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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

125. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at forny deres 

engagement i Europa 2020-strategiens mål 

for forskning og innovation som byggesten 

i et konkurrencedygtigt digitalt indre 

marked, økonomisk vækst og jobskabelse 

med en samlet tilgang til åben forskning, 

åben innovation, åbne data og 

vidensoverførsel; mener, at dette bør 

omfatte et revideret regelsæt for tekst- og 

dataudvinding (data mining) til 

videnskabelig brug, øget brug af gratis og 

open source-software, især i 

uddannelsesinstitutioner og offentlige 

myndigheder, og lettere adgang for 

SMV’er og nystartede virksomheder til 

finansiering med Horisont 2020-midler, 

som er tilpasset de korte 

innovationscyklusser i IKT-sektoren; 

understreger i den forbindelse betydningen 

af alle relevante initiativer, lige fra 

offentlig-private partnerskaber og 

innovationsklynger til europæiske 

teknologi- og forskerparker, navnlig i 

mindre industrialiserede europæiske 

regioner, igangsætterprogrammer for 

nystartede virksomheder og fælles 

teknologiplatforme samt muligheden for at 

opnå licens for standardessentielle patenter 

inden for de begrænsninger, som EU’s 

konkurrencelovgivning sætter, på 

retfærdige, rimelige og 
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udstede licenser for standardessentielle 
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begrænsninger, som EU’s 

konkurrencelovgivning sætter, på 
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ikkediskriminerende vilkår (FRAND) for 

licensering, med henblik på at bevare 

incitamenter for FoU og standardisering og 

fremme innovation; 

retfærdige, rimelige og 

ikkediskriminerende vilkår (FRAND) for 

licensering, med henblik på at bevare 

incitamenter for FoU og standardisering og 

fremme innovation; 
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