækommerciel demonstration. Desuden 
vil vi gennem netværkssamarbejde blandt 
aktører inden for miljøinnovation bestræbe 
os på at øge udvekslingen af viden og 
skabe en bedre sammenhæng mellem 
udbud og efterspørgsel.

Or. en
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Ændringsforslag 142
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 5 – nr. 5.4 – underpunkt 5.4.1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremme af den første anvendelse og 
markedsintroduktion af miljøinnovative 
løsninger, som nærmer sig 
kommercialisering
Det er ikke usædvanligt, at meget lovende 
og teknisk avancerede miljøinnovative 
teknologier, processer, tjenester og 
produkter ikke når markedet som følge af 
de udfordringer, som opstår i forbindelse 
med markedsføringen, og de 
virksomhedsspecifikke risici, som er 
forbundet med introduktionen.  
Miljøinnovative løsninger, som er blevet 
teknisk demonstreret, realiserer ikke deres 
fulde miljømæssige og økonomiske 
potentiale, eftersom private investorer 
anser markedsføringen for at udgøre en 
for stor risiko.  Dette gælder navnlig 
løsninger, der stammer fra nystartede 
virksomheder og innovative SMV’er. 
Målet vil være at støtte projekter, som er 
beskæftiget med den første anvendelse, og 
markedsintroduktion af miljøinnovative 
teknikker, produkter, tjenester eller 
praksisser, som er relevante for Unionen, 
og som allerede er blevet teknisk 
demonstreret, men for hvilke det endnu 
ikke er lykkedes at komme ind på 
markedet som følge af 
virksomhedsspecifikke risici. 
Foranstaltningerne bør bidrage til at 
fjerne hindringerne for udviklingen og 
den brede anvendelse af miljøinnovation, 
skabe eller udvide markederne for de 
pågældende løsninger og forbedre 
konkurrenceevnen for Unionens 
virksomheder, navnlig SMV’er, på 
verdensmarkederne.

Or. en
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Begrundelse

Med udgangspunkt i erfaringerne med det yderst vellykkede rammeprogram for 
konkurrenceevne og innovation, som forvaltes af Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne 
og Innovation, bør Horisont 2020 omfatte støtte til markedsintroduktion som et nyt separat 
punkt. At skelne mellem forskning og udvikling i forbindelse med miljøinnovation og 
markedsintroduktion af miljøinnovative produkter indebærer den fordel, at projekternes 
forskellige karakter fremhæves, og kontinuiteten i miljøinnovationsprogrammet sikres, hvilket 
hidtil har været langt det mest populære EU-program for miljøinnovative iværksættere.

Ændringsforslag 143
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 5 – nr. 5.4 – underpunkt 5.4.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er behov for strukturelle og 
institutionelle ændringer for at muliggøre 
overgangen til en grøn økonomi. Gennem 
forskning og innovation vil vi tage hånd 
om de største forhindringer for samfunds-
og markedsmæssige ændringer og sigte 
mod at sætte forbrugerne, erhvervslederne 
og politikerne i stand til at udvise en 
nyskabende og bæredygtig adfærd. Der vil 
blive udviklet solide og gennemsigtige 
værktøjer, metoder og modeller til brug 
ved vurdering og gennemførelse af de 
vigtigste økonomiske, samfundsmæssige 
og institutionelle forandringer, som er 
nødvendige for at opnå et paradigmeskift i 
retning af en grøn økonomi. I kraft af 
forskningen vil vi undersøge, hvordan vi 
kan fremme bæredygtige forbrugsmønstre, 
bl.a. gennem socioøkonomisk forskning, 
adfærdsvidenskab, brugerengagement og 
offentlig accept af innovation, ligesom vi 
vil se på aktiviteter, der kan forbedre 
kommunikationen og øge offentlighedens 
opmærksomhed. Demonstrationsaktiviteter 
vil blive anvendt i fuldt omfang.

Der er behov for strukturelle og 
institutionelle ændringer for at muliggøre 
overgangen til et bæredygtigt samfund og 
en bæredygtig økonomi. Gennem 
forskning og innovation vil vi tage hånd 
om de største forhindringer for samfunds-
og markedsmæssige ændringer og sigte 
mod at sætte forbrugerne, erhvervslederne 
og politikerne i stand til at udvise en 
nyskabende og bæredygtig adfærd. Der vil 
blive udviklet solide og gennemsigtige 
værktøjer, metoder og modeller til brug 
ved vurdering og gennemførelse af de 
vigtigste økonomiske, samfundsmæssige 
og institutionelle forandringer, som er 
nødvendige for at opnå et paradigmeskift i 
retning af en grøn økonomi. I kraft af 
forskningen vil vi undersøge, hvordan vi 
kan fremme bæredygtige forbrugsmønstre, 
bl.a. gennem socioøkonomisk forskning, 
adfærdsvidenskab, brugerengagement og 
offentlig accept af innovation, ligesom vi 
vil se på aktiviteter, der kan forbedre 
kommunikationen og øge offentlighedens 
opmærksomhed. Demonstrationsaktiviteter 
vil blive anvendt i fuldt omfang.

Or. en
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Ændringsforslag 144
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 5 – nr. 5.5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.5a. Kulturarv
Det er nødvendigt at indføre 
forskningsstrategier, metoder og 
værktøjer for at bane vej for en dynamisk 
og bæredygtig kulturarv i Europa til 
imødegåelse af klimaændringerne. 
Kulturarven i sine mangfoldige 
fremtrædelsesformer udgør den levende 
kontekst for robuste samfund, der 
reagerer på mange forskellige slags 
forandringer. Forskning i kulturarven 
forudsætter en tværfaglig tilgang for at 
forbedre forståelsen af det historiske
materiale. Aktiviteterne skal fokusere på 
at identificere robusthedsniveauer 
gennem observationer, overvågning og 
modellering samt at give en bedre indsigt 
i, hvordan samfund mærker og reagerer 
på klimaændringer og jordskælv og 
vulkanudbrud.

Or. en

Ændringsforslag 145
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Rummelige, innovative og sikre
samfund

6. Europa i en verden i forandring -
rummelige, innovative og reflekterende
samfund

Or. en

Ændringsforslag 146
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6 – nr. 6.1 - afsnit 2



PR\903346DA.doc 103/124 PE489.688v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På denne baggrund er målet at øge den 
sociale, økonomiske og politiske 
integration, bekæmpe fattigdom, sikre 
menneskerettighederne, digital inddragelse, 
lighed, solidaritet og interkulturel dynamik 
ved at understøtte tværfaglig forskning, 
indikatorer, teknologiske fremskridt, 
organisationsmæssige løsninger og nye 
former for samarbejde og medskabelse. 
Forskning og andre aktiviteter skal 
understøtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien og andre relevante 
dele af Unionens udenrigspolitik. 
Forskning inden for humaniora kan spille 
en vigtig rolle i denne forbindelse. Hvis vi 
skal opstille målene i de europæiske 
strategier og politikker og vurdere 
opnåelsen af dem, vil det kræve målrettet 
forskning i statistiske informationssystemer 
af høj kvalitet og udvikling af tilpassede 
instrumenter, som giver de politiske 
beslutningstagere mulighed for at vurdere 
virkningerne og effektiviteten af påtænkte 
foranstaltninger, herunder navnlig hvis 
foranstaltningerne vedrører social 
inddragelse.

På denne baggrund er målet at øge den 
sociale, økonomiske og politiske 
integration, bekæmpe fattigdom, sikre 
menneskerettighederne, digital inddragelse, 
lighed, solidaritet og interkulturel dynamik 
ved at understøtte tværfaglig forskning, 
indikatorer, teknologiske fremskridt, 
organisationsmæssige løsninger og nye 
former for samarbejde og medskabelse. 
Forskning og andre aktiviteter skal 
understøtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien og andre relevante 
dele af Unionens udenrigspolitik. 
Forskning inden for samfundsvidenskab 
og humaniora kan spille en vigtig rolle i 
denne forbindelse. Hvis vi skal opstille 
målene i de europæiske strategier og 
politikker og vurdere opnåelsen af dem, vil 
det kræve målrettet forskning i statistiske 
informationssystemer af høj kvalitet og 
udvikling af tilpassede instrumenter, som 
giver de politiske beslutningstagere 
mulighed for at vurdere virkningerne og 
effektiviteten af påtænkte foranstaltninger, 
herunder navnlig hvis foranstaltningerne 
vedrører social inddragelse. Videnskaben 
bør være i stand til at foretage en 
dybdegående analyse af det sociale rum i 
de europæiske byer, lige fra den iboende 
dynamik med hensyn til lokal, regional og 
global handlingsevne, ved at foretage en 
vurdering af, hvilken indvirkning viden, 
borgerdeltagelse og social ulighed har for 
samfundenes trivsel.

Or. en

Ændringsforslag 147
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6 – nr. 6.1 – underpunkt 6.1.1



PE489.688v01-00 104/124 PR\903346DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De vedvarende bestræbelser på at opnå 
økonomisk vækst indebærer en række store 
menneskelige, sociale, miljømæssige og 
økonomiske omkostninger. Intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst i Europa 
indebærer væsentlige ændringer af, 
hvordan vi definerer, måler (herunder via 
måling af fremskridt, som går ud over den 
normalt anvendte BNP-indikator), 
genererer og oppebærer vækst og velfærd 
over længere tid. Gennem forskning vil vi 
analysere udviklingen af bæredygtige 
former for livsstil, socioøkonomisk adfærd 
og værdier samt deres relationer til 
paradigmer og politikker og til, hvordan 
institutioner, markeder, virksomheder, 
styringsformer og værdisæt i Europa 
fungerer. I kraft af forskningen vil vi 
udvikle værktøjer, der sikrer bedre 
vurdering af den kontekstuelle og 
gensidige indvirkning fra disse 
udviklingstendenser og politiske valg på 
områder som beskæftigelse, beskatning, 
uligheder, fattigdom, social inddragelse, 
uddannelse og færdigheder, styrkelse af 
lokalsamfundet, konkurrenceevne samt det 
indre marked. Desuden vil vi analysere, 
hvordan de nationale økonomier udvikler 
sig, og hvilke former for styring på 
europæisk og internationalt plan der kan 
bidrage til at undgå makroøkonomiske 
ubalancer, monetære problemer, 
finanspolitisk konkurrence, arbejdsløshed 
og beskæftigelsesproblemer samt andre 
former for økonomisk og finansiel 
ustabilitet. Endelig vil vi tage hensyn til 
den øgede indbyrdes afhængighed blandt 
Unionens og resten af verdens økonomier, 
markeder og finansielle systemer.

De vedvarende bestræbelser på at opnå 
økonomisk vækst indebærer en række store 
menneskelige, sociale, miljømæssige og 
økonomiske omkostninger. Intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst i Europa 
indebærer væsentlige ændringer af, 
hvordan vi definerer, måler (herunder via 
måling af fremskridt, som går ud over den 
normalt anvendte BNP-indikator), 
genererer og oppebærer vækst og velfærd 
over længere tid. Gennem forskning vil vi 
analysere udviklingen af bæredygtige 
former for livsstil, socioøkonomisk adfærd 
og værdier samt deres relationer til 
paradigmer og politikker og til, hvordan 
institutioner, markeder, virksomheder, 
styringsformer og værdisæt i Europa 
fungerer. I kraft af forskningen vil vi 
udvikle værktøjer, der sikrer bedre 
vurdering af den kontekstuelle og 
gensidige indvirkning fra disse 
udviklingstendenser og politiske valg på 
områder som beskæftigelse, beskatning, 
uligheder, fattigdom, social inddragelse, 
uddannelse og færdigheder, styrkelse af 
lokalsamfundet, konkurrenceevne samt det 
indre marked. Desuden vil vi analysere, 
hvordan de nationale økonomier udvikler 
sig, og hvilke former for styring på 
europæisk og internationalt plan der kan 
bidrage til at undgå makroøkonomiske 
ubalancer, monetære problemer, 
finanspolitisk konkurrence, arbejdsløshed 
og beskæftigelsesproblemer samt andre 
former for økonomisk og finansiel 
ustabilitet. Endelig vil vi tage hensyn til 
den øgede indbyrdes afhængighed blandt 
Unionens og resten af verdens økonomier, 
markeder og finansielle systemer. De 
europæiske byer er nødt til at satse på 
politikker, som tilstræber at skabe vækst, 
beskæftigelse og en bæredygtig fremtid. 
Kontrollen af deres indsats – hvor godt de 
fungerer, deres levedygtighed, deres 
tiltrækningskraft med hensyn til 
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investering og kompetencer – er derfor af 
afgørende betydning for Europas succes. 
En europæisk forskningsdagsorden, der 
omfatter erfaring med inklusiv 
byudvikling, er bedre egnet til at modvirke 
de sociale og økonomiske omkostninger 
forbundet med interregionale forskelle.

Or. en

Ændringsforslag 148
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6 – nr. 6.1 – underpunkt 6.1.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I betragtning af den digitale integrations 
stadig større socioøkonomiske betydning 
vil vi gennem forskning og store 
innovationsaktioner fremme integrerende 
ikt-løsninger og effektiv tilegnelse af 
digitale færdigheder, hvilket skal føre til en 
styrkelse af borgernes indflydelse og en 
konkurrencedygtig arbejdsstyrke. Der vil 
blive lagt vægt på nye teknologiske 
fremskridt, der vil muliggøre radikale 
forbedringer, hvad angår personlig 
tilpasning, brugervenlighed og 
tilgængelighed i kraft af øget indsigt i 
borgernes, forbrugernes og brugernes, 
herunder de handicappedes, adfærd og 
værdier. Dette kræver en tilgang til 
forskning og innovation, der bygger på 
"integration gennem design".

I betragtning af den digitale integrations 
stadig større socioøkonomiske betydning 
vil vi gennem forskning og store 
innovationsaktioner fremme integrerende 
ikt-løsninger og effektiv tilegnelse af 
digitale færdigheder, hvilket skal føre til en 
styrkelse af borgernes indflydelse og en 
konkurrencedygtig arbejdsstyrke. Der vil 
blive lagt vægt på nye teknologiske 
fremskridt, der vil muliggøre radikale 
forbedringer, hvad angår personlig 
tilpasning, brugervenlighed og 
tilgængelighed i kraft af øget indsigt i 
borgernes, forbrugernes og brugernes, 
herunder de handicappedes, adfærd og 
værdier. Dette kræver en tilgang til 
forskning og innovation, der bygger på 
"integration gennem design". Der er flere 
vigtige emner, som er af afgørende 
betydning for at opbygge et inklusivt 
samfund: forståelsen af skiftende 
arbejdsmarkeder og arbejdskraftens 
bevægelighed samt hvorledes disse 
faktorer påvirker social inklusion,  
etableringen af modstandsdygtige og 
inklusive områder i Europa, fremme af 
samarbejdsmodeller for forvaltning af 
mangfoldighed og samhørighed, sociale, 
kulturelle og kønsspecifikke uligheder og 
deres sammenhæng med social 
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samhørighed, virkningen af den 
økonomiske krise på velfærdsstaten, 
indvandring, forskelsbehandling og 
mindretalsgrupper samt nuværende 
politikker, som tilsigter at reducere 
forskelsbehandling og eksklusion, 
bekæmpelse af fattigdom og social 
udelukkelse i ugunstigt stillede områder 
og regioner, uddannelsessystemer og 
reformer og deres evne til at fremme 
inklusionen af unge i 
uddannelsessystemet og i samfundet, 
skiftende overgange i de forskellige 
livsstadier og de deraf følgende 
udfordringer for offentlige politikker og 
samfund, kombination af arbejds- og 
privatliv i de forskellige livsfaser samt 
inklusion af handicappede.

Or. en

Ændringsforslag 149
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6 – nr. 6.1 – underpunkt 6.1.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.1.4. [...] udgår

Or. en

Begrundelse

Teksten er flyttet til punkt 4a i søjlen om ”Videnskabelig Topkvalitet”.

Ændringsforslag 150
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6 – nr. 6.2 – underpunkt 6.2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at vurdere og prioritere 
investeringerne og styrke Innovation i EU 
og det europæiske forskningsrum vil der 

Med henblik på at vurdere og prioritere 
investeringerne og styrke Innovation i EU 
og det europæiske forskningsrum vil der 
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blive ydet støtte til analyse af politikker, 
systemer og aktører inden for forskning og 
innovation i Europa og tredjelande og til 
udvikling af indikatorer, data og 
informationsinfrastrukturer. Der vil 
desuden være behov for fremadrettede 
aktiviteter og pilotinitiativer, økonomisk 
analyse, overvågning af politikker, 
gensidig læring, koordinationsværktøjer og 
-aktiviteter samt udvikling af metoder til 
konsekvensvurdering og evaluering, så vi 
kan udnytte direkte feedback fra aktører på 
forskningsområdet, virksomheder, 
offentlige myndigheder og borgere.

blive ydet støtte til analyse af politikker, 
systemer og aktører inden for forskning og 
innovation i Europa og tredjelande og til 
udvikling af indikatorer, data og 
informationsinfrastrukturer. Samordning 
med andre europæiske politikker, såsom 
uddannelse, innovation og 
samhørighedspolitikker vil ligeledes blive 
omfattet i overensstemmelse med 
Ljubljanaprocessen. Der vil desuden være 
behov for fremadrettede aktiviteter og 
pilotinitiativer, økonomisk analyse, 
overvågning af politikker, gensidig læring, 
koordinationsværktøjer og -aktiviteter samt 
udvikling af metoder til 
konsekvensvurdering og evaluering, så vi 
kan udnytte direkte feedback fra aktører på 
forskningsområdet, virksomheder, 
offentlige myndigheder og borgere.

Or. en

Ændringsforslag 151
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6 – nr. 6.2 – underpunkt 6.2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det vil være afgørende at udvikle 
innovationen for at fremme effektive, åbne 
og borgerorienterede offentlige tjenester 
(e-forvaltning). Dette vil kræve tværfaglig 
forskning i nye teknologier og storstilet 
innovation vedrørende navnlig beskyttelse 
af personlige data i den digitale verden, 
interoperabilitet, personlig elektronisk 
identifikation, åbne data, dynamiske 
brugergrænseflader, borgerorienteret 
konfigurering og integration af offentlige 
tjenester samt innovation, der frembringes 
af brugerne, bl.a. inden for 
samfundsvidenskab og humaniora. Disse 
aktioner vedrører desuden dynamikken i de 
sociale netværk samt "crowd-sourcing" og 
"smart-sourcing" i forbindelse med fælles 
frembringelse af løsninger på sociale 

Det vil være afgørende at udvikle 
innovationen for at fremme effektive, åbne 
og borgerorienterede offentlige tjenester 
(e-forvaltning). Dette vil kræve tværfaglig 
forskning i nye teknologier og storstilet 
innovation vedrørende navnlig beskyttelse 
af personlige data i den digitale verden, 
interoperabilitet, personlig elektronisk 
identifikation, åbne data, dynamiske 
brugergrænseflader, borgerorienteret 
konfigurering og integration af offentlige 
tjenester samt innovation, der frembringes 
af brugerne, bl.a. inden for 
samfundsvidenskab og humaniora. Disse 
aktioner vedrører desuden dynamikken i de 
sociale netværk samt "crowd-sourcing" og 
"smart-sourcing" i forbindelse med fælles 
frembringelse af løsninger på sociale 
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problemer, der bygger på åbne datasæt. De 
bidrager til at lette komplekse 
beslutningsprocesser, navnlig hvad angår 
håndtering og analyse af meget store 
datamængder til brug ved samarbejde om 
udformning af politikker, simulering af 
beslutningsprocesser, 
visualiseringsteknikker, procesmodellering 
og deltagelsesbaserede systemer samt til at 
analysere nye relationer mellem borgerne 
og den offentlige sektor.

problemer, der bygger på åbne datasæt. De 
bidrager til at lette komplekse 
beslutningsprocesser, navnlig hvad angår 
håndtering og analyse af meget store 
datamængder til brug ved samarbejde om 
udformning af politikker, simulering af 
beslutningsprocesser, 
visualiseringsteknikker, procesmodellering 
og deltagelsesbaserede systemer samt til at 
analysere nye relationer mellem borgerne 
og den offentlige sektor. Der bør også 
tages hensyn til de øgede 
kompleksitetsniveauer, konsekvenserne af 
de spørgsmål, som teknologien rejser, 
avancerede beregninger samt til 
biovidenskab og bioteknologi, som har 
indvirkning på vidensområder, der 
traditionelt relaterer til studiet af 
mennesker, såsom filosofi, teologi og 
juridisk, politisk og økonomisk 
tankevirksomhed. Det er vigtigt at 
kombinere kunst, videnskab og 
iværksætterkultur, nye former for 
bymæssig profilering, viden, kunst og 
iværksættervirksomhed, som hænger 
sammen med integrationen af 
multikulturalisme og integration af 
migrationsstrømme samt flersprogethed.

Or. en

Ændringsforslag 152
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6 – nr. 6.2 – underpunkt 6.2.3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.2.3. Sikring af et samfundsmæssigt 
engagement i forskning og innovation

6.2.3. Fremme af dialogen mellem 
videnskab og samfund

Or. en
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Ændringsforslag 153
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6 – nr. 6.2 – underpunkt 6.2.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved at gøre det muligt for alle 
samfundsaktører at deltage i 
innovationscyklussen øger vi den 
frembragte innovations kvalitet, relevans, 
accept i befolkningen og bæredygtighed, 
idet den integrerer samfundets interesser og 
værdier. Dette kræver udvikling af 
specifikke former for færdigheder, viden 
og kapacitet hos enkeltpersoner, på 
organisationsplan og på nationalt og 
tværnationalt plan. Et videnskabeligt 
kyndigt, ansvarligt og kreativt samfund 
næres gennem fremme af hensigtsmæssige 
metoder til videnskabelig uddannelse og 
forskning i disse. Ligestilling mellem 
kønnene fremmes, navnlig ved at 
understøtte ændringer, hvad angår 
forskningsinstitutioners organisation og 
forskningsaktiviteternes indhold og 
udformning. For at øge udvekslingen af 
viden inden for det videnskabelige 
samfund og den bredere offentlighed 
foretages der en videreudvikling, hvad 
angår adgang til og anvendelse af 
resultaterne fra den offentligt finansierede 
forskning. Etiske rammer for forskning og 
innovation, der bygger på de 
grundlæggende etiske principper, som bl.a. 
afspejles i charteret om grundlæggende 
rettigheder og alle relevante EU-love og -
konventioner, fremmes gennem 
koordinering med de relevante 
internationale organisationer.

Med henblik på at skabe en effektiv dialog 
mellem videnskab og samfund, rekruttere 
nye talenter til videnskaben og matche 
videnskabelig topkvalitet med social 
bevidsthed og ansvar vil der blive ydet 
støtte til følende aktiviteter:

– attraktive videnskabelige og 
teknologiske karrierer for unge 
studerende: fremme af videnskabelige 
karrierer inden for videnskab, teknologi 
og ingeniørvidenskab i 
uddannelsesinstitutioner, oprettelse af 
universiteter for unge studerende, fremme 
af interaktive og attraktive 
videnskabsmuseer gennem nationale og 
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regionale myndigheder, fremme af 
bæredygtig interaktion mellem skoler og 
forskningsinstitutioner, og mellem 
studerende og deres familier, faglærere og 
forskere
– to aspekter vedrørende ligestilling 
mellem kønnene: sikring af ligestilling 
inden for forskningskarrierer og 
inddragelse af kønsaspektet i 
forskningsudviklingen, fremme af 
ligestilling mellem kønnene, navnlig ved at 
understøtte ændringer, hvad angår 
forskningsinstitutioners organisation og 
forskningsaktiviteternes indhold og 
udformning

– integrering af samfundet i 
videnskabelige og innovationsmæssige 
spørgsmål: tillade alle samfundsaktører at 
deltage i innovationscyklussen med 
henblik på at øge den frembragte 
innovations kvalitet, relevans, accept i 
befolkningen og bæredygtighed, idet den 
integrerer samfundets interesser og 
værdier, fremme af samfundets interesse i 
videnskabelige og innovationsmæssige 
spørgsmål, overvågning af, hvorledes 
videnskab opfattes af borgerne og støtte 
borgernes deltagelse i spørgsmål, der 
vedrører udviklingen af videnskab og 
teknologi. Dette kræver udvikling af 
specifikke former for færdigheder, viden 
og kapacitet hos enkeltpersoner, på 
organisationsplan og på nationalt og 
tværnationalt plan sammen med en 
overvågning af, hvorledes videnskab 
opfattes af borgerne, og ydelse af støtte til 
deres deltagelse i forsknings- og 
innovationspolitikker
– videnskabskyndige borgere gennem 
uddannelse i videnskab: Et videnskabeligt 
kyndigt, ansvarligt og kreativt samfund 
næres gennem fremme af hensigtsmæssige 
metoder til videnskabelig uddannelse og 
forskning i disse, der bidrager til bedre 
formel og uformel uddannelse i videnskab 
og teknologi, projektbaserede 
videnskabelige aktiviteter og til 
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netværksdannelse mellem forskere og 
ikke-forskere på nationalt, europæisk og 
internationalt plan. Dette indebærer 
fremme af videnskabskyndige personer 
gennem effektiv formel og uformel 
uddannelse i videnskab og udbredelse af 
videnskabsbaserede aktiviteter, nemlig i 
videnskabscentre og andre passende 
medier
– fri adgang til videnskabelige resultater 
og data for at øge den videnskabelige 
ekspertise og den økonomiske 
konkurrenceevne, fremme af en enkelt 
database indeholdende alle EU-
finansierede forskningsprojekter og 
videnskabelige resultater, tilskyndelse af 
nationale og regionale støttemyndigheder 
til at udveksle information om 
nationale/regionale projekter, samt 
fremme af inddragelsen af videnskabelige 
resultater i databasen
– forvaltning af udviklingen af 
ansvarsfuld forskning og innovation: 
udformning af forvaltningen vedrørende 
udviklingen af ansvarsfuld forskning og 
innovation gennem inddragelse af alle 
aktører (forskere, offentlige myndigheder 
og industrien), fremme af den rolle, som 
den videnskabelige ekspertise spiller i 
beslutningsprocesser, nemlig deltagelse af 
videnskabsfolk og uafhængige 
forskningsorganisationer i forbindelse 
med spørgsmål af samfundsmæssig 
omstridt karakter og i 
risikostyringsrelaterede spørgsmål, etiske 
rammer for forskning og innovation, der 
bygger på de grundlæggende etiske 
principper, som bl.a. er indeholdt i 
charteret om grundlæggende rettigheder og 
alle relevante EU-love og -konventioner, 
fremmes gennem koordinering med de 
relevante internationale organisationer, Der 
bør tages hensyn til udtalelser fra Den 
Europæiske Gruppe vedrørende Etik 
inden for Naturvidenskab og Ny 
Teknologi
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– viden om videnskabelig 
kommunikation: For at øge udvekslingen 
af viden inden for det videnskabelige 
samfund og den bredere offentlighed 
foretages der en videreudvikling med 
hensyn til adgangen til og anvendelsen af 
resultaterne fra den offentligt 
finansierede forskning. Dette vil øge 
kendskabet til videnskabelig 
kommunikation for at forbedre kvaliteten 
og effektiviteten af interaktionen mellem 
forskere, medierne og offentligheden samt 
fremme en bredere deltagelse af borgere 
som aktive aktører og, hvor det er muligt 
og relevant, som forskningsdeltagere.

Or. en

Ændringsforslag 154
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6 – nr. 6.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.3. [...] udgår

Or. en

Begrundelse

Teksten er flyttet til punkt 6a i bilag I – del III – Samfundsmæssige udfordringer.

Ændringsforslag 155
Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Sikre samfund – beskytte Europas og 
dets borgeres frihed og sikkerhed
Den Europæiske Union og dens borgere 
og internationale partnere oplever en 
række sikkerhedstrusler, såsom 
kriminalitet, terrorisme og nødsituationer, 
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der involverer store menneskemængder, 
og som skyldes menneskeskabte 
katastrofer eller naturkatastrofer. Disse 
trusler kan krydse grænser og være rettet 
mod fysiske mål eller cyberspace. 
Eksempelvis kan angreb på offentlige 
myndigheders og private enheders 
websteder på internettet underminere 
borgernes tillid, men de kan også få 
alvorlige konsekvenser for meget vigtige 
sektorer som energi-, transport-, 
sundheds-, finans- eller 
telekommunikationssektoren.
For at kunne forudse, forebygge og 
håndtere disse trusler er det nødvendigt at 
udvikle og anvende innovative 
teknologier, løsninger, beredskaber og 
erfaringer, opmuntre til samarbejde 
mellem udbydere og brugere, finde 
løsninger vedrørende civil sikkerhed, 
forbedre konkurrenceevnen hos de 
europæiske udbydere af 
sikkerhedstjenester og relaterede tjenester 
samt forebygge og bekæmpe misbrug af 
private oplysninger og krænkelser af 
menneskerettigheder.
Samordning og forbedringer på området 
for sikkerhedsforskning vil således være 
et afgørende element, som vil bidrage til 
at kortlægge den nuværende 
forskningsindsats, bl.a. hvad angår 
beredskab, og forbedre de relevante 
retlige vilkår og procedurer for 
koordination, herunder 
standardiseringsaktiviteter.
Der anlægges en opgaveorienteret 
indgangsvinkel, og de relevante 
samfundsmæssige dimensioner integreres 
i aktiviteterne. Aktiviteterne skal 
understøtte Unionens politikker 
vedrørende intern og ekstern sikkerhed 
samt forsvar, harmonere med de relevante 
nye bestemmelser i Lissabontraktaten og 
sikre cybersikkerhed, tillid og beskyttelse 
af personlige oplysninger. Der arbejdes 
mod følgende mål om:
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6a.1. Øget beskyttelse af borgerne –
bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme 
Ambitionen er både at undgå hændelser 
og at afbøde deres konsekvenser. Dette 
kræver nye teknologier og ny kapacitet 
(bl.a. til bekæmpelse af it-kriminalitet og 
"cyberterrorisme"), der skal øge 
sikringen af vores sundhed, fødevarer, 
vand og miljø, som er afgørende for, at 
vores samfund og økonomi fungerer. Nye 
teknologier og særberedskaber vil bidrage 
til at beskytte kritiske infrastrukturer, 
systemer og tjenester (bl.a. hvad angår 
kommunikation, transport, sundhed, 
fødevarer, vand, energi, logistik, 
forsyningskæder og miljøet). Blandt andet 
vil kritiske, offentlige og private 
netværksinfrastrukturer og -tjenester blive 
gennemgået og sikret mod enhver form 
for trussel. Øvrige temaer, som tilsigter at 
forbedre beskyttelsen af borgerne, vil 
fremme udviklingen af sikre civilsamfund.
6a. 2. Beskyttelse og forbedring af 
modstandskraften i kritiske 
infrastrukturer 
Nye teknologier og særberedskaber vil 
bidrage til at beskytte kritiske 
infrastrukturer, systemer og tjenester 
(bl.a. hvad angår kommunikation, 
transport, sundhed, fødevarer, vand, 
energi, logistik, forsyningskæder og 
miljøet). Blandt andet vil kritiske, 
offentlige og private 
netværksinfrastrukturer og -tjenester blive 
gennemgået og sikret mod enhver form 
for trussel.
6a.3. Styrkelse af sikkerheden gennem 
grænseforvaltning og maritim sikkerhed 
Der er desuden behov for ny teknologi og 
kapacitet til forbedring af systemer, 
udstyr, værktøjer, processer og metoder til 
hurtig identifikation for at forbedre 
sikringen af grænserne. Her er der tale 
om både kontrol og overvågning, og 
EUROSUR's potentiale skal udnyttes 
fuldt ud. Teknologien og kapaciteten 
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udvikles og afprøves med fokus på 
effektivitet, overholdelse af retlige og 
etiske principper, proportionalitet, social 
accept og respekt for grundlæggende 
rettigheder. Forskningen understøtter 
desuden forbedringen af integreret 
europæisk grænseforvaltning, blandt 
andet gennem øget samarbejde med 
kandidatlande, mulige kandidatlande og 
lande, som er omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik.
Alle aspekter vedrørende maritim 
sikkerhed vil blive undersøgt. Dette 
omfatter aspekter i forbindelse med 
forvaltningen af blå grænser og 
beskyttelse af og kontrol med 
vandtransport.
6a.4. Sikkerhed og forbedring af 
cypersikkerheden 
Cybersikkerhed er en forudsætning for, at 
mennesker, virksomheder og offentlige 
tjenester kan drage fordel af de 
muligheder, der ligger i internettet. Dette 
kræver, at vi sikrer vores systemer, 
netværk, anordninger til adgangskontrol, 
software og tjenester, bl.a. hvad angår 
cloud computing, idet vi tager hensyn til 
samspillet mellem flere teknologier. 
Forskningen vil forebygge, opdage og i 
realtid forvalte cyberangreb på tværs af 
flere domæner og jurisdiktioner, modvirke 
misbrug af cyberteknologier, forhindre 
krænkelse af privatlivets fred og beskytte 
kritiske ikt-infrastrukturer.
6a.5. Øget EU-modstandskraft over for 
kriser og katastrofer
Dette kræver udvikling af særlige former 
for teknologi og kapacitet, som kan 
understøtte både retshåndhævelsen og 
diverse krisestyringsoperationer (såsom 
civilbeskyttelse og brandbekæmpelse, 
havforurening, humanitær bistand, 
civilforsvar, konfliktforebyggelse, 
udvikling af infrastruktur til udveksling af 
medicinske oplysninger, redningsaktioner 
og postkrisestabilisering), og håndhævelse 
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af lovgivningen. Forskningen omfatter 
hele krisestyringskæden og samfundets 
modstandsdygtighed og støtter oprettelsen 
af europæisk kriseberedskabskapacitet.
Desuden vil aktiviteterne i forbindelse 
med alle opgaverne vedrøre integration af 
systemer og tjenester samt disses 
interoperabilitet, herunder aspekter som 
kommunikation, distribuerede 
arkitekturer og menneskelige faktorer. 
Dette kræver også integration af civil og 
militær kapacitet i diverse opgaver lige fra 
civilbeskyttelse til humanitær hjælp, 
grænseforvaltning og fredsbevarende 
operationer. Aktiviteterne omfatter 
teknologisk udvikling på det følsomme 
område for teknologier med dobbelt 
anvendelse for at sikre interoperabilitet 
mellem civilbeskyttelsesenheder og 
militære styrker og blandt 
civilbeskyttelsesenheder på verdensplan, 
samt hvad angår pålidelighed, 
organisationsmæssige, retlige og etiske 
aspekter, handelsspørgsmål, beskyttelse af 
oplysningers fortrolighed og integritet 
samt sporbarhed ved alle transaktioner og 
processer.
6a.6. Fremme af den samfundsmæssige 
dimension af sikkerhed og sikring af 
privatlivets fred på internettet
Alle nye sikkerhedsløsninger og -
teknologier skal være acceptable for 
samfundet, overholde EU-lovgivningen og 
international lovgivning samt være 
effektive og proportionelle med hensyn til 
at udpege og afhjælpe sikkerhedstrusler. 
Det er derfor nødvendigt at opnå øget 
indsigt i de socioøkonomiske, kulturelle 
og antropologiske aspekter vedrørende 
sikkerhed, årsagerne til usikkerhed, 
mediernes og kommunikationens rolle 
samt borgernes opfattelse. Etiske 
overvejelser og spørgsmål om beskyttelse 
af menneskelige værdier og 
grundlæggende rettigheder behandles.
Beskyttelse af personlige oplysninger i det 
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digitale samfund vil kræve udvikling af 
rammer og teknologier til ”indbygget 
databeskyttelse" lige fra udtænkning af 
idéer til produkter og tjenester. Der vil 
blive udviklet teknologier, som giver 
brugerne kontrol over deres personlige 
data og tredjeparters brug af dem, og 
værktøjer til registrering og blokering af 
ulovligt indhold og brud på 
datasikkerheden samt til beskyttelse af 
folks rettigheder online med henblik på at 
gøre det muligt at forhindre, at 
enkeltpersoners eller gruppers adfærd 
begrænses af ulovlig søgning og oprettelse 
af profiler.
6a.4. Støtte til Unionens interne og 
eksterne sikkerhedspolitikker
Eftersom skillelinjen mellem ekstern og 
intern sikkerhed i stigende grad er sløret, 
kan konflikter uden for Europa og 
konsekvenserne heraf hurtigt have en 
direkte indvirkning på sikkerheden i 
Europa. Grænsefladen mellem civile og 
forsvarsrelaterede aktiviteter og politikker 
kræver desuden særlig opmærksomhed, 
eftersom der er en stor mulighed for at 
udnytte synergier mellem civilbeskyttelse, 
situationsvurdering, konflikthåndtering 
og konfliktforebyggelse, fredsbevaring og 
stabiliseringsaktiviteter i efter-krise-
perioder. Investeringer i udvikling af 
krisestyringskapaciteter skal fremmes på 
områder med komplementaritet med 
henblik på hurtigt at lukke 
kapacitetshuller, samtidig med at 
unødvendigt dobbeltarbejde undgås, 
hvilket således skaber synergier og støtter 
standardiseringen. 
6a.8. Specifikke gennemførelsesaspekter
Forskningen vil være rettet mod den civile 
sikkerhed, men det tilstræbes aktivt at 
samordne aktiviteterne med Det 
Europæiske Forsvarsagentur for at styrke 
samarbejdet med agenturet, herunder 
navnlig gennem de allerede etablerede 
europæiske samarbejdsrammer, i 
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erkendelse af, at visse teknologier, som 
kan anvendes til flere formål, vil være 
relevante i både civile og militært øjemed. 
Herudover styrkes 
samordningsmekanismerne med relevante 
EU-agenturer som f.eks. FRONTEX, 
EMSA og Europol for at forbedre 
samordningen af Unionens programmer 
og politikker inden for både intern og 
ekstern sikkerhed samt andre EU-
initiativer.
Af hensyn til de særlige forhold, der gør 
sig gældende for sikkerhedsspørgsmål vil 
der blive etableret særlige ordninger for 
så vidt angår programlægning og 
forvaltning, herunder også 
arrangementer med det udvalg, der er 
omhandlet i artikel 9 i denne afgørelse. 
Hemmelige eller på anden vis følsomme 
sikkerhedsoplysninger vil blive beskyttet, 
og der kan i arbejdsprogrammerne 
fastlægges særlige krav og kriterier i 
forbindelse med internationalt 
samarbejde. Dette vil også blive afspejlet i 
programmerings- og 
forvaltningsprogrammerne for "Sikre 
samfund" (herunder også 
komitologiaspekterne).

Or. en

Ændringsforslag 156
Forslag til afgørelse
Bilag I – del IV – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Fælles Forskningscenter (JRC) vil 
gennemføre forskning for at forbedre det 
videnskabelige grundlag for politiske 
beslutninger, øge vores indsigt i de 
naturlige processer, der ligger bag de 
samfundsmæssige udfordringer, og 
undersøge nye videnskabelige områder og 
teknologier, blandt andet gennem et 

Det Fælles Forskningscenter (JRC) vil 
gennemføre forskning for at forbedre det 
videnskabelige grundlag for politiske 
beslutninger på europæisk, nationalt, 
regionalt og lokalt plan, øge vores indsigt 
i de naturlige processer, der ligger bag de 
samfundsmæssige udfordringer, og 
undersøge nye videnskabelige områder og 
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program vedrørende forberedende 
forskning.

teknologier, blandt andet gennem et 
program vedrørende forberedende 
forskning.

Or. en

Ændringsforslag 157
Forslag til afgørelse
Bilag II - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I følgende tabel anføres en række vigtige 
indikatorer til vurdering af resultater og 
indvirkning i forhold til de specifikke mål 
for Horisont 2020.

I tillæg til resultatindikatorerne for 
vurderingen af fremskridt i forhold til de 
generelle Horisont 2020-mål fastsat i 
bilag I til forordning (EU) nr. xx/xx 
[Horisont 2020], indeholder følgende tabel 
en række vigtige indikatorer til vurdering 
af resultater og indvirkning i forhold til de 
specifikke mål for Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 158
Forslag til afgørelse
Bilag II – del II – punkt 3 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Antal opstartede virksomheder

Or. en
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BEGRUNDELSE

Baggrund

Det kommende Horisont 2020-program vil styrke Europas førende stilling i et miljø, hvor 
Europa har mistet terræn inden for mange områder. Forudsætningen for at opnå dette er, at der 
foretages en præcis identificering af Europas stærke sider, men samtidig også, at Europas 
svage sider anerkendes og korrigeres.  

Når det gælder styrker, så har Europa verdens førende forskere, iværksættere og 
virksomheder, et sæt af dybt forankrede værdier og traditioner, en dynamisk kultur præget af 
kreativitet og mangfoldighed og det største interne marked i verden. Endelig er de europæiske 
civilsamfund aktivt engageret i vækst- og udviklingsøkonomierne i hele verden.

På samme tid har Europa imidlertid en række svagheder: for få investeringer i vor videnbase, 
utilfredsstillende rammebetingelser (lige fra dårlig adgang til finansiering og høje 
omkostninger i forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder til langsom standardisering 
og ineffektiv anvendelse af offentlige indkøb), og endelig for stor fragmentering sideløbende 
med overdrevent bureaukrati. 

Kommissionens forslag om Horisont 2020 trækker på og bygger på arbejde, der allerede er 
udviklet i Europa-Parlamentet, såsom i betænkningerne ”Forenkling af gennemførelsen af 
rammeprogrammerne for forskning” (”Carvalhobetænkningen”), ”Den foreløbige evaluering 
af EU's syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration” 
(”Audybetænkningen”), og grønbogen: ”Fra udfordringer til muligheder: Mod en fælles 
strategisk ramme for EU-finansiering af forskning og innovation” (”Matiasbetænkningen”). 

Forslaget repræsenterer som sådan et reelt skridt fremad: det rammer en passende balance 
mellem de tre søjler – ”Videnskabelig topkvalitet”, ”Industriel lederskab” og 
”Samfundsmæssige udfordringer” – og i tillæg til Europa-Parlamentet bidrag integrerer det på 
effektiv vis input fra en lang række interessenter. Der er dog stadig meget, der skal gøres. 
Ifølge ordførerens opfattelse kan de vigtigste bidrag i denne rapport deles op i fem 
hovedgrupper:

a) ekspertise som en afgørende drivkraft for Horisont 2020

b) etablering af synergier mellem Horisont 2020 og strukturfondene 

c) den europæiske industris konkurrenceevne

d) horisontale spørgsmål, såsom videnskabelig samordning og lederskab på tværs af 
Horisont 2020 inden for alle temaområder. 

1. Ekspertise som en afgørende drivkraft for Horisont 2020

Ekspertise bør være den vigtigste drivkraft for Horisont 2020 samlet set. Dette forudsætter, at 
ekspertise defineres uafhængigt af geografiske eller andre vilkår. Betænkningen fremmer en 
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udvidelse af deltagelsen med henblik på at stimulere ekspertisen i hele Europa på den ene side 
og udvidelsen af videnskabelig ekspertise i henhold til bottom-up-metoden på tværs af de tre 
søjler i Horisont 2020 på den anden side.

Med hensyn til at udvide deltagelsen bør Horisont 2020 omfatte begrebet ”genvej til 
topkvalitet”, hvilket vil tilskynde til yderligere deltagelse af stærke grupper af spirende 
ekspertise, såsom små forskergrupper og yderst innovative nystartede virksomheder. 
Kommissionen har allerede taget en række vigtige skridt i denne retning, såsom 
”venskabsaftaler” og ordningen om et ”formandskab” for det europæiske forskningsrum. Det 
er imidlertid nødvendigt at gå længere end som så, hvorfor en række yderligere instrumenter 
er planlagt i denne betænkning: f.eks. oprettelsen af hjemvendelsesstipendier fra Det 
Europæiske Forskningsråd. Hjemvendelsesstipendier fra Det Europæiske Forskningsråd 
kunne tildeles forskere, som arbejder uden for Europa og ønsker at arbejde i Europa, eller til 
forskere, som allerede arbejder i Europa, men ønsker at flytte til en mindre udviklet region.  

Med hensyn til udvidelsen af ekspertise på tværs af Horisont 2020 fremmes ekspertise inden 
for videnskab sædvanligvis ved hjælp af en forskerdrevet forskningsdagsorden i henhold til 
bottom-up-metoden, som gør det muligt for nye ideer og teknologier at blomstre. I 
Kommissionens forslag er den første søjle det vigtigste instrument til fremme af ekspertise i 
bottom-up-forskningen på europæisk plan. Kommissionen henviser desuden til fremtidige og 
fremspirende teknologier (FET), som også er et bottom up-forskningsinstrument, i den første 
søjle. I betænkningen er instrumentet for fremtidige og fremspirende teknologier derimod 
udvidet til at omfatte videnskab (hvilket giver forkortelsen FEST) og tillige blevet fordelt ud 
på alle tre søjler.

2. Etablering af synergier mellem Horisont 2020 og strukturfondene

Det er tvingende nødvendigt at opbygge større synergi og mest mulig komplementaritet 
mellem Horisont 2020 og strukturfondene. Der er to helt forskellige programmer. På den ene 
side er der Horisont 2020, hvor ekspertise og ”genvej til topkvalitet” er den vigtigste 
drivkraft. På den anden side er der strukturfondene, hvis vigtigste drivkraft er 
kapacitetsopbygning og intelligent specialisering.

Det er af afgørende betydning, at disse programmer er komplementære, og at der bygges 
broer i begge retninger, som forbinder de to programmer. Som sådan har strukturfondene en 
rolle at spille – både i tidligere led og i senere led – med hensyn til Horisont 2020-målene.

I tidligere led i forhold til Horisont 2020 kan strukturfondene anvendes til 
kapacitetsopbygning, og i den forbindelse er der fremsat en række ændringsforslag, som 
dækker følgende:

 strukturfondene kan eventuelt bruges til at finansiere udstyr, udvikle menneskelige 
ressourcer, oprette klynger i prioriteringsområderne for Horisont 2020 og som en kilde 
til små tilskud, der gives til forberedelse af forslag, som skal forelægges Horisont 2020

 nationale og regionale midler kan bruges som bidrag til finansieringen af EFR-, Marie 
Curie- eller samarbejdsprojekter, der opfylder kriterierne om ekspertisekvalitet, men 
ikke kan finansieres på grund af manglende EU-midler. Horisont 2020 kan give et 
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”kvalitetsmærke” til projekter, der er evalueret positivt, og som ikke på anden måde har 
været i stand til at opnå finansiering på grund af budgetbegrænsninger.

I senere led i forhold til Horisont 2020 kan strukturfondene anvendes til at bidrage til at 
udjævne overgangen fra koncept til markedsintroduktion. Endnu engang er der udpeget to 
områder: 

 strukturfondene kan bruges til at finansiere eller medfinansiere opfølgningen på 
Horisont 2020-forskningsprojekter (f.eks. pilot- og demonstrationsprojekter)

 strukturfonde kan anvendes til at øge værdien af forskningsresultater på en måde, som 
tilskynder til at fremme adgangen til viden eller letter udnyttelsen af den opnåede viden 
med hensyn til direkte økonomisk eller samfundsmæssig anvendelse.

Endelig er der foretaget to ændringer på et mere generelt plan:

 EU-finansiering af forskning og innovation er af central betydning og bør udnyttes som 
en løftestang Horisont 2020 bør tiltrække ny finansiering fra strukturfondene, EIB og 
fra den private sektor, hvilket forudsætter, at der vedtages en multifinansieringstilgang

 interoperabiliteten mellem instrumenterne i Horisont 2020 og strukturfondene bør 
styrkes. Dette forudsætter, at der udformes kompertible bestemmelser og procedurer, 
sammenhængende anvendelsesformater og evalueringskriterier, fælles udgangspunkter, 
samt synkronisering af prioriteringerne gennem intelligent specialisering og ved hjælp 
af fælles omkostningsdefinitioner og andre administrative og finansielle kriterier. Det 
vil også indebære synkroniserede køreplaner og administrative cyklusser, herunder for 
eksempel behovet for at overholde den akademiske kalender, især for universiteterne.

3. Den europæiske industris konkurrenceevne

I den nuværende økonomiske situation er det vigtigt, at Europas industrielle grundlag styrkes. 
Virksomhedernes deltagelse i rammeprogrammer for forskning er faldet betydeligt i de 
seneste år: 43 % i fjerde rammeprogram, 37 % i femte rammeprogram, 29 % i sjette 
rammeprogram og er steget, men kun en smule til 31 % i syvende rammeprogram.

Europa har desuden svært ved at sikre, at forskningsresultater omsættes effektivt i innovative 
produkter og tjenester, der når markedet. Evnen til at innovere, men også til at gennemføre 
innovation helt frem til levedygtige markedsløsninger, er af afgørende betydning for 
konkurrenceevnen.

For at imødegå dette problem er fire områder blevet ændret:

 for det første skal Horisont 2020 være udformet på en sådan måde, at det giver 
industrien et incitament til at deltage i europæiske projekter. Industriens deltagelse bør 
dog ikke være begrænset til kun at komme i betragtning under søjlen ”Industriel 
lederskab”.  Innovation trives bedst, når der tilstræbes at opnå ekspertise, men også når 
den tilbyder reelle løsninger på eksisterende samfundsmæssige udfordringer

 for det andet er Horisont 2020 designet til at dække hele innovationscyklussen. Navnlig 
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bør innovation fremmes fra det tidligste tidspunkt i forløbet fra koncept til marked. 
Samtidig kan Kommissionens forslag vedrørende de senere faser i innovationscyklussen 
omfatte forskellige former for innovation udover teknologisk innovation

 for det tredje er små og mellemstore virksomheder af afgørende betydning for at styrke 
den europæiske industris konkurrenceevne som helhed, og deres deltagelse i europæiske 
projekter bør fremmes på tværs af de tre søjler. Kommissionens forslag med hensyn til 
SMV-instrumentet er et meget velkomment initiativ. Det er også nødvendigt at udvikle 
en mekanisme, der både er mere enkel, hurtigere og mere effektiv. I denne 
sammenhæng er der blevet foreslået en kuponordning

 for det fjerde bør standardisering bygges ind i teknologiske udviklingsprojekter og være 
til stede i disse projekters forskellige faser.

4. Horisontale spørgsmål 

Horisont 2020 bør udformes på en sådan måde, at det vil bidrage aktivt til at opbygge det 
europæiske forskningsrum. Horisont 2020 bør være mere end et støtteprogram. Programmet 
bør have en positiv strukturel indflydelse på tilrettelæggelsen af forskning på europæisk plan. 
I denne henseende er der otte specifikke foranstaltninger, der kan bidrage til at opbygge et 
styrket og mere effektiv forskningsrum:

 Forvaltning: inden for Horisont 2020 bør hvert forskningsområde være udstyret med 
robuste styringsmekanismer. Formålet med disse mekanismer er at gennemføre 
Horisont 2020, men også at fremme kommunikationen, udvekslingen af data og bedste 
praksis. Disse mål er afgørende for fremskyndelsen af forsknings- og 
innovationsprocessen inden for forskellige forskningsområder, såsom 
sundhedsforskning

 Projektstørrelse og projekttype: forskningssamarbejde bør være et centralt element på 
tværs af Horisont 2020, hovedsageligt inden for søjlerne om ”Industriel lederskab” og 
”Samfundsmæssige udfordringer”. Inden for disse søjler bør der skabes en balance 
mellem små fokuserede projekter og store integrerede projekter

 Hindringer for adgang: mindre forskningsenheder har svært ved at deltage i de 
eksisterende europæiske netværk. I særdeleshed støder personer uden for disse netværk 
på hindringer i forbindelse med adgangen til at deltage i store konsortier, og der bør 
træffes foranstaltninger til at afhjælpe dette

 Kønsbalance: der bør tilskyndes til fremme af kvinders almindelige deltagelse i de 
forskellige projekter – herunder som projektkoordinatorer. For eksempel bør Horisont 
2020-formidlingsaktiviteterne målrettes kvindelige forskere. Der bør sikres ligestilling 
for programmet og for ekspertgrupperne og de rådgivende grupper

 Ungdomsbeskæftigelse: man bør fremme unge forskeres deltagelse i projektteams i 
forbindelse med samarbejde om forskningsaktiviteter, der involverer virksomheder og 
videnskabelige organisationer. De regler, der fastsættes, bør lette rekrutteringen af 
personale til universiteterne med henblik på at arbejde med Horisont 2020-projekter 
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med det formål at holde unge forskere i lønnet beskæftigelse

 Formidling og udnyttelse: resultaterne af forsknings- og demonstrationsprojekter bør 
formidles mere effektivt, samtidig med at aspekter vedrørende innovation og beskyttelse 
af forretningsmæssige interesser respekteres 

 Fremme af dialogen mellem videnskab og samfund: Horisont 2020 bør fremme en 
effektiv dialog mellem de forskellige involverede interessenter og søge at stimulere 
interessen og begejstringen for naturvidenskab blandt den brede offentlighed  

 Internationalt samarbejde: med henblik på at styrke samarbejdet med hensyn til 
strategisk definerede prioriteringer med de vigtigste internationale partnere, skal 
internationalt samarbejde præge hele Horisont 2020.


