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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til forordning om Horisont 2020 er et godt grundlag, hvor der tages 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 højde for EU's geografiske mangfoldighed og støtte 
forskningsinitiativer i alle medlemsstaterne, hvilket ville styrke den regionale dimension af 
videnskabs- og forskningspolitikken. 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, herunder 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 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Aktiviteterne under Horisont 2020 
skal gælde for bestemte territorier og 
tilpasses disse territoriers særlige behov, 
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 den samme udviklingsstrategi i 
alle regioner.

Or. en

Ændringsforslag 3

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 
lokale aktører, som gennemfører 
politikken på stedet.

Or. en
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Ændringsforslag 4

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.

Or. en

Ændringsforslag 5

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 små og mellemstore virksomheder
(SMV'er) deltager i Horisont 2020 i 
tilstrækkeligt omfang, og at programmet 
har den ønskede innovationseffekt på 
SMV'er.

Dette omfatter:
a) bistand på alle stadier i 
forskningscyklussen, fra prototype til fuld 
gennemførelse, med henblik på at give 
dem mulighed for at udnytte deres 
forskningspotentiale
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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 SMV'ernes 
deltagelse som led i evaluerings- og 
overvågningsforanstaltningerne.

Or. en


