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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til forordning om Horisont 2020 er et godt grundlag, der tager højde for EU's 
videnskabelige behov og forskningsbehov, og som samtidig sikrer en vis synergi med 
samhørighedspolitikken.

Ændringsforslagene vedrører hovedsageligt aktiviteter, der har til formål at fremme 
udviklingen i og inddragelsen af regionerne, byerne og lokalsamfundene, og som ikke i
tilstrækkeligt omfang afspejles i forslaget, selv om Kommissionen har opfordret 
medlemsstaterne til at medtage disse aktiviteter i deres operationelle forskningsprogrammer 
for den kommende programmeringsperiode.

Horisont 2020 bør også i højere grad tage hensyn til EU's geografiske mangfoldighed og 
støtte forskningsinitiativer i alle medlemsstaterne, hvilket ville styrke videnskabs- og 
forskningspolitikkens regionale dimension. I den henseende bør den territoriale og 
tværnationale dimension styrkes.

Et særligt spørgsmål vedrører forskeres personlige udgifter samt deres deltagelse i 
internationale forskerhold, idet der er betydelige regionale forskelle med hensyn til disse 
aspekter, hvilket skaber hindringer for visse regioner, særlig de mindre udviklede regioner.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Unionen har som mål at styrke sit 
videnskabelige og teknologiske grundlag 
ved gennemførelse af et europæisk 
forskningsrum med fri bevægelighed for 
forskere samt videnskabelig og teknologisk 
viden, at fremme udviklingen af 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 udnytte resultaterne og stimulere 
uddannelse og mobilitet.

(1) Unionen har som mål at styrke sit 
videnskabelige og teknologiske grundlag 
ved gennemførelse af et europæisk 
forskningsrum med fri bevægelighed for 
forskere samt videnskabelig og teknologisk 
viden, at tilskynde EU's regioner enkeltvis 
og EU som helhed til at forbedre 
konkurrenceevnen, 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 udnytte resultaterne og stimulere 
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uddannelse og mobilitet.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Forenkling er et centralt mål for 
Horisont 2020, der bør afspejles fuldt ud i 
programmets udformning, regler, 
finansielle forvaltning og gennemførelse. 
Horisont 2020 bør tilstræbe en bred 
deltagelse fra universiteter, 
forskningscentre, industrien og navnlig 
SMV'er og være åben for nye deltagere, da 
det samler samtlige instrumenter til støtte 
for forskning og innovation under én fælles 
strategisk ramme, der omfatter et 
strømlinet sæt støtteordninger, og anvender 
regler for deltagelse med principper, der 
gælder for alle foranstaltninger under 
programmet. Forenklede 
finansieringsregler forventes at nedbringe 
de administrative omkostninger, der er 
forbundet med deltagelse, og vil betyde 
færre finansielle fejl.

(15) Forenkling er et centralt mål for 
Horisont 2020, der bør afspejles fuldt ud i 
programmets udformning, regler, 
finansielle forvaltning og gennemførelse. 
Horisont 2020 bør tilstræbe en bred 
deltagelse fra universiteter, 
forskningscentre, industrien, centre for 
forskning og innovation inden for den 
offentlige sektor, organisationer inden 
den sociale økonomi og navnlig SMV'er 
og være åben for nye deltagere, da det 
samler samtlige instrumenter til støtte for 
forskning og innovation under én fælles 
strategisk ramme, der omfatter et 
strømlinet sæt støtteordninger, og anvender 
regler for deltagelse med principper, der 
gælder for alle foranstaltninger under 
programmet. Forenklede 
finansieringsregler forventes at nedbringe 
de administrative omkostninger, der er 
forbundet med deltagelse, og vil betyde 
færre finansielle fejl.

Begrundelse

I nogle medlemsstater bør forskning og innovation ske i samarbejde med de offentlige 
myndigheder, men uden deltagelse af et universitet eller en akademisk institution. Ændringen 
præciserer, at forordningen også omfatter sådanne forsknings- og innovationsaktiviteter. For 
det andet er det vigtigt at gøre det muligt at inddrage socialøkonomiske parter, især på 
området for social innovation.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) EU's regionale og lokale 
myndigheder spiller en vigtig rolle i 
udviklingen af det europæiske 
forskningsrum og sikringen af, at 
Unionens forskellige finansielle 
instrumenter koordineres effektivt. Især 
bør de fremme koblingen mellem 
Horisont 2020-programmet og 
strukturfondene i forbindelse med 
regionale innovationsstrategier baseret på 
intelligent specialisering. Regionerne 
spiller også en afgørende rolle i 
udbredelsen og anvendelsen af 
resultaterne af Horisont 2020-
programmet ved at give supplerende 
finansieringsmuligheder, herunder 
offentlige kontrakter. 

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Med det formål at skabe et tættere 
forhold mellem videnskab og samfund og 
styrke offentlighedens tillid til videnskaben 
bør Horisont 2020 tilskynde til, at borgerne 
og civilsamfundet inddrages i spørgsmål 
om forskning og innovation på et 
velinformeret grundlag, ved at fremme 
videnskabelig uddannelse, gøre 
videnskabelig viden lettere tilgængelig, 
udvikle ansvarlige forsknings- og 
innovationsdagsordener, der tilgodeser 
borgernes og civilsamfundets bekymringer 
og forventninger, og ved at gøre det lettere 
at deltage i aktiviteter under Horisont 2020.

(20) Med det formål at skabe et tættere 
forhold mellem videnskab og samfund og 
styrke offentlighedens tillid til videnskaben 
bør Horisont 2020 understøttes af en 
kraftig informationskampagne rettet mod
borgerne og civilsamfundet om forskning 
og innovation ved at fremme videnskabelig 
uddannelse, gøre videnskabelig viden 
lettere tilgængelig, ved også at fremme 
forsknings- og innovationsaktiviteter på 
mindre universiteter og forskningscentre,
udvikle ansvarlige forsknings- og 
innovationsdagsordener, der tilgodeser 
borgernes og civilsamfundets bekymringer 
og forventninger, og ved at gøre det lettere 
at deltage i aktiviteter under Horisont 2020.
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Begrundelse

Intelligent specialisering betyder, at mange mindre europæiske universiteter i dag er 
ekspertisecentre. Disse bør ikke stilles ringere på nogen måde i forbindelse med Horisont 
2020.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der støttes af Horisont 2020, bør overholde 
grundlæggende etiske principper. Der bør 
tages hensyn til udtalelser fra Den 
Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden 
for Naturvidenskab og Ny Teknologi. 
Forskningsaktiviteterne bør også tage 
hensyn til artikel 13 i TEUF og mindske 
anvendelsen af dyr til forskning og forsøg 
med henblik på i sidste instans at erstatte 
anvendelsen af dyr med andre metoder. 
Ved gennemførelsen af samtlige aktiviteter 
bør der sikres et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med artikel 168 i TEUF.

(24) Forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der støttes af Horisont 2020, bør overholde 
menneskerettighederne og grundlæggende 
etiske principper. Der bør tages hensyn til 
udtalelser fra Den Europæiske Gruppe 
vedrørende Etik inden for Naturvidenskab 
og Ny Teknologi. Forskningsaktiviteterne 
bør også tage hensyn til artikel 13 i TEUF 
og mindske anvendelsen af dyr til 
forskning og forsøg med henblik på i sidste 
instans at erstatte anvendelsen af dyr med 
andre metoder. Forskningsaktiviteter, der 
finansieres af Horisont 2020, bør 
overholde de retlige bestemmelser og 
praksis i medlemsstaterne. Ved 
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gennemførelsen af samtlige aktiviteter bør 
der sikres et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau i 
overensstemmelse med artikel 168 i TEUF.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Europa-Kommissionen opfordrer 
ikke udtrykkeligt til brug af embryonale 
menneskelige stamceller. Eventuel brug af 
menneskelige stamceller, hvad enten de er 
embryonale eller voksne, afhænger af 
forskernes vurdering i forhold til de mål, 
de ønsker at nå, og skal underkastes en 
grundig etisk vurdering. Projekter, der 
indebærer brug af embryonale 
menneskelige stamceller, bør ikke støttes 
uden den nødvendige godkendelse fra 
medlemsstaterne. Der bør ikke ydes støtte 
til forskning, som er forbudt i alle 
medlemsstater. Der bør ikke ydes støtte til 
forskning, der foregår i en medlemsstat, 
hvor denne forskning er forbudt.

(25) Der bør tages højde for de betydelige 
forskelle mellem de nationale love i 
medlemsstaterne om forskning med brug 
af menneskelige embryoner og 
menneskelige embryonale stamceller.
Unionens forskningspolitik bør ikke 
medføre en harmonisering af nationale 
lovgivninger i medlemsstaterne. 
Kommissionen bør minde om sin 
erklæring i forbindelse med det syvende 
rammeprogram om at den vil fortsætte 
den nuværende praksis og ikke 
underordne sig forskriftsudvalgets forslag 
om projekter, som omfatter 
forskningsaktiviteter, der ødelægger 
menneskelige embryoner, herunder for at 
fremskaffe stamceller1. Denne forpligtelse 
bør indføjes i forordningen for at sikre 
retlig sikkerhed og kontinuitet.
__________________
1Punkt 12 i Kommissionens erklæring 
vedrørende artikel 6 i Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
1982/2006/EF af 18. december 2006 om 
Det Europæiske Fællesskabs syvende 
rammeprogram for forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration (2007-2013) 
(EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(26) Horisont 2020 bør indgå i et tæt 
samspil med andre EU-programmer inden 
for områder som uddannelse, rummet, 
miljø, konkurrenceevne og små og 
mellemstore virksomheder, indre 
sikkerhed, kultur og medier samt med 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond, som er dækket af 
forordningen om fælles bestemmelser,
gennem regionale partnerskaber, der 
specifikt kan medvirke til at styrke den 
nationale, regionale og lokale forsknings-
og innovationskapacitet som led i strategier 
for intelligent specialisering. Synergi bør 
ikke begrænses til supplerende 
projektfinansiering alene, eftersom 
etablering af faglige relationer, 
kapacitetsudvikling og navnlig overførsel 
af knowhow vil kunne skabe en væsentlig 
form for synergi. En passende 
kombination med Samhørighedsfonden 
og en samordnet indsats vil bidrage til at 
mindske forsknings- og 
innovationskløften i Den Europæiske 
Union ved at tage hensyn til regionernes 
særlige karakteristika, som der henvises 
til i artikel 174, 349 og 355, stk. 1, i 
TEUF.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at give EU-støtten størst mulig 
effekt bør Horisont 2020 indgå i et tættere 
samspil, for eksempel i form af offentlig-

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

offentlige partnerskaber, med nationale,
regionale og lokale programmer, der støtter 
forskning og innovation.

Begrundelse

I nogle medlemsstater bør forskning og innovation ske i samarbejde med de offentlige 
myndigheder, men uden deltagelse af et universitet eller en akademisk institution. Ændringen 
præciserer, at forordningen også omfatter sådanne forsknings- og innovationsaktiviteter.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Kommissionen bør tilskynde de 
regionale aktører til at formulere 
regionale strategier, der afspejler 
områdernes specifikke behov, for at 
kombinere eksisterende former for 
offentlig eller privat finansiering på 
unionsplan. Aktiviteterne under Horisont 
2020 bør tilpasses disse strategier, idet 
større inddragelse af de regionale og 
lokale myndigheder i udformningen og 
gennemførelsen af fondene og 
forsknings- og innovationsprogrammerne 
er afgørende, eftersom det er umuligt at 
anvende de samme udviklingsstrategier i 
alle regioner.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 28 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28b)Horisont 2020 bør have en stærk 
territorial og tværnational dimension. 
Programmet bør sikre en udveksling 
mellem den europæiske forsknings- og 
innovationspolitik og de regionale og 
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lokale aktører, som gennemfører 
politikken på stedet.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi finansieres via et 
maksimumsbeløb fra Horisont 2020 på 
3194 mio. EUR, som fastlagt i bilag II. Der 
vil i først omgang blive tildelt 1542 mio. 
EUR til Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi til aktiviteter i 
henhold til afsnit XVII i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. Alt 
afhængigt af resultatet af den evaluering, 
der skal foretages i henhold til artikel 26, 
stk. 1, vil der blive tildelt yderligere 1652 
mio. EUR. Dette yderligere beløb vil blive 
tildelt pro rata, som anført i bilag II, fra 
budgettet for det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi" under indsatsområdet 
"Industrielt lederskab", jf. stk. 2, litra b), 

Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi finansieres via et 
minimumsbeløb fra Horisont 2020 på 
3,64 % af det samlede budget som fastlagt 
i bilag II.
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og fra budgettet for indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer", jf. stk. 
2, litra c).

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Der tages også fuldt hensyn til relevante 
aspekter af de forsknings- og 
innovationsdagsordener, der opstilles af 
europæiske teknologiplatforme, fælles 
programlægningsinitiativer og europæiske 
innovationspartnerskaber, forudsat at disse 
er blevet opstillet i samråd med et bredt 
udvalg af eksperter og interesserede 
parter.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Der etableres forbindelser og 
grænseflader mellem og inden for 
indsatsområderne for Horisont 2020. I 
denne forbindelse lægges der særlig vægt 
på udvikling og anvendelse af vigtige 
støtte- og industriteknologier, på at slå bro 
mellem opdagelse og markedsføring, på 
tværfaglig forskning og innovation, på 
samfundsvidenskaber og humaniora, på at 
fremme gennemførelsen af et 
velfungerende europæisk forskningsrum, 
på udvikling af forskning i europæiske 
retssystemer, på samarbejde med 
tredjelande, på etisk ansvarlig forskning og 
innovation, herunder ligestilling mellem 
kønnene, og på at gøre forskererhvervet 
mere attraktivt, gøre det muligt også at 
gennemføre aktiviteter inden for 
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forskning og innovation i mindre lokale 
og regionale forskningscentre og lette
forskermobilitet på tværs af landegrænser 
og sektorer samt nedbringe den 
teknologiske afhængighed af tredjelande.

Begrundelse

Intelligent specialisering betyder, at mange mindre europæiske universiteter i dag er 
ekspertisecentre. Disse bør ikke stilles ringere på nogen måde i forbindelse med Horisont 
2020.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a

Forskerkarrierer

Horisont 2020 gennemføres i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
nr. XX/2013 [deltagelsesreglerne], der 
skal bidrage til at styrke det indre marked 
for forskere og til at gøre forskerkarrierer 
attraktive i hele Unionen i forbindelse 
med det europæiske forskningsrum ved at 
tage hensyn til den tværnationale karakter 
af de fleste af de tiltag, der støttes under 
det.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Horisont 2020 gennemføres i 
komplementaritet med andre EU-
støtteprogrammer, herunder 
strukturfondene og de specifikke støtte- og 
kompensationsprogrammer samt støtte-
og kompensationsforanstaltninger under 
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regional- og samhørighedspolitikken. 
Synergien og komplementariteten mellem 
strukturfondene og Horisont 2020 bør 
tilskynde alle de regionale aktører inden 
for forskning og udvikling til at deltage i 
Horisont 2020-programmerne og formidle 
resultaterne heraf på tværs af regionale 
og overregionale markeder. En vigtig del 
af denne synergi består i at styrke de 
nationale og regionale aktørers 
forsknings- og innovationskapacitet i 
forbindelse med strategier for intelligent 
specialisering og målsætningen om at 
skabe en "genvej til topkvalitet", som bør 
være et centralt element. Disse synergier 
skal tage hensyn til de særlige 
omstændigheder, der gælder for 
operationer uden for programområdet, 
især hvad angår mængden af støtte til 
dette samarbejde som defineret i den 
generelle forordning.

Begrundelse

Af hensyn til sammenhæng og effektivitet bør der være komplementaritet mellem Horisont 
2020-programmet og Unionens støtteprogrammer under strukturfondene, herunder specifikke 
programmer og foranstaltninger.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der vil blive lagt særlig vægt på at sikre, 
at små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er) deltager i Horisont 2020 i 
tilstrækkeligt omfang, og at programmet 
har den ønskede innovationseffekt på 
SMV'er. Der vil blive gennemført 
kvantitative og kvalitative vurderinger af 
SMV'ernes deltagelse som led i 
evaluerings- og 
overvågningsforanstaltningerne.

1. Der vil blive lagt særlig vægt på at sikre, 
at den private sektor og især små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) 
deltager i Horisont 2020 i øget omfang, og 
at programmet har den ønskede 
innovationseffekt på den private sektor og
især SMV'er.

Dette omfatter:
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a) bistand på alle stadier i 
forskningscyklussen, fra prototype til fuld 
gennemførelse, med henblik på at give 
dem mulighed for at udnytte deres 
forskningspotentiale
b) særlig støtte til forhandlinger om 
intellektuelle ejendomsrettigheder i 
forbindelse med åbne 
innovationsprojekter
c) støtteforanstaltninger til at mindske 
forsinkelserne i forbindelse med 
støttemidler, idet pengestrømme fortsat er 
af afgørende betydning for SMV'erne
d) støtteforanstaltninger til 
bevidstgørelsesaktiviteter blandt SMV'er.

Der vil blive gennemført kvantitative og 
kvalitative vurderinger af den private 
sektors og navnlig SMV’ernes deltagelse 
som led i evaluerings- og 
overvågningsforanstaltningerne.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der gennemføres specifikke 
foranstaltninger under det specifikke mål 
"Lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi", der er beskrevet i bilag 
I, del II, punkt 1, og under hvert af de 
specifikke mål under indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer", der er 
beskrevet i bilag I, del III, punkt 1 - 6. 
Disse specifikke foranstaltninger tager 
form af et SMV-specifikt instrument, der er 
rettet mod alle typer SMV'er med 
innovationspotentiale, og gennemføres på 
en sammenhængende måde, tilpasset til 
SMV'ernes behov, således som beskrevet 
under det specifikke mål, "Innovation i 
små og mellemstore virksomheder" i bilag 
I, del II, punkt 3.3.a).

2. Der gennemføres specifikke 
foranstaltninger for SMV'er under det 
specifikke mål "Lederskab inden for støtte-
og industriteknologi", der er beskrevet i 
bilag I, del II, punkt 1, og under hvert af de 
specifikke mål under indsatsområdet 
"Samfundsmæssige udfordringer", der er 
beskrevet i bilag I, del III, punkt 1 - 6. 
Disse specifikke foranstaltninger tager 
form af bl. a. et SMV-specifikt instrument, 
der er rettet mod alle typer SMV'er med 
innovationspotentiale, og gennemføres på 
en sammenhængende måde, tilpasset til 
SMV'ernes behov, således som beskrevet 
under det specifikke mål, "Innovation i 
små og mellemstore virksomheder" i bilag 
I, del II, punkt 3.3.a).
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Den integrerede fremgangsmåde, der er
beskrevet i stk. 1 og 2, skal føre til, at en 
betydelig del af det samlede kombinerede 
budget for det specifikke mål "Lederskab 
inden for støtte- og industriteknologi" og 
indsatsområdet "Samfundsmæssige 
udfordringer" går til SMV'er.
Støttemodtagere i den private sektor 
forventes at modtage en væsentlig del af 
det samlede budget for Horisont 2020.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Horisont 2020 kan gennemføres ved 
hjælp af offentlig-private partnerskaber, 
hvor alle berørte partnere forpligter sig til 
at støtte udvikling og gennemførelse af 
forsknings- og innovationsaktiviteter af 
strategisk betydning for Unionens 
konkurrenceevne og industrielle lederskab 
eller til at tage bestemte samfundsmæssige 
udfordringer op.

1. Horisont 2020 kan gennemføres ved 
hjælp af offentlig-private partnerskaber, 
hvor alle berørte partnere forpligter sig til 
at støtte udvikling og gennemførelse af 
forsknings- og innovationsaktiviteter af 
strategisk betydning for Unionens 
konkurrenceevne og industrielle lederskab 
eller til at tage bestemte samfundsmæssige 
udfordringer op. Dette bør opnås ved at 
støtte netværk, samarbejde og udveksling 
af erfaringer mellem regioner, byer og 
andre interessenter, herunder kulturelle, 
videnskabelige og forskningsmæssige 
institutioner.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der lægges især vægt på fælles 
programlægningsinitiativer mellem 
medlemsstaterne.

Der lægges især vægt på fælles 
programlægningsinitiativer mellem 
medlemsstaterne, og disse initiativer kan 
omfatte EU-regioner og -byer, hvis det er 
relevant.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(b) EU-deltagelse i programmer, der 
iværksættes af flere medlemsstater i 
overensstemmelse med artikel 185 i TEUF, 
med deltagelse af lokale og regionale 
myndigheder.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 25

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

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.3.3 – litra e) – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Anvendelse af design og udvikling af 
konvergerende teknologier for at skabe nye 
forretningsmuligheder. Vurdering og 
forståelse af de mekanismer, der fører til 
nedbrydelse af den kulturelle arv. 
Udvikling af avancerede metoder og 
teknologier med henblik på at beskytte og 
bevare kulturarven. Sikring af integration 
og rationel forvaltning af kulturarven på 
historiske steder og i byer.

Ændringsforslag 27
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Forslag til forordning
Bilag I – del III – pukt2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, vandforskning, marin og 
maritim forskning, akvakultur,
bioøkonomi og beskyttelse af den 
biologiske mangfoldighed

Begrundelse

Vand, en naturressource, akvakultur og beskyttelse af den biologiske mangfoldighed er 
beslægtede områder, der bør tilføjes listen over prioriteter.

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En bæredygtig forsyning og 
ressourceeffektiv forvaltning af råstoffer, 
herunder efterforskning, udvinding, 
forarbejdning, genbrug, genanvendelse og 
substitution af råstoffer, er altafgørende 
for, at moderne samfund og deres 
økonomier kan fungere. Sektorer som 
bygge- og anlægssektoren, 
kemikaliesektoren, bilsektoren, 
luftfartsindustrien, maskin- og 
udstyrsindustrien, der tegner sig for en 
samlet merværdi på 1 300 mia. EUR og 
omfatter ca. 30 mio. arbejdspladser, er alle 
stærkt afhængige af adgangen til råstoffer. 
Men forsyningerne af råstoffer til Unionen 
er under stigende pres. Desuden er 
Unionen stærkt afhængig af import af 
strategisk vigtige råstoffer, der i 
alarmerende grad påvirkes af 
markedsforvridninger. Dertil kommer, at
Unionen stadig har værdifulde 
mineralforekomster, hvis efterforskning og 
udvinding begrænses af mangel på egnet 
teknologi og hæmmes af stigende global 

En bæredygtig forsyning og 
ressourceeffektiv forvaltning af råstoffer, 
herunder efterforskning, udvinding, 
forarbejdning, genbrug, genanvendelse og 
substitution af råstoffer, er altafgørende 
for, at moderne samfund og deres 
økonomier kan fungere. Sektorer som 
bygge- og anlægssektoren, 
kemikaliesektoren, bilsektoren, 
luftfartsindustrien, maskin- og 
udstyrsindustrien, der tegner sig for en 
samlet merværdi på 1 300 mia. EUR og 
omfatter ca. 30 mio. arbejdspladser, er alle 
stærkt afhængige af adgangen til råstoffer. 
Men forsyningerne af råstoffer til Unionen 
er under stigende pres. Unionen har 
værdifulde mineralforekomster, hvis 
efterforskning og udvinding begrænses af 
mangel på egnet teknologi og
transportinfrastruktur. I betragtning af 
råstoffernes betydning for den europæiske 
konkurrenceevne, økonomien og 
anvendelsen i innovative produkter har det 
højeste prioritet for Unionen at sikre en 
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konkurrence. I betragtning af råstoffernes 
betydning for den europæiske 
konkurrenceevne, økonomien og 
anvendelsen i innovative produkter har det 
højeste prioritet for Unionen at sikre en 
bæredygtig forsyning og ressourceeffektiv 
forvaltning af råstoffer.

bæredygtig forsyning og ressourceeffektiv 
forvaltning af råstoffer. Adgangen til de 
europæiske råstofkilder, der ofte findes i 
geografisk afsidesliggende områder, 
udgør fortsat en udfordring for de 
sektorer, som er afhængige af sikre 
forsyninger af sådanne råstoffer. Desuden 
er Unionen stærkt afhængig af import af 
strategisk vigtige råstoffer, der i 
alarmerende grad påvirkes af 
markedsforvridninger.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5.3 – litra c) – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at øge vores viden om råstoffer og 
udvikle innovative metoder til 
omkostningseffektiv og miljøvenlig 
efterforskning, udvinding, forarbejdning, 
genbrug og genvinding af råstoffer og til at 
erstatte dem med økonomisk attraktive 
alternativer med en lavere miljøpåvirkning. 
Aktiviteterne skal især lægge vægt på 
følgende: at opnå øget indsigt i råstoffernes 
tilgængelighed, fremme en bæredygtig 
forsyning og brug af råstoffer, finde 
alternativer til kritiske råstoffer og øge 
befolkningens bevidsthed og viden om 
råstoffer.

Målet er at øge vores viden om råstoffer og 
udvikle innovative metoder til 
omkostningseffektiv og miljøvenlig 
efterforskning, udvinding, forarbejdning, 
genbrug og genvinding af råstoffer og til at 
erstatte dem med økonomisk attraktive 
alternativer med en lavere miljøpåvirkning. 
Aktiviteterne skal især lægge vægt på 
følgende: at opnå øget indsigt i råstoffernes 
tilgængelighed, fremme en bæredygtig 
forsyning og brug af råstoffer, finde 
alternativer til kritiske råstoffer øge 
befolkningens bevidsthed og viden om 
råstoffer, etablere og fremme regionale og 
nationale råstofklynger og løse de 
praktiske udfordringer, der er forbundet 
med at sikre industrien adgang til 
råstoffer.
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