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Ændringsforslag   201 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Patrizia Toia, Carlos Zorrinho 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 19 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 19a. opfordrer til en omfattende vision 

og en handlingsplan for 

sundhedsforskning og produktudvikling 

for at øge koordineringen og 

sammenhængen mellem europæiske 

programmer og nationale og 

internationale initiativer og 

forskningsprogrammer og sikre, at 

lovende produkter støttes gennem hele 

udviklingsprocessen; opfordrer 

Kommissionen til også at prioritere 

folkesundhed i udviklingslandene, 

eftersom ebolakrisen viste betydningen af 

folkesundhed for regionernes udvikling 

Or. en 

 

Ændringsforslag  202 

Nicolas Bay 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. minder om, at samfundsvidenskab 

og humanistisk integration er 

ensbetydende med samfundsvidenskabelig 

og humanistisk forskning inden for 

rammerne af tværfaglige projekter og ikke 

et efterfølgende tillæg til andre 

teknologiske projekter, og at de mest 

presserende problemer, som EU står over 

for, kræver metodologisk forskning, der er 

mere begrebsmæssigt fokuseret på 

samfundsvidenskab og humaniora; 

opfordrer Kommissionen til enten at 

udgår 
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indføre en minimumsprocentdel, der skal 

afsættes til 

samfundsvidenskabelig/humanistisk 

finansiering, eller til at fastsætte et 

evalueringsmæssigt underkriterium, der 

tager hensyn til dets indarbejdelse i 

projekter; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  203 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. minder om, at samfundsvidenskab 

og humanistisk integration er 

ensbetydende med samfundsvidenskabelig 

og humanistisk forskning inden for 

rammerne af tværfaglige projekter og ikke 

et efterfølgende tillæg til andre 

teknologiske projekter, og at de mest 

presserende problemer, som EU står over 

for, kræver metodologisk forskning, der er 

mere begrebsmæssigt fokuseret på 

samfundsvidenskab og humaniora; 

opfordrer Kommissionen til enten at 

indføre en minimumsprocentdel, der skal 

afsættes til 

samfundsvidenskabelig/humanistisk 

finansiering, eller til at fastsætte et 

evalueringsmæssigt underkriterium, der 

tager hensyn til dets indarbejdelse i 

projekter; 

udgår 

Or. de 

 

Ændringsforslag  204 

Henna Virkkunen 

 

Forslag til beslutning 
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Punkt 20 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. minder om, at samfundsvidenskab 

og humanistisk integration er 

ensbetydende med samfundsvidenskabelig 

og humanistisk forskning inden for 

rammerne af tværfaglige projekter og ikke 

et efterfølgende tillæg til andre 

teknologiske projekter, og at de mest 

presserende problemer, som EU står over 

for, kræver metodologisk forskning, der er 

mere begrebsmæssigt fokuseret på 

samfundsvidenskab og humaniora; 

opfordrer Kommissionen til enten at 

indføre en minimumsprocentdel, der skal 

afsættes til 

samfundsvidenskabelig/humanistisk 

finansiering, eller til at fastsætte et 

evalueringsmæssigt underkriterium, der 

tager hensyn til dets indarbejdelse i 

projekter; 

20. minder om, at sociale og 

humanistiske forskning bør indgå 

tværfaglige forskningsprojekter, hvor det 

er relevant;; 

Or. fi 

 

Ændringsforslag  205 

Hermann Winkler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. minder om, at samfundsvidenskab 

og humanistisk integration er 

ensbetydende med samfundsvidenskabelig 

og humanistisk forskning inden for 

rammerne af tværfaglige projekter og ikke 

et efterfølgende tillæg til andre 

teknologiske projekter, og at de mest 

presserende problemer, som EU står over 

for, kræver metodologisk forskning, der er 

mere begrebsmæssigt fokuseret på 

samfundsvidenskab og humaniora; 

opfordrer Kommissionen til enten at 

20. glæder sig over Kommissionens 

tilsagn om at træffe korrigerende 

foranstaltninger, der kan bidrage til at 

skabe større integration af 

samfundsvidenskab og humaniora inden 

for Horisont 2020 i forbindelse med støtte 

til innovation; opfordrer Kommissionen 

til i denne forbindelse at overveje 

yderligere foranstaltninger, der kan 

bidrage til at skabe større integration af 

samfundsvidenskab og humaniora, som 

f.eks. en mere omhyggelig undersøgelse 
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indføre en minimumsprocentdel, der skal 

afsættes til 

samfundsvidenskabelig/humanistisk 

finansiering eller til at fastsætte et 

evalueringsmæssigt underkriterium, der 

tager hensyn til dets indarbejdelse i 

projekter; 

og identificering af relevante emner, 

yderligere eksperter med passende 

specialviden og fokus, evaluering eller 

indførelse af et kriterium, der tager hensyn 

til dets optagelse i projekter; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  206 

Barbara Kudrycka, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. minder om, at 

samfundsvidenskabelig og humanistisk 

integration er ensbetydende med 

samfundsvidenskabelig og humanistisk 

forskning inden for rammerne af 

tværfaglige projekter og ikke et 

efterfølgende tillæg til andre teknologiske 

projekter, og at de mest presserende 

problemer, som EU står over for, kræver 

metodologisk forskning, der er mere 

begrebsmæssigt fokuseret på 

samfundsvidenskab og humaniora; 
opfordrer Kommissionen til enten at 

indføre en minimumsprocentdel, der skal 

afsættes til 

samfundsvidenskabelig/humanistisk 

finansiering, eller til at fastsætte et 

evalueringsmæssigt underkriterium, der 

tager hensyn til dets indarbejdelse i 
projekter; 

20. bemærker, at samfundsvidenskab 

og humanioraer underrepræsenteret i det 

nuværende rammeprogram, og opfordrer 

Kommissionen til at udarbejde de 

mekanismer, som gør det muligt at 

integrere dem i de tværfaglige RP9-

projekter; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  207 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas 
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Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. minder om, at 

samfundsvidenskabelig og humanistisk 

integration er ensbetydende med 

samfundsvidenskabelig og humanistisk 

forskning inden for rammerne af 

tværfaglige projekter og ikke et 

efterfølgende tillæg til andre teknologiske 

projekter, og at de mest presserende 

problemer, som EU står over for, kræver 

metodologisk forskning, der er mere 

begrebsmæssigt fokuseret på 

samfundsvidenskab og humaniora; 

opfordrer Kommissionen til enten at 

indføre en minimumsprocentdel, der skal 

afsættes til 

samfundsvidenskabelig/humanistisk 

finansiering, eller til at fastsætte et 

evalueringsmæssigt underkriterium, der 

tager hensyn til dets indarbejdelse i 

projekter; 

20. minder om, at 

samfundsvidenskabelig og humanistisk 

integration er ensbetydende med 

samfundsvidenskabelig og humanistisk 

forskning inden for rammerne af 

tværfaglige projekter og ikke et 

efterfølgende tillæg til andre teknologiske 

projekter, og at de mest presserende 

problemer, som EU står over for, kræver 

metodologisk forskning, der er mere 

begrebsmæssigt fokuseret på 

samfundsvidenskab og humaniora; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  208 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. minder om, at 

samfundsvidenskabelig og humanistisk 

integration er ensbetydende med 

samfundsvidenskabelig og humanistisk 

forskning inden for tværfaglige projekter 

og ikke et efterfølgende tillæg til andre 

teknologiske projekter, og at de mest 

presserende problemer, som EU står over 

for, kræver metodologisk forskning, der er 

mere begrebsmæssigt fokuseret på 

20. minder om, at 

samfundsvidenskabelig og humanistisk 

integration er ensbetydende med 

samfundsvidenskabelig og humanistisk 

forskning inden for tværfaglige projekter 

og allerede er godt integreret i rådgivende 

grupper, kriterier for støtteberettigelse og 

evaluering, og at de mest presserende 

problemer, som EU står over for, kræver 
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samfundsvidenskab og humaniora; 

opfordrer Kommissionen til enten at 

indføre en minimumsprocentdel, der skal 

afsættes til 

samfundsvidenskabelig/humanistisk 

finansiering, eller til at fastsætte et 

evalueringsmæssigt underkriterium, der 

tager hensyn til dets indarbejdelse i 

projekter; 

metodologisk forskning drevet af 

ekspertise; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  209 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Patrizia Toia, Carlos Zorrinho 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. minder om, at samfundsvidenskab 

og humanistisk integration er ensbetydende 

med samfundsvidenskabelig og 

humanistisk forskning inden for rammerne 

af tværfaglige projekter og ikke et 

efterfølgende tillæg til andre teknologiske 

projekter, og at de mest presserende 

problemer, som EU står over for, kræver 

metodologisk forskning, der er mere 

begrebsmæssigt fokuseret på 

samfundsvidenskab og humaniora; 

opfordrer Kommissionen til enten at 

indføre en minimumsprocentdel, der skal 

afsættes til 

samfundsvidenskabelig/humanistisk 

finansiering, eller til at fastsætte et 

evalueringsmæssigt underkriterium, der 

tager hensyn til dets indarbejdelse i 

projekter; 

20. minder om, at samfundsvidenskab 

og humanistisk integration er ensbetydende 

med samfundsvidenskabelig og 

humanistisk forskning inden for rammerne 

af tværfaglige projekter og ikke et 

efterfølgende tillæg til andre teknologiske 

projekter, og at de mest presserende 

problemer, som EU står over for, kræver 

metodologisk forskning, der er mere 

begrebsmæssigt fokuseret på 

samfundsvidenskab og humaniora; 

opfordrer Kommissionen til enten at 

indføre en minimumsprocentdel, der skal 

afsættes til 

samfundsvidenskabelig/humanistisk 

finansiering, eller til at fastsætte et 

evalueringsmæssigt underkriterium, der 

tager hensyn til dets indarbejdelse i 

projekter; understreger, at flere 

budgetmidler bør stilles til rådighed for 

samfundsvidenskab og humaniora under 

Samfundsmæssig udfordring 6 for at 

imødekomme de europæiske borgeres 

bekymringer og hjælpe EU's institutioner 

og medlemsstater til at støtte politikker 
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vedrørende migration, terrorisme, 

ungdomsarbejdsløshed, social inklusion, 

uligheder, kultur, kulturarv og kreative 

industrier, vækst, der rækker ud over 

BNP samt EU's forbindelser med andre 

dele af verden; opfordrer Kommissionen 

til at rapportere om de budgetter, der er 

afsat til de grundlæggende politiske, 

sociale og kulturelle spørgsmål, der 

vedrører EU i Samfundsmæssig 

udfordring 6. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  210 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. minder om, at samfundsvidenskab 

og humanistisk integration er ensbetydende 

med samfundsvidenskabelig og 

humanistisk forskning inden for rammerne 

af tværfaglige projekter og ikke et 

efterfølgende tillæg til andre teknologiske 

projekter, og at de mest presserende 

problemer, som EU står over for, kræver 

metodologisk forskning, der er mere 

begrebsmæssigt fokuseret på 

samfundsvidenskab og humaniora; 

opfordrer Kommissionen til enten at 

indføre en minimumsprocentdel, der skal 

afsættes til 

samfundsvidenskabelig/humanistisk 

finansiering, eller til at fastsætte et 

evalueringsmæssigt underkriterium, der 

tager hensyn til dets indarbejdelse i 

projekter; 

20. minder om, at samfundsvidenskab 

og humanistisk integration er ensbetydende 

med samfundsvidenskabelig og 

humanistisk forskning inden for rammerne 

af tværfaglige projekter og ikke et 

efterfølgende tillæg til andre teknologiske 

projekter, og at de mest presserende 

problemer, som EU står over for, kræver 

metodologisk forskning, der er mere 

begrebsmæssigt fokuseret på 

samfundsvidenskab og humaniora; 

opfordrer Kommissionen til enten at 

indføre en minimumsprocentdel, der skal 

afsættes til 

samfundsvidenskabelig/humanistisk 

finansiering inden for hvert projekt, eller 

til at fastsætte et evalueringsmæssigt 

underkriterium, der tager hensyn til dets 

indarbejdelse i projekter; minder om 

behovet for at inddrage eksperter med 

baggrund inden for samfundsvidenskab 

og humaniora for at få en korrekt 
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tværfaglige sammensætning af eksperter, 

der skal bedømme projekterne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  211 

Jeppe Kofod 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. minder om, at samfundsvidenskab 

og humanistisk integration er ensbetydende 

med samfundsvidenskabelig og 

humanistisk forskning inden for rammerne 

af tværfaglige projekter og ikke et 

efterfølgende tillæg til andre teknologiske 

projekter, og at de mest presserende 

problemer, som EU står over for, kræver 

metodologisk forskning, der er mere 

begrebsmæssigt fokuseret på 

samfundsvidenskab og humaniora; 

opfordrer Kommissionen til enten at 

indføre en minimumsprocentdel, der skal 

afsættes til 

samfundsvidenskabelig/humanistisk 

finansiering, eller til at fastsætte et 

evalueringsmæssigt underkriterium, der 

tager hensyn til dets indarbejdelse i 

projekter; 

20. minder om, at samfundsvidenskab 

og humanistisk integration er ensbetydende 

med samfundsvidenskabelig og 

humanistisk forskning inden for rammerne 

af tværfaglige projekter og ikke et 

efterfølgende tillæg til andre teknologiske 

projekter, og at de mest presserende 

problemer, som EU står over for, kræver 

metodologisk forskning, der er mere 

begrebsmæssigt fokuseret på 

samfundsvidenskab og humaniora; 

opfordrer Kommissionen til at fastsætte en 

procentdel, der skal afsættes til 

samfundsvidenskabelig/humanistisk 

finansiering; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  212 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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20. minder om, at samfundsvidenskab 

og humanistisk integration er ensbetydende 

med samfundsvidenskabelig og 

humanistisk forskning inden for rammerne 

af tværfaglige projekter og ikke et 

efterfølgende tillæg til andre teknologiske 

projekter, og at de mest presserende 

problemer, som EU står over for, kræver 

metodologisk forskning, der er mere 

begrebsmæssigt fokuseret på 

samfundsvidenskab og humaniora; 

opfordrer Kommissionen til enten at 

indføre en minimumsprocentdel, der skal 

afsættes til 

samfundsvidenskabelig/humanistisk 

finansiering eller til at fastsætte et 

evalueringsmæssigt underkriterium, der 

tager hensyn til dets indarbejdelse i 

projekter; 

20. minder om, at samfundsvidenskab 

og humanistisk integration er ensbetydende 

med samfundsvidenskabelig og 

humanistisk forskning inden for rammerne 

af tværfaglige projekter og ikke et 

efterfølgende tillæg til andre teknologiske 

projekter, og at de mest presserende 

problemer, som EU står over for, kræver 

metodologisk forskning, der er mere 

begrebsmæssigt fokuseret på 

samfundsvidenskab og humaniora; 

opfordrer Kommissionen til at indføre 

passende finansiering til 

samfundsvidenskab og humaniora, øge 

indsatsen for at integrere 

samfundsvidenskab og humaniora på 

program- og temaplan gennem ægte 

tværfaglige tilgange, der afspejles tydeligt 

i selve indkaldelserne; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  213 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. minder om, at samfundsvidenskab 

og humanistisk integration er ensbetydende 

med samfundsvidenskabelig og 

humanistisk forskning inden for rammerne 

af tværfaglige projekter og ikke et 

efterfølgende tillæg til andre teknologiske 

projekter, og at de mest presserende 

problemer, som EU står over for, kræver 

metodologisk forskning, der er mere 

begrebsmæssigt fokuseret på 

samfundsvidenskab og humaniora; 

opfordrer Kommissionen til enten at 

indføre en minimumsprocentdel, der skal 

afsættes til 

samfundsvidenskabelig/humanistisk 

finansiering, eller til at fastsætte et 

20. minder om, at samfundsvidenskab 

og humanistisk integration er ensbetydende 

med samfundsvidenskabelig og 

humanistisk forskning inden for rammerne 

af tværfaglige projekter og ikke et 

efterfølgende tillæg til andre teknologiske 

projekter, og at de mest presserende 

problemer, som EU står over for, kræver 

metodologisk forskning, der er mere 

begrebsmæssigt fokuseret på 

samfundsvidenskab og humaniora; 

opfordrer Kommissionen til at øge 

muligheden for at deltage i Horisont 2020 

og det næste rammeprogram for forskere, 

som arbejder med samfundsvidenskab og 

humaniora; 
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evalueringsmæssigt underkriterium, der 

tager hensyn til dets indarbejdelse i 

projekter; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  214 

Edouard Martin 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 20a. understreger, at flere budgetmidler 

bør stilles til rådighed for 

samfundsvidenskabelig og humanistisk 

forskning under Samfundsmæssig 

udfordring 6 for at imødekomme de 

europæiske borgeres bekymringer og 

hjælpe EU's institutioner og 

medlemsstater med at støtte op om 

politikker om migration, terrorisme, 

arbejdsløshed, social inklusion, uligheder, 

kultur, kulturarv og de kreative 

industriers rolle, vækst, der rækker ud 

over BNP, samt EU's forbindelser med 

andre dele af verden; opfordrer 

Kommissionen til at rapportere om de 

budgetter, der er afsat til de 

grundlæggende politiske, sociale og 

kulturelle spørgsmål, der vedrører disse 

spørgsmål, der påvirker EU under 

Samfundsmæssig udfordring nr. 6, 

Or. en 

 

Ændringsforslag  215 

Hermann Winkler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. understreger, at Horisont 2020 ikke 

har fokus på "dødens dal", der udgør den 

største hindring for konvertering af 

prototyper til masseproduktion, og at 

Horisont 2020 er det første rammeprogram, 

der samler forskning og innovation; glæder 

sig over nedsættelsen af et europæisk 

innovationsråd20, men insisterer på, at dette 

ikke igen bør føre til en adskillelse af 

forskning og innovation; 

21. fremhæver den vægt, der lægges 

på innovation inden for Horisont 2020, og 

opfordrer til, at den samme 

fremgangsmåde anvendes i det nye 

rammeprogram; understreger, at Horisont 

2020 kan koncentreres endnu mere 

effektivt på "dødens dal", som udgør den 

største hindring for konvertering af 

prototyper til masseproduktion; ser store 

muligheder på dette område, f.eks. hvad 

angår fælles teknologiinitiativer; 

understreger endvidere, at Horisont 2020 

er det første rammeprogram, der 

kombinerer forskning og innovation; 

glæder sig over oprettelsen af en EIC20, 

men insisterer på, at dette ikke bør føre til 

en adskillelse af forskning og innovation, 

og opfordrer derfor Kommissionen til at 

undersøge, hvilke huller det ville give 

mening for et europæisk innovationsråd 

at lukke, navnlig med henblik på eventuelt 

at yde støtte under den fase, der betegnes 

som "dødens dal"; 

_________________ _________________ 

20 Meddelelse fra Kommissionen med titlen 

"Europas næste ledere: opstarts- og 

opskaleringsinitiativet" (COM(2016)0733).  

20 Meddelelse fra Kommissionen med titlen 

"Europas næste ledere: opstarts- og 

opskaleringsinitiativet" (COM(2016)0733).  

Or. de 

 

Ændringsforslag  216 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. understreger, at Horisont 2020 ikke 

har fokus på "dødens dal", der udgør den 

største hindring for konvertering af 

prototyper til masseproduktion, og at 

Horisont 2020 er det første rammeprogram 

21. understreger, at Horisont 2020 ikke 

har fokus på "dødens dal", der udgør den 

største hindring for konvertering af 

prototyper til masseproduktion, og at 

Horisont 2020 er det første rammeprogram 
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til at samle forskning og innovation; 

glæder sig over nedsættelsen af et 

europæisk innovationsråd20, men insisterer 

på, at dette ikke igen bør føre til en 

adskillelse af forskning og innovation; 

til at samle forskning og innovation; 

glæder sig over nedsættelsen af et 

europæisk innovationsråd20, men insisterer 

på, at dette ikke igen bør føre til en 

adskillelse af forskning og innovation; 

understreger endvidere, at et europæisk 

innovationsråd under ingen 

omstændigheder må blive en erstatning 

for søjle 2, og at denne søjle ikke bør 

udvikle sig til et individuelt 

støtteinstrument, men snarere fortsat bør 

være fokuseret på forskningssamarbejde; 

_________________ _________________ 

20 Meddelelse fra Kommissionen med titlen 

"Europas næste ledere: opstarts- og 

opskaleringsinitiativet" (COM(2016)0733).  

20 Meddelelse fra Kommissionen med titlen 

"Europas næste ledere: opstarts- og 

opskaleringsinitiativet" (COM(2016)0733).  

Or. de 

 

Ændringsforslag  217 

Barbara Kudrycka, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. understreger, at Horisont 2020 ikke 

har fokus på "dødens dal", der udgør den 

største hindring for konvertering af 

prototyper til masseproduktion, og at 

Horisont 2020 er det første rammeprogram 

til at samle forskning og innovation; 

glæder sig over nedsættelsen af et 

europæisk innovationsråd20, men 

insisterer på, at dette ikke igen bør føre til 

en adskillelse af forskning fra innovation; 

21. understreger, at Horisont 2020 ikke 

har fokus på "dødens dal", der udgør den 

største hindring for konvertering af 

prototyper til masseproduktion, og at 

Horisont 2020 er det første rammeprogram 

til at samle forskning og innovation; 

_________________  

20 Meddelelse fra Kommissionen med titlen 

"Europas næste ledere: opstarts- og 

opskaleringsinitiativet" (COM(2016)0733). 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  218 

Massimiliano Salini 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. understreger, at Horisont 2020 ikke 

har fokus på "dødens dal", der udgør den 

største hindring for konvertering af 

prototyper til masseproduktion, og at 

Horisont 2020 er det første rammeprogram 

til at samle forskning og innovation; 

glæder sig over nedsættelsen af et 

europæisk innovationsråd20, men 

insisterer på, at dette ikke igen bør føre til 

en adskillelse af forskning fra innovation 

21. understreger, at Horisont 2020 ikke 

har fokus på "dødens dal", der udgør den 

største hindring for konvertering af 

prototyper til masseproduktion, og at 

Horisont 2020 er det første rammeprogram 

til at samle forskning og innovation; 

_________________  

20 Meddelelse fra Kommissionen med titlen 

"Europas næste ledere: opstarts- og 

opskaleringsinitiativet" (COM(2016)0733). 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  219 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. understreger, at Horisont 2020 ikke 

har fokus på "dødens dal", der udgør den 

største hindring for konvertering af 

prototyper til masseproduktion, og at 

Horisont 2020 er det første rammeprogram 

til at samle forskning og innovation; 

glæder sig over nedsættelsen af et 

europæisk innovationsråd20, men insisterer 

på, at dette ikke igen skal føre til en 

adskillelse af forskning og innovation; 

21. understreger, at Horisont 2020 ikke 

har tilstrækkelig fokus på "dødens dal", der 

udgør den største hindring for konvertering 

af prototyper til masseproduktion, og at 

Horisont 2020 er det første rammeprogram 

til at samle forskning og innovation; 

noterer sig oprettelsen af et europæisk 

innovationsråd[1], men insisterer på, at 

dette ikke bør føre til en adskillelse af 

forskning og innovation, en overlapning af 

eksisterende initiativer, såsom Det 
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Europæiske Teknologiske Institut, ekstra 

administrative byrder eller en økonomisk 

byrde for H2020 eller 9. rammeprogram; 

_________________  

20 Meddelelse fra Kommissionen med titlen 

"Europas næste ledere: opstarts- og 

opskaleringsinitiativet" (COM(2016)0733). 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  220 

David Borrelli 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. understreger, at Horisont 2020 ikke 

har fokus på "dødens dal", der udgør den 

største hindring for konvertering af 

prototyper til masseproduktion, og at 

Horisont 2020 er det første rammeprogram 

til at samle forskning og innovation; 

glæder sig over nedsættelsen af et 

europæisk innovationsråd20, men insisterer 

på, at dette ikke igen bør føre til en 

adskillelse af forskning og innovation; 

21. understreger, at Horisont 2020 ikke 

har fokus på "dødens dal", der udgør den 

største hindring for konvertering af 

prototyper til masseproduktion, og at 

Horisont 2020 er det første rammeprogram 

til at samle forskning og innovation; 

glæder sig over oprettelsen af et europæisk 

innovationsråd20 og insisterer på, at dette 

ikke bør føre til en adskillelse af forskning 

og innovation, men bør være et 

foretrukket, brugervenligt adgangspunkt 

for innovative virksomheder og 

institutioner; 

_________________ _________________ 

20 Meddelelse fra Kommissionen med titlen 

"Europas næste ledere: opstarts- og 

opskaleringsinitiativet" (COM(2016)0733). 

20 Meddelelse fra Kommissionen med titlen 

"Europas næste ledere: opstarts- og 

opskaleringsinitiativet" (COM(2016)0733). 

Or. it 

 

Ændringsforslag  221 

Olle Ludvigsson 

 

Forslag til beslutning 
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Punkt 21 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. understreger, at Horisont 2020 ikke 

har fokus på "dødens dal", der udgør den 

største hindring for konvertering af 

prototyper til masseproduktion, og at 

Horisont 2020 er det første rammeprogram 

til at samle forskning og innovation; 

glæder sig over nedsættelsen af et 

europæisk innovationsråd20, men insisterer 

på, at dette ikke igen bør føre til en 

adskillelse af forskning og innovation 

21. understreger, at Horisont 2020 ikke 

har fokus på "dødens dal", der udgør den 

største hindring for konvertering af 

prototyper til masseproduktion, og at 

Horisont 2020 er det første rammeprogram 

til at samle forskning og innovation; 

glæder sig over nedsættelsen af et 

europæisk innovationsråd20, men insisterer 

på, at dette ikke igen bør føre til en 

adskillelse af forskning og innovation 

opfordrer Kommissionen til at præcisere 

det europæiske innovationsråds 

instrumenter og funktion; 

_________________ _________________ 

20 Meddelelse fra Kommissionen med titlen 

"Europas næste ledere: opstarts- og 

opskaleringsinitiativet" (COM(2016)0733). 

20 Meddelelse fra Kommissionen med titlen 

"Europas næste ledere: opstarts- og 

opskaleringsinitiativet" (COM(2016)0733). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  222 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

21. understreger, at Horisont 2020 ikke 

har fokus på "dødens dal", der udgør den 

største hindring for konvertering af 

prototyper til masseproduktion, og at 

Horisont 2020 er det første rammeprogram 

til at samle forskning og innovation; 

glæder sig over nedsættelsen af et 

europæisk innovationsråd20, men insisterer 

på, at dette ikke igen bør føre til en 

adskillelse af forskning og innovation 

21. understreger, at Horisont 2020 ikke 

har fokus på "dødens dal", der udgør den 

største hindring for konvertering af 

prototyper til masseproduktion, og at 

Horisont 2020 er det første rammeprogram 

til at samle forskning og innovation; 

glæder sig over nedsættelsen af et 

europæisk innovationsråd20, men insisterer 

på, at dette ikke igen bør føre til en 

adskillelse af forskning og innovation eller 

til en yderligere fragmentering af 

finansieringen; 

_________________ _________________ 
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20 Meddelelse fra Kommissionen med titlen 

"Europas næste ledere: opstarts- og 

opskaleringsinitiativet" (COM(2016)0733). 

20 Meddelelse fra Kommissionen med titlen 

"Europas næste ledere: opstarts- og 

opskaleringsinitiativet" (COM(2016)0733). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  223 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 21a. glæder sig over åbenheden over 

for nye tilgange og incitamenter, der 

arbejdes med under Horisont 2020, og 

opfordrer Kommissionen til at undersøge 

anvendelsen af præmier for opnåede 

milepæle og belønninger for 

markedsindtræden inden for området 

biomedicinsk FoU og tilskynder til 

udvikling af adgangsplaner for at støtte 

tilgængeligheden og den økonomiske 

overkommelighed af produkter for 

slutbrugeren, idet der tages højde for 

adgang til forskningsdata og ansvarlig 

forvaltning af intellektuel ejendom. Disse 

modeller bør anvendes som en række 

mekanismer til fremme af innovation og 

til at fjerne FoU-omkostninger fra 

produktpriser, hvor det er muligt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  224 

Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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 21a. glæder sig over oprettelsen af 

indkaldelsen af interessetilkendegivelser, 

og fremhæver behovet for at fremme både 

forskning og innovation på samme tid; 

opfordrer Kommissionen til at anvende 

interessetilkendegivelser for at skabe et 

økosystem, der vil hjælpe investorer, 

investorer og innovatorer at synergistisk 

udnyttelse af de forskellige instrumenter 

under RP9; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  225 

Barbara Kudrycka, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Herbert Reul, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. opfordrer Kommissionen til at 

præcisere det europæiske innovationsråds 

instrumenter og funktion; understreger 

nødvendigheden af at bevare og styrke 

SMV-instrumentet og "Den hurtige vej til 

innovation" og til at lette finansieringen af 

de sidste forskningsstadier, således at 

videnskabelige innovationer, der er 

udviklet i laboratoriet, kan udvikle sig til 

kommercielle virksomheder; anmoder 
Kommissionen om også at undersøge, 

hvordan VIF'er kan integreres i det 

europæiske innovationsråd; 

22. opfordrer Kommissionen til at 

præcisere de instrumenter og det 

europæiske råds funktion og understreger 

behovet for at evaluere resultaterne af det 

europæiske råds pilotprojekter for at 

kunne foreslå en afbalanceret 

sammensætning af instrumenter til det 

europæiske råds portefølje; understreger 

behovet for at bevare og styrke det SMV-

specifikke instrument og den hurtige vej til 

innovation; opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde mekanismer, der inkluderer 

SMV'er i store projekter under 

rammeprogrammet; opfordrer 
Kommissionen til at beholde VIF'er i Det 

Europæiske Institut for Innovation og 

Teknologis nuværende struktur; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  226 

Olle Ludvigsson 
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Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. opfordrer Kommissionen til at 

præcisere det europæiske innovationsråds 

instrumenter og funktion; understreger 

nødvendigheden af at bevare og styrke 

SMV-instrumentet og "Den hurtige vej til 

innovation" og til at lette finansieringen af 

de sidste forskningsstadier, således at 

videnskabelige innovationer, der er 

udviklet i laboratoriet, kan udvikle sig til 

kommercielle virksomheder; anmoder 

Kommissionen om også at undersøge, 

hvordan VIF'er kan integreres i det 

europæiske innovationsråd; 

22. understreger nødvendigheden af at 

bevare og styrke SMV-instrumentet og 

"Den hurtige vej til innovation" og til at 

lette finansieringen af de sidste 

forskningsstadier, således at 

videnskabelige innovationer, der er 

udviklet i laboratoriet, kan udvikle sig til 

kommercielle virksomheder; mener, at 

kommunikationen om potentielle 

deltageres succesgrad og profil i disse 

instrumenter kan forbedres; anmoder 

Kommissionen om også at undersøge, 

hvordan VIF'er kan samarbejde med det 

europæiske innovationsråd; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  227 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. opfordrer Kommissionen til at 

præcisere det europæiske innovationsråds 

instrumenter og funktion; understreger 

nødvendigheden af at bevare og styrke 

SMV-instrumentet og "Den hurtige vej til 

innovation" og til at lette finansieringen af 

de sidste forskningsstadier, således at 

videnskabelige innovationer, der er 

udviklet i laboratoriet, kan udvikle sig til 

kommercielle virksomheder; anmoder 

Kommissionen om også at undersøge, 

hvordan VIF'er kan integreres i det 

europæiske innovationsråd; 

22. opfordrer Kommissionen til at 

præcisere det europæiske innovationsråds 

instrumenter og funktion; understreger 

behovet for at bevare og styrke det SMV-

specifikke instrument og den hurtige vej til 

innovation på en sådan måde, at nye 

satsninger, der har et afprøvet 

teknologigrundlag men ingen 

resultatliste, kan få en fordel, da det 

ømme punkt for virksomheder, der 

udvikler meget avanceret teknologi, ligger 

før selve etableringen af virksomheden, 

og derfor ville nye instrumenter lette 

finansieringen i de sidste faser af 

forskningen, således at videnskabelige 
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innovationer, der er udviklet i laboratoriet, 

kan udvikle sig til kommercielle 

virksomheder; anmoder Kommissionen om 

også at undersøge, hvordan Det 

Europæiske Institut for Innovation og 

Teknologi og dets VIF'er kan være 

forbundet med det europæiske 

innovationsråd; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  228 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. opfordrer Kommissionen til at 

præcisere det europæiske innovationsråds 

instrumenter og funktion; understreger 

nødvendigheden af at bevare og styrke 

SMV-instrumentet og "Den hurtige vej til 

innovation" og til at lette finansieringen af 

de sidste forskningsstadier, således at 

videnskabelige innovationer, der er 

udviklet i laboratoriet, kan udvikle sig til 

kommercielle virksomheder; anmoder 

Kommissionen om også at undersøge, 

hvordan VIF'er kan integreres i det 

europæiske innovationsråd; 

22. opfordrer Kommissionen til at 

præcisere det europæiske innovationsråds 

instrumenter og funktion; understreger 

nødvendigheden af at bevare og styrke 

SMV-instrumentet og "Den hurtige vej til 

innovation" og til at lette finansieringen af 

de sidste forskningsstadier, således at 

videnskabelige innovationer, der er 

udviklet i laboratoriet, kan udvikle sig til 

kommercielle virksomheder; anmoder 

Kommissionen om også at undersøge, 

hvordan VIF'er kan indgå i et samspil med 

det europæiske innovationsråd, og hvordan 

VIF'er kan blive mere gennemsigtige og 

inddrage en bredere vifte af 

interessenter;; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  229 

David Borrelli 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. opfordrer Kommissionen til at 

præcisere det europæiske innovationsråds 

instrumenter og funktion; understreger 

nødvendigheden af at bevare og styrke 

SMV-instrumentet og "Den hurtige vej til 

innovation" og til at lette finansieringen af 

de sidste forskningsstadier, således at 

videnskabelige innovationer, der er 

udviklet i laboratoriet, kan udvikle sig til 

kommercielle virksomheder; anmoder 

Kommissionen om også at undersøge, 

hvordan VIF'er kan integreres i det 

europæiske innovationsråd; 

22. opfordrer Kommissionen til at 

præcisere det europæiske innovationsråds 

instrumenter og funktion; understreger 

nødvendigheden af at bevare og styrke 

SMV-instrumentet og "Den hurtige vej til 

innovation" og til at lette finansieringen af 

de sidste forskningsstadier, således at 

videnskabelige innovationer, der er 

udviklet i laboratoriet, kan udvikle sig til 

kommercielle virksomheder; anmoder 

Kommissionen om også at undersøge, 

hvordan VIF'er kan integreres i det 

europæiske innovationsråd; mener, at der 

bør tages behørigt hensyn til de resultater 

og vellykkede resultater for SMV-

instrumentet i de seneste år, og at der for 

ikke at øge EU's ressourcer til 

finansieringen efter vandkandeprincippet 

kan anvendes i forbindelse med alle nye 

instrumenter bør indgå i SMV-

instrumentets budget; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  230 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. opfordrer Kommissionen til at 

præcisere det europæiske innovationsråds 

instrumenter og funktion; understreger 

nødvendigheden af at bevare og styrke 

SMV-instrumentet og "Den hurtige vej til 

innovation" og til at lette finansieringen af 

de sidste forskningsstadier, således at 

videnskabelige innovationer, der er 

udviklet i laboratoriet, kan udvikle sig til 

kommercielle virksomheder; anmoder 

Kommissionen om også at undersøge, 

22. opfordrer Kommissionen til at 

præcisere det europæiske innovationsråds 

instrumenter og funktion; understreger 

nødvendigheden af at bevare og styrke 

SMV-instrumentet og "Den hurtige vej til 

innovation" og til at lette finansieringen af 

de sidste forskningsstadier, således at 

videnskabelige innovationer, der er 

udviklet i laboratoriet, kan udvikle sig til 

kommercielle virksomheder; anmoder 

Kommissionen om også at undersøge, 
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hvordan VIF'er kan integreres i det 

europæiske innovationsråd; 

hvordan VIF'er kan integreres i det 

europæiske innovationsråd; opfordrer 

Kommissionen til at udforme en ramme 

for investeringer med risikovillig kapital 

inden for rammerne af det europæiske 

råd til fremme af investeringer med 

risikovillig kapital i Europa; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  231 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. opfordrer Kommissionen til at 

præcisere det europæiske innovationsråds 

instrumenter og funktion; understreger 

nødvendigheden af at bevare og styrke 

SMV-instrumentet og "Den hurtige vej til 

innovation" og til at lette finansieringen af 

de sidste forskningsstadier, således at 

videnskabelige innovationer, der er 

udviklet i laboratoriet, kan udvikle sig til 

kommercielle virksomheder; anmoder 

Kommissionen om også at undersøge, 

hvordan VIF'er kan integreres i det 

europæiske innovationsråd; 

22. opfordrer Kommissionen til at 

præcisere det europæiske innovationsråds 

instrumenter og funktion; understreger 

nødvendigheden af at bevare og styrke 

SMV-instrumentet og "Den hurtige vej til 

innovation" og til at lette finansieringen af 

de sidste forskningsstadier, således at 

videnskabelige innovationer, der er 

udviklet i laboratoriet, kan udvikle sig til 

kommercielle virksomheder; anmoder 

Kommissionen om også at undersøge, 

hvordan VIF'er og en ramme for 

risikovillig kapital kan integreres i det 

europæiske innovationsråd; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  232 

Clare Moody 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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22. opfordrer Kommissionen til at 

præcisere det europæiske innovationsråds 

instrumenter og funktion; understreger 

nødvendigheden af at bevare og styrke 

SMV-instrumentet og "Den hurtige vej til 

innovation" og til at lette finansieringen af 

de sidste forskningsstadier, således at 

videnskabelige innovationer, der er 

udviklet i laboratoriet, kan udvikle sig til 

kommercielle virksomheder; anmoder 

Kommissionen om også at undersøge, 

hvordan VIF'er kan integreres i det 

europæiske innovationsråd; 

22. opfordrer Kommissionen til at 

præcisere det europæiske innovationsråds 

instrumenter og funktion; understreger 

nødvendigheden af at bevare og styrke 

SMV-instrumentet og "Den hurtige vej til 

innovation" og til at lette finansieringen af 

de sidste forskningsstadier, således at 

videnskabelige innovationer, der er 

udviklet i laboratoriet, kan udvikle sig til 

kommercielle virksomheder; opfordrer 

Kommissionen til at analysere de 

fremtidige forbindelser mellem Det 

Europæiske Institut for Innovation og 

Teknologi, VIF'er og det europæiske 

innovationsråd; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  233 

Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 22a. opfordrer Kommissionen til at 

bevare en afbalanceret finansieringsandel 

til hele forsknings- og innovationskæden, 

herunder kooperative 

forskningsaktiviteter i de tidlige stadier og 

banebrydende forskning, som er 

nødvendig til udvikling af innovative 

produkter og tjenester; anerkender 

betydningen af Det Europæiske 

Forskningsråd og Marie Skłodowska-

Curie-aktioner til forbedring af kvaliteten 

af den europæiske forskning, og anmoder 

Kommissionen om at sikre EU 

merværdien inden for projekter 

vedrørende kooperativ forskning, der 

samler forskellig forskningsekspertise i 

hele Unionen; 

Or. en 
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Ændringsforslag  234 

Hermann Winkler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 22a. understreger endnu en gang 

betydningen af SMV-instrumentet som en 

bærende kraft i innovationsøkonomier og 

opfordrer til, at det videreføres og styrkes 

med forenklede regler for deltagelse; 

understreger imidlertid i denne 

forbindelse, at tilstedeværelsen af SMV-

instrumentet inden for rammeprogrammet 

ikke må give medlemsstaterne frie hænder 

til at reducere deres egne 

støtteprogrammer; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  235 

Barbara Kudrycka, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Massimiliano Salini, Lara 

Comi, Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. glæder sig over initiativer, der 

samler den private og den offentlige 

sektor med henblik på at fremme 

forskning; beklager det lave offentlige 

afkast af offentlige investeringer på visse 

følsomme områder såsom sundhed; 

fremhæver nødvendigheden af at fremme 

EU's lederskab ved at prioritere offentlige 

forskningsbehov og et rimeligt offentligt 

afkast; opfordrer Kommissionen til at 

undersøge mulighederne for medejerskab 

af intellektuel ejendom for vigtige 

udgår 
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projekter, der finansieres af 

rammeprogrammets offentlige tilskud; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  236 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. glæder sig over initiativer, der 

samler den private og den offentlige sektor 

med henblik på at fremme forskning; 

beklager det lave offentlige afkast af 

offentlige investeringer på visse følsomme 

områder såsom sundhed; fremhæver 

nødvendigheden af at fremme EU's 

lederskab ved at prioritere offentlige 

forskningsbehov og et rimeligt offentligt 

afkast; opfordrer Kommissionen til at 

undersøge mulighederne for medejerskab 

af intellektuel ejendom for vigtige 

projekter, der finansieres af 

rammeprogrammets offentlige tilskud; 

23. glæder sig over initiativer, der 

samler den private og den offentlige sektor 

med henblik på at fremme forskning; 

beklager det beskedne niveau af offentlig 

afkast fra offentlige investeringer fra 

Horisont 2020 på en række følsomme 

områder som f.eks. sundhed; understreger 

behovet for at sikre en afbalanceret 

inddragelse af interessenterne og større 

gennemsigtighed i beslutningsprocessen i 

sådanne partnerskaber; fremhæver 

behovet for at fremme EU's lederskab ved 

at prioritere offentlige forskningsbehov og 

et rimeligt offentligt afkast af EU's 

skatteyderes investerede penge (f.eks. 

hvad angår biomedicinsk FoU hvor det 

bør være afspejlet i forhold til 

slutprodukters prismæssige 

overkommelighed, tilgængelighed og 

egnethed); opfordrer Kommissionen til at 

undersøge mulighederne for fælles 

ejerskab af intellektuel ejendom for vigtige 

projekter, der finansieres med offentlige 

tilskud under rammeprogrammet og 

etablere mekanismer, der gør det muligt at 

kende sporbarheden af offentlige midler 

til forskning og evalueringen af deres 

effekt i form af egenkapital, navnlig på 

visse følsomme områder, som f.eks. 

sundhed, med henblik på at undersøge 

flere innovative måder for tilrettelæggelse 

af forskning inden for sundhed for at 
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imødegå fremtidige udfordringer og 

forbedre deres effektivitet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  237 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. glæder sig over initiativer, der 

samler den private og den offentlige sektor 

med henblik på at fremme forskning; 

beklager det lave offentlige afkast af 

offentlige investeringer på visse følsomme 

områder såsom sundhed; fremhæver 

nødvendigheden af at fremme EU's 

lederskab ved at prioritere offentlige 

forskningsbehov og et rimeligt offentligt 

afkast; opfordrer Kommissionen til at 

undersøge mulighederne for medejerskab 

af intellektuel ejendom for vigtige 

projekter, der finansieres af 

rammeprogrammets offentlige tilskud; 

23. glæder sig over initiativer, der 

samler den private og den offentlige sektor 

med henblik på at fremme forskning; 

understreger behovet for tilstrækkelig 

gennemsigtighed og et rimeligt niveau for 

offentlige afkast af offentlige investeringer; 

fremhæver nødvendigheden af at fremme 

EU's lederskab ved at prioritere offentlige 

forskningsbehov; opfordrer Kommissionen 

til yderligere at undersøge mekanismer til 

bæredygtig udnyttelse af vigtige projekter, 

der er finansieret af rammeprogrammets 

offentlige tilskud, der kombinerer et 

rimeligt niveau for afkast og tilstrækkeligt 

med incitament i branchen til at ville 

deltage i disse projekter; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  238 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. glæder sig over initiativer, der 

samler den private og den offentlige 

sektor med henblik på at fremme 

forskning; beklager det lave offentlige 

23. beklager det lave offentlige afkast 

af offentlige investeringer på visse 

følsomme områder såsom sundhed; 

fremhæver nødvendigheden af at fremme 



 

PE602.917v01-00 28/103 AM\1122622DA.docx 

DA 

afkast af offentlige investeringer på visse 

følsomme områder såsom sundhed; 

fremhæver nødvendigheden af at fremme 

EU's lederskab ved at prioritere offentlige 

forskningsbehov og et rimeligt offentligt 

afkast; opfordrer Kommissionen til at 

undersøge mulighederne for medejerskab 

af intellektuel ejendom for vigtige 

projekter, der finansieres af 

rammeprogrammets offentlige tilskud; 

EU's lederskab ved at prioritere offentlige 

forskningsbehov og et rimeligt offentligt 

afkast; opfordrer Kommissionen til at 

undersøge mulighederne for medejerskab 

af intellektuel ejendom for vigtige 

projekter, der finansieres af 

rammeprogrammets offentlige tilskud; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  239 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. glæder sig over initiativer, der 

samler den private og den offentlige sektor 

med henblik på at fremme forskning; 

beklager det lave offentlige afkast af 

offentlige investeringer på visse følsomme 

områder såsom sundhed; fremhæver 

nødvendigheden af at fremme EU's 

lederskab ved at prioritere offentlige 

forskningsbehov og et rimeligt offentligt 

afkast; opfordrer Kommissionen til at 

undersøge mulighederne for medejerskab 

af intellektuel ejendom for vigtige 

projekter, der finansieres af 

rammeprogrammets offentlige tilskud; 

23. glæder sig over initiativer, der 

samler den private og den offentlige sektor 

med henblik på at fremme forskning; 

beklager det lave offentlige afkast af 

offentlige investeringer på visse følsomme 

områder såsom sundhed; fremhæver 

nødvendigheden af at fremme EU's 

lederskab ved at prioritere offentlige 

forskningsbehov og et rimeligt offentligt 

afkast; opfordrer Kommissionen til at 

undersøge mulighederne for at tillade 

udstedelse af ikke-eksklusive licenser eller 
medejerskab af intellektuelle 

ejendomsrettigheder for vigtige projekter, 

der er finansieret af rammeprogrammets 

offentlige tilskud; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  240 

Nicolas Bay 
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Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. glæder sig over, at åben adgang nu 

er et generelt princip under Horisont 

2020; fremhæver, at antallet af 

publikationer, der er knyttet til projekter 

frem til december 201621 viser, at de nye 

politikker for håndhævelse af fri 

udveksling af data og idéer er nødvendige 

for at gøre alle forskningsdata, der 

automatisk frembringes af fremtidige 

projekter tilgængelige, da målet om 100 % 

stadig er et fjernt mål; 

udgår 

_________________  

21 OpenAIRE-rapport: I Horisont 2020 er 

2017 (19 %) ud af i alt 10684 projekter 

afsluttet, og 8667 er stadig i gang. 

OpenAIRE har identificeret 6133 

publikationer, der er knyttet til 1375 

Horisont 2020-projekter. 

 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  241 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. glæder sig over, at åben adgang nu 

er et generelt princip under Horisont 2020; 

fremhæver, at antallet af publikationer, 

der er knyttet til projekter frem til 

december 201621 viser, at de nye politikker 

for håndhævelse af fri udveksling af data 

og idéer er nødvendige for at gøre alle 

forskningsdata, der automatisk 

frembringes af fremtidige projekter 

tilgængelige, da målet om 100 % stadig er 

et fjernt mål; 

24. glæder sig over, at åben adgang nu 

er et generelt princip under Horisont 2020; 

understreger dog, at der automatisk åben 

adgang til data er ikke ønskelig, da dette 

skaber store problemer for industrien, 

navnlig for små og mellemstore 

virksomheder; påpeger, at der nærmere 

bør gøres brug af åben videnskabs 

pilotordninger, som kan bane vejen for 

velbegrundede undtagelser fra åben 

adgang til data; 
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_________________  

21 OpenAIRE-rapport: I Horisont 2020 er 

2017 (19 %) ud af i alt 10684 projekter 

afsluttet, og 8667 er stadig i gang. 

OpenAIRE har identificeret 6133 

publikationer, der er knyttet til 1375 

Horisont 2020-projekter. 

 

Or. de 

 

Ændringsforslag  242 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. glæder sig over, at åben adgang nu 

er et generelt princip under Horisont 2020; 

fremhæver, at antallet af publikationer, der 

er knyttet til projekter frem til december 

201621 viser, at de nye politikker for 

håndhævelse af fri udveksling af data og 

idéer er nødvendige for at gøre alle 

forskningsdata, der automatisk 

frembringes af fremtidige projekter 
tilgængelige, da målet om 100 % stadig er 

et fjernt mål; 

24. glæder sig over, at åben adgang nu 

er et generelt princip under Horisont 2020; 

fremhæver, at antallet af publikationer, der 

er knyttet til projekter frem til 201621 viser, 

at de nye politikker for håndhævelse af den 

frie udveksling af oplysninger og ideer er 

nødvendige for at få mest muligt ud af de 

tilgængelige videnskabelige data; 

_________________ _________________ 

21 OpenAIRE-rapport: I Horisont 2020 er 

2017 (19 %) ud af i alt 10684 projekter 

afsluttet, og 8667 er stadig i gang. 

OpenAIRE har identificeret 6133 

publikationer, der er knyttet til 1375 

Horisont 2020-projekter. 

21 OpenAIRE-rapport: I Horisont 2020 er 

2017 (19 %) ud af i alt 10684 projekter 

afsluttet, og 8667 er stadig i gang. 

OpenAIRE har identificeret 6133 

publikationer, der er knyttet til 1375 

Horisont 2020-projekter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  243 

Martina Werner 

 

Forslag til beslutning 
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Punkt 24 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. glæder sig over, at åben adgang nu 

er et generelt princip under Horisont 2020; 

fremhæver, at antallet af publikationer, der 

er knyttet til projekter frem til december 

201621 viser, at de nye politikker for 

håndhævelse af fri udveksling af data og 

idéer er nødvendige for at gøre alle 

forskningsdata, der automatisk frembringes 

af fremtidige projekter tilgængelige, da 

målet om 100 % stadig er et fjernt mål; 

24. glæder sig over, at åben adgang nu 

er et generelt princip under Horisont 2020; 

understreger, at antallet af publikationer, 

der er knyttet til projekter frem til 

december21, viser, at den nye politik for 

håndhævelse af fri udveksling af 

oplysninger og idéer er nødvendig for at 

gøre alle forskningsdata, der automatisk 

frembringes gennem fremtidige projekter, 

tilgængelige; 

_________________ _________________ 

21 OpenAIRE-rapport: I Horisont 2020 er 

2017 (19 %) ud af i alt 10684 projekter 

afsluttet, og 8667 er stadig i gang. 

OpenAIRE har identificeret 6133 

publikationer, der er knyttet til 1375 

Horisont 2020-projekter. 

21 OpenAIRE-rapport: I Horisont 2020 er 

2017 (19 %) ud af i alt 10684 projekter 

afsluttet, og 8667 er stadig i gang. 

OpenAIRE har identificeret 6133 

publikationer, der er knyttet til 1375 

Horisont 2020-projekter. OpenAIRE har 

identificeret 6133 publikationer, der er 

knyttet til 1375 Horisont 2020-projekter. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  244 

Lieve Wierinck, Anneleen Van Bossuyt, Angelika Mlinar, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. glæder sig over, at åben adgang nu 

er et generelt princip under Horisont 2020; 

fremhæver, at antallet af publikationer, der 

er knyttet til projekter frem til december 

201621 viser, at de nye politikker for 

håndhævelse af fri udveksling af data og 

idéer er nødvendige for at gøre alle 

forskningsdata, der automatisk 

frembringes af fremtidige projekter 

tilgængelige, da målet om 100 % stadig er 

et fjernt mål; 

24. glæder sig over, at åben adgang til 

publikationer nu er et generelt princip 

under Horisont 2020; fremhæver, at 

antallet af publikationer, der er knyttet til 

projekter frem til december 201621 viser, at 

de nye politikker for håndhævelse af fri 

udveksling af oplysninger og idéer er 

nødvendige for at gøre alle 

forskningsresultater, der frembringes af 

fremtidige projekter automatisk 
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tilgængelige, da målet om 100 % stadig er 

et fjernt mål; 

_________________ _________________ 

21 OpenAIRE-rapport: I Horisont 2020 er 

2017 (19 %) ud af i alt 10684 projekter 

afsluttet, og 8667 er stadig i gang. 

OpenAIRE har identificeret 6133 

publikationer, der er knyttet til 1375 

Horisont 2020-projekter. 

21 OpenAIRE-rapport: I Horisont 2020 er 

2017 (19 %) ud af i alt 10684 projekter 

afsluttet, og 8667 er stadig i gang. 

OpenAIRE har identificeret 6133 

publikationer, der er knyttet til 1375 

Horisont 2020-projekter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  245 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 24a. understreger, at deltagere i 

kliniske forskningsforsøg skal være 

ordentligt beskyttet af kliniske 

forskningsetiske udvalg; informeret 

samtykke skal være obligatorisk, nøjagtigt 

og fuldstændigt. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  246 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 24b. opfordrer til, at alle resultater fra 

medicinske undersøgelser offentliggøres, 

eftersom der er en mangel på 

gennemsigtighed på grund af den 

industriel forsknings kutyme med at 
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henvise til beskyttelse af 

forretningshemmeligheder; 

Or. es 

 

Ændringsforslag  247 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. glæder sig over, at åben adgang nu 

er et generelt princip under Horisont 2020; 

fremhæver, at antallet af publikationer, der 

er knyttet til projekter frem til december 

201621 viser, at de nye politikker for 

håndhævelse af fri udveksling af data og 

idéer er nødvendige for at gøre alle 

forskningsdata, der automatisk frembringes 

af fremtidige projekter tilgængelige, da 

målet om 100 % stadig er et fjernt mål; 

24. glæder sig over, at åben adgang nu 

er et generelt princip under Horisont 2020; 

fremhæver, at antallet af publikationer, der 

er knyttet til projekter frem til december 

201621 viser, at de nye politikker for 

håndhævelse af fri udveksling af data og 

idéer er nødvendige for at gøre alle 

forskningsdata, der automatisk frembringes 

af fremtidige projekter tilgængelige, da 

målet om 100 % stadig er et fjernt mål; 

beklager, at fleksibilitetskriteriet har 

været en hindring for at nå dette mål og 

for at skabe øget viden og udvikling. beder 

derfor om målet på 100 %, når der er tale 

om offentlige midler; 

_________________ _________________ 

21 OpenAIRE-rapport: I Horisont 2020 er 

2017 (19 %) ud af i alt 10684 projekter 

afsluttet, og 8667 er stadig i gang. 

OpenAIRE har identificeret 6133 

publikationer, der er knyttet til 1375 

Horisont 2020-projekter. 

21 OpenAIRE-rapport: I Horisont 2020 er 

2017 (19 %) ud af i alt 10684 projekter 

afsluttet, og 8667 er stadig i gang. 

OpenAIRE har identificeret 6133 

publikationer, der er knyttet til 1375 

Horisont 2020-projekter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  248 

Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til beslutning 
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Punkt 24 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. glæder sig over, at åben adgang nu 

er et generelt princip under Horisont 2020; 

fremhæver, at antallet af publikationer, der 

er knyttet til projekter frem til december 

201621 viser, at de nye politikker for 

håndhævelse af fri udveksling af data og 

idéer er nødvendige for at gøre alle 

forskningsdata, der automatisk frembringes 

af fremtidige projekter tilgængelige, da 

målet om 100 % stadig er et fjernt mål; 

24. glæder sig over, at åben adgang nu 

er et generelt princip under Horisont 2020; 

fremhæver, at antallet af publikationer, der 

er knyttet til projekter frem til december 

201621, viser at de nye politikker for 

håndhævelse af fri udveksling og 

anvendelse af databaser og gennemgang 
af data og idéer er nødvendige for at gøre 

alle forskningsdata, der automatisk 

frembringes af fremtidige projekter 

tilgængelige, da målet om 100 % stadig er 

et fjernt mål; 

_________________ _________________ 

21 OpenAIRE-rapport: I Horisont 2020 er 

2017 (19 %) ud af i alt 10684 projekter 

afsluttet, og 8667 er stadig i gang. 

OpenAIRE har identificeret 6133 

publikationer, der er knyttet til 1375 

Horisont 2020-projekter. 

21 OpenAIRE-rapport: I Horisont 2020 er 

2017 (19 %) ud af i alt 10684 projekter 

afsluttet, og 8667 er stadig i gang. 

OpenAIRE har identificeret 6133 

publikationer, der er knyttet til 1375 

Horisont 2020-projekter. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  249 

Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. glæder sig over finansieringen af 

pilotprojektet om åben videnskab som et 

første skridt i retning af en åben 

forskningscloud; anerkender relevansen af 

e-infrastruktur og supercomputere, 

nødvendigheden af, at den offentlige og 

private sektor og civilsamfundet inddrages, 

og betydningen af borgervidenskab med 

henblik på at sikre, at civilsamfundet 

spiller en mere aktiv rolle i definitionen af 

problemer; opfordrer til en videnskabelig 

25. anerkender relevansen af e-

infrastruktur og supercomputere, 

nødvendigheden af, at den offentlige og 

private sektor og civilsamfundet inddrages 

med henblik på at sikre, at civilsamfundet 

spiller en mere aktiv rolle i definitionen af 

problemer; 
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metadatastruktur og procedurer for 

genereringen af sådanne data med 

henblik på at indlæse oplysninger i denne 

europæiske åbne forskningscloud og sikre 

udnyttelse af data; opfordrer 

Kommissionen og de offentlige og private 

forskningsmiljøer til at undersøge nye 

modeller, der integrerer private cloud-

ressourcer og offentlige e-infrastrukturer, 

samt lanceringen af borgeres dagsorden 

på videnskabs- og innovationsområdet; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  250 

Barbara Kudrycka, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Herbert Reul, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. glæder sig over finansieringen af 

pilotprojektet om åben videnskab som et 

første skridt i retning af en åben 

forskningscloud; anerkender relevansen af 

e-infrastruktur og supercomputere, 

nødvendigheden af, at den offentlige og 

private sektor og civilsamfundet inddrages, 

og betydningen af borgervidenskab med 

henblik på at sikre, at civilsamfundet 

spiller en mere aktiv rolle i definitionen af 

problemer; opfordrer til en videnskabelig 

metadatastruktur og procedurer for 

genereringen af sådanne data med 

henblik på at indlæse oplysninger i denne 

europæiske åbne forskningscloud og sikre 

udnyttelse af data; opfordrer 
Kommissionen og de offentlige og private 

forskningsmiljøer til at undersøge nye 

modeller, der integrerer private cloud-

ressourcer og offentlige e-infrastrukturer, 

samt lanceringen af borgeres dagsorden på 

videnskabs- og innovationsområdet; 

25. glæder sig over finansieringen af 

pilotprojektet om åben videnskab som et 

første skridt i retning af en åben 

forskningscloud; anerkender relevansen af 

e-infrastruktur og supercomputere, 

nødvendigheden af, at den offentlige og 

private sektor og civilsamfundet inddrages, 

og betydningen af borgervidenskab med 

henblik på at sikre, at civilsamfundet 

spiller en mere aktiv rolle i definitionen af 

problemer; opfordrer Kommissionen og de 

offentlige og private forskningsmiljøer til 

at undersøge nye modeller, der integrerer 

private cloud-ressourcer og offentlige e-

infrastrukturer, samt lanceringen af 

borgeres dagsorden på videnskabs- og 

innovationsområdet; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  251 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. glæder sig over finansieringen af 

pilotprojektet om åben videnskab som et 

første skridt i retning af en åben 

forskningscloud; anerkender relevansen af 

e-infrastruktur og supercomputere, 

nødvendigheden af, at den offentlige og 

private sektor og civilsamfundet inddrages, 

og betydningen af borgervidenskab med 

henblik på at sikre, at civilsamfundet 

spiller en mere aktiv rolle i definitionen af 

problemer; opfordrer til en videnskabelig 

metadatastruktur og procedurer for 

genereringen af sådanne data med henblik 

på at indlæse oplysninger i denne 

europæiske åbne forskningscloud og sikre 

udnyttelse af data; opfordrer 

Kommissionen og de offentlige og private 

forskningsmiljøer til at undersøge nye 

modeller, der integrerer private cloud-

ressourcer og offentlige e-infrastrukturer, 

samt lanceringen af borgeres dagsorden på 

videnskabs- og innovationsområdet; 

25. glæder sig over finansieringen af 

pilotprojektet om åben videnskab som et 

første skridt i retning af en åben 

forskningscloud; anerkender relevansen af 

e-infrastruktur og supercomputere, 

nødvendigheden af, at den offentlige og 

private sektor og civilsamfundet inddrages, 

og betydningen af borgervidenskab med 

henblik på at sikre, at civilsamfundet 

spiller en mere aktiv rolle i definitionen af 

problemer; opfordrer til en videnskabelig 

metadatastruktur og procedurer for 

genereringen af sådanne data med henblik 

på at indlæse oplysninger i denne 

europæiske åbne forskningscloud og sikre 

udnyttelse af data; opfordrer 

Kommissionen og de offentlige og private 

forskningsmiljøer til at undersøge nye 

modeller, der integrerer private cloud-

ressourcer og offentlige e-infrastrukturer, 

samt lanceringen af borgeres dagsorden på 

videnskabs- og innovationsområdet; 

understreger, at de midler, der bruges på 

infrastruktur, ikke bør betyde færre penge 

til forskning og projekter; understreger 

vigtigheden af ikke kun at fokusere på 

infrastruktur, men også på indholdet af 

cloud; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  252 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas 
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Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. glæder sig over finansieringen af 

pilotprojektet om åben videnskab som et 

første skridt i retning af en åben 

forskningscloud; anerkender relevansen af 

e-infrastruktur og supercomputere, 

nødvendigheden af, at den offentlige og 

private sektor og civilsamfundet inddrages, 

og betydningen af borgervidenskab med 

henblik på at sikre, at civilsamfundet 

spiller en mere aktiv rolle i definitionen af 

problemer; opfordrer til en videnskabelig 

metadatastruktur og procedurer for 

genereringen af sådanne data med henblik 

på at indlæse oplysninger i denne 

europæiske åbne forskningscloud og sikre 

udnyttelse af data; opfordrer 

Kommissionen og de offentlige og private 

forskningsmiljøer til at undersøge nye 

modeller, der integrerer private cloud-

ressourcer og offentlige e-infrastrukturer, 

samt lanceringen af borgeres dagsorden på 

videnskabs- og innovationsområdet; 

25. glæder sig over pilotprojektet om 

åben videnskab som et første skridt i 

retning af en åben forskningscloud; 

anerkender relevansen af og potentialet for 

e-infrastruktur og supercomputere, 

nødvendigheden af, at den offentlige og 

private sektor og civilsamfundet inddrages, 

og betydningen af borgervidenskab med 

henblik på at sikre, at civilsamfundet 

spiller en mere aktiv rolle i definitionen og 

forståelsen af problemerne samt et 

samarbejde omkring løsningen; opfordrer 

til en videnskabelig metadatastruktur og 

procedurer for genereringen af sådanne 

data med henblik på at indlæse oplysninger 

i denne europæiske åbne forskningscloud 

og sikre udnyttelse af data; opfordrer 

Kommissionen og de offentlige og private 

forskning til at udforske nye modeller, der 

integrerer privat sky og 

netværksressourcer og offentlige e-

infrastrukturer og lanceringen af borgernes 

dagsorden i videnskab og innovation; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  253 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. glæder sig over finansieringen af 

pilotprojektet om åben videnskab som et 

første skridt i retning af en åben 

forskningscloud; anerkender relevansen af 

e-infrastruktur og supercomputere, 

nødvendigheden af, at den offentlige og 

25. glæder sig over finansieringen af 

pilotprojektet om åben videnskab som et 

første skridt i retning af en åben 

forskningscloud; anerkender relevansen af 

e-infrastruktur og supercomputere, 

nødvendigheden af, at den offentlige og 
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private sektor og civilsamfundet inddrages, 

og betydningen af borgervidenskab med 

henblik på at sikre, at civilsamfundet 

spiller en mere aktiv rolle i definitionen af 

problemer; opfordrer til en videnskabelig 

metadatastruktur og procedurer for 

genereringen af sådanne data med henblik 

på at indlæse oplysninger i denne 

europæiske åbne forskningscloud og sikre 

udnyttelse af data; opfordrer 

Kommissionen og de offentlige og private 

forskningsmiljøer til at undersøge nye 

modeller, der integrerer private cloud-

ressourcer og offentlige e-infrastrukturer, 

samt lanceringen af borgeres dagsorden på 

videnskabs- og innovationsområdet; 

private sektor og civilsamfundet inddrages, 

og betydningen af borgervidenskab med 

henblik på at sikre, at civilsamfundet 

spiller en mere aktiv rolle i definitionen af 

problemer; opfordrer til en offentlig 

videnskabelig struktur af metadata og 

procedurer for tilvejebringelse af sådanne 

data med henblik på at indlæse oplysninger 

i denne europæiske åbne forskningscloud 

og sikre åben adgang til data; opfordrer 

Kommissionen og de offentlige og private 

forskningsmiljøer til at undersøge nye 

modeller, der integrerer private cloud-

ressourcer og offentlige e-infrastrukturer, 

samt lanceringen af borgeres dagsorden på 

videnskabs- og innovationsområdet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  254 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

25. glæder sig over finansieringen af 

pilotprojektet om åben videnskab som et 

første skridt i retning af en åben 

forskningscloud; anerkender relevansen af 

e-infrastruktur og supercomputere, 

nødvendigheden af, at den offentlige og 

private sektor og civilsamfundet inddrages, 

og betydningen af borgervidenskab med 

henblik på at sikre, at civilsamfundet 

spiller en mere aktiv rolle i definitionen af 

problemer; opfordrer til en videnskabelig 

metadatastruktur og procedurer for 

genereringen af sådanne data med henblik 

på at indlæse oplysninger i denne 

europæiske åbne forskningscloud og sikre 

udnyttelse af data; opfordrer 

Kommissionen og de offentlige og private 

forskningsmiljøer til at undersøge nye 

modeller, der integrerer private cloud-

25. glæder sig over finansieringen af 

pilotprojektet om åben videnskab som et 

første skridt i retning af en åben 

forskningscloud; anerkender relevansen af 

e-infrastruktur og supercomputere, 

nødvendigheden af, at den offentlige og 

private sektor og civilsamfundet inddrages, 

og betydningen af borgervidenskab med 

henblik på at sikre, at civilsamfundet 

spiller en mere aktiv rolle i definitionen og 

forståelsen af problemerne; opfordrer til en 

videnskabelig metadatastruktur og 

procedurer for genereringen af sådanne 

data med henblik på at indlæse oplysninger 

i denne europæiske åbne forskningscloud 

og sikre udnyttelse af data; opfordrer 

Kommissionen og de offentlige og private 

forskningsmiljøer til at undersøge nye 

modeller, der integrerer private cloud-
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ressourcer og offentlige e-infrastrukturer, 

samt lanceringen af borgeres dagsorden på 

videnskabs- og innovationsområdet; 

ressourcer og offentlige e-infrastrukturer, 

samt lanceringen af borgeres dagsorden på 

videnskabs- og innovationsområdet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  255 

Krystyna Łybacka, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 25a. foreslår, at kvalitetsmærket, der 

for øjeblikket anvendes i forbindelse med 

innovation i SMV'er og Teaming udvides 

til at omfatte forskningsforslag i 

Videnskabelig topkvalitet for at fremhæve 

kvaliteten af forskningsforslag i 

Videnskabelig topkvalitet og hjælpe dem 

med at finde alternative 

finansieringskilder, f.eks. strukturfondene 

eller nationale forskningsprogrammer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  256 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 25a. glæder sig over Kommissionens 

nyligt indførte begreb innovationscentre, 

som styrker den europæiske 

innovationslandskab yderligere ved at 

støtte virksomheder, og navnlig SMV'er, 

med at forbedre deres 

virksomhedsmodeller og 

produktionsprocesser; 
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Or. de 

 

Ændringsforslag  257 

Krystyna Łybacka 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 25b. tilskynder de nationale 

kontaktpunkter til at engagere sig 

yderligere i fremme af projekter, som har 

fået tildelt kvalitetsmærket, og bistå i 

bestræbelserne på at finde frem til andre 

nationale eller internationale kilder til 

offentlig eller privat finansiering til disse 

projekter ved at styrke samarbejdet på 

dette område inden for netværket af 

nationale kontaktpunkter; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  258 

Hermann Winkler 

 

Forslag til beslutning 

Overskrift afsnit 5 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

henstillinger YderligereRP9-henstillinger 

Or. de 

 

Ændringsforslag  259 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Patrizia Toia, Carlos Zorrinho 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. glæder sig over Horisont 2020's 

succes og løftestangseffekten på 1:11; 

bemærker overtegningen og de 

udfordringer, der ligger forude, og 

opfordrer til en budgetforhøjelse på 100 

mia. EUR for RP9; 

26. glæder sig over Horisont 2020's 

succes og løftestangseffekten på 1:11; 

bemærker overtegningen og de 

udfordringer, der ligger forude, og 

opfordrer til en budgetforhøjelse på 100 

mia. EUR for RP9, som ikke burde blive 

påvirket af BREXIT; mener, at der i 

tillæg til budgetforhøjelse er behov for en 

innovativ ramme for innovation, og 

opfordrer derfor Kommissionen til 

grundigt at definere innovation og dennes 

forskellige former, eksempelvis trinvis, 

banebrydende og åben innovation; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  260 

Clare Moody 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. glæder sig over Horisont 2020's 

succes og løftestangseffekten på 1:11; 

bemærker overtegningen og de 

udfordringer, der ligger forude, og 

opfordrer til en budgetforhøjelse på 100 

mia. EUR for RP9; 

26. glæder sig over Horisont 2020's 

succes og løftestangseffekten på 1:11; 

bemærker de betydelige budgetmæssige 

udfordringer, der ligger forude, og de 

betydelige nedskæringer, der allerede er 

pålagt Horisont 2020, opfordrer til et 

budgetforslag til RP9, som bevarer de 

centrale principper for 

tilskudsfinansiering, og som ikke er 

uforholdsmæssigt påvirket sammenlignet 

med andre poster i EU-budgettet; og 

opfordrer til en budgetforhøjelse på 100 

mia. EUR for RP9; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  261 

Christian Ehler 
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Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. glæder sig over Horisont 2020's 

succes og løftestangseffekten på 1:11; 

bemærker overtegningen og de 

udfordringer, der ligger forude, og 

opfordrer til en budgetforhøjelse på 100 

mia. EUR for RP9; 

26. glæder sig over Horisont 2020's 

succes og løftestangseffekten på 1:11; 

bemærker overtegningen og de 

udfordringer, der ligger forude, og 

opfordrer til en budgetforhøjelse på 100 

mia. EUR for RP9; påpeger, at hvis der 

ikke sker en ændring i udgifterne til 

forskning og innovation i 

medlemsstaterne og industrien, vil 

finansieringen af det nye rammeprogram 

være nødt til at beløbe sig til 225 mia. 

EUR for at nå målet på 3 %, som Rådet 

har fastsat; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  262 

David Borrelli 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. glæder sig over Horisont 2020's 

succes og løftestangseffekten på 1:11; 

bemærker overtegningen og de 

udfordringer, der ligger forude, og 

opfordrer til en budgetforhøjelse på 100 

mia. EUR for RP9; 

26. glæder sig over Horisont 2020's 

succes og løftestangseffekten på 1:11; 

bemærker overtegningen og de 

udfordringer, der ligger forude, og 

opfordrer til en budgetforhøjelse på 100 

mia. EUR for RP9; understreger navnlig 

betydningen af en forøgelse af 

finansieringen af SMV-instrumentet; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  263 

Hermann Winkler 
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Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. glæder sig over Horisont 2020's 

succes og løftestangseffekten på 1:11; 

bemærker overtegningen og de 

udfordringer, der ligger forude, og 

opfordrer til en budgetforhøjelse på 100 

mia. EUR for RP9; 

26. glæder sig over Horisont 2020's 

succes og løftestangseffekten på 1:11; 

bemærker de uacceptabelt høje grad af 

overtegning og de udfordringer, der ligger 

forude, og slår til lyd for en 

budgetforøgelse på mindst120 mia. EUR 

til RP9 og for ingen som helst 

nedskæringer i programmets løbetid; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  264 

Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. glæder sig over Horisont 2020's 

succes og løftestangseffekten på 1:11; 

bemærker overtegningen og de 

udfordringer, der ligger forude, og 

opfordrer til en budgetforhøjelse på 100 

mia. EUR for RP9; 

26. glæder sig over Horisont 2020's 

succes og løftestangseffekten på 1:11; 

overtegning og noterer sig de udfordringer, 

der venter forude; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  265 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. glæder sig over Horisont 2020's 

succes og løftestangseffekten på 1:11; 

bemærker overtegningen og de 

udfordringer, der ligger forude, og 

26. glæder sig over Horisont 2020's 

succes og løftestangseffekten på 1:11; 

bemærker overtegningen og de 

udfordringer, der ligger forude, og 
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opfordrer til en budgetforhøjelse på 100 

mia. EUR for RP9; 

opfordrer til et mere ambitiøst budget for 

RP9 gennem skift mellem de forskellige 

udgiftsområder, men uden at øge det 

samlede budget; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  266 

Barbara Kudrycka, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Herbert Reul, Jerzy Buzek, 

Massimiliano Salini, Lara Comi, Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. glæder sig over Horisont 2020's 

succes og løftestangseffekten på 1:11; 

bemærker overtegningen og de 

udfordringer, der ligger forude, og 

opfordrer til en budgetforhøjelse på 100 

mia. EUR for RP9; 

26. glæder sig over Horisont 2020's 

succes og løftestangseffekten på 1:11; 

opfordrer Kommissionen til at øge 

budgettet for RP9 til 120 mia. EUR og 

insisterer på at undgå opsplitning og 

spredning af dette budget;; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  267 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. glæder sig over Horisont 2020's 

succes og løftestangseffekten på 1:11; 

bemærker overtegningen og de 

udfordringer, der ligger forude, og 

opfordrer til en budgetforhøjelse på 100 

mia. EUR for RP9; 

26. glæder sig over Horisont 2020's 

succes og løftestangseffekten på 1:11; 

bemærker overtegningen og de 

udfordringer, der ligger forude, og 

opfordrer til en budgetforhøjelse på 120 

mia. EUR for RP9; 

Or. en 
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Ændringsforslag  268 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. glæder sig over Horisont 2020's 

succes og løftestangseffekten på 1:11; 

bemærker overtegningen og de 

udfordringer, der ligger forude, og 

opfordrer til en budgetforhøjelse på 100 

mia. EUR for RP9; 

26. glæder sig over Horisont 2020's 

succes og løftestangseffekten på 1:11; 

bemærker overtegningen og de 

udfordringer, der ligger forude, og 

opfordrer til en budgetforhøjelse på 100 

mia. EUR for RP9; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  269 

Hermann Winkler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 26a. opfordrer Kommissionen til at 

foreslå en afbalanceret blanding af små, 

mellemstore og store projekter; noterer 

sig, at det gennemsnitlige budget for 

projekter under Horisont 2020 er forøget, 

og at større projekter kræver deltagere 

med store finansielle og 

personalemæssige kapaciteter; noterer 

sig, at dette begunstiger store 

institutioner, hvilket skaber et problem for 

mindre medlemsstater og for små 

deltagere fra større medlemsstater; 

beklager, at dette skaber forhindringer for 

nytilkomne; understreger, at 

rammeprogrammet bør være lige 

tilgængeligt og attraktivt for aktører af 

forskellig typer og størrelse; understreger, 

at mindre projekter bør også støttes; 

Or. de 
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Ændringsforslag  270 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Jerzy Buzek, 

Massimiliano Salini, Lara Comi, Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 26a. understreger, at de vigtigste mål 

for RP9 fortsat bør være at styrke EU's 

konkurrenceevne, skabe vækst og 

beskæftigelse, skabe ny viden og nye 

innovationer for at kunne klare de 

betydelige udfordringer, som Europa står 

over for, samt for at kunne gøre 

yderligere fremskridt hen mod at udvikle 

en bæredygtig europæisk forskningsera; 

glæder sig i denne forbindelse over 

rammeprogrammets nuværende bærende 

struktur, og opfordrer Kommissionen til 

at fastholde denne struktur for at sikre 

kontinuitet og forudsigelighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  271 

Clare Moody 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 26a. opfordrer Kommissionen til at 

fremsætte et forslag til en komplet 

tilbagebetalingsplan for EFSI-midler fra 

Horisont 2020, der skal tilbagebetales i 

RP9 til modregning af fremtidige 

budgetmæssige udfordringer; og 

bemærker, at Horisont 2029's tidligere 

reducerede rammer i sammenligning med 

andre programmers bør være en central 
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overvejelse, når der udarbejdes 

budgetposter under den nye FFR; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  272 

Gunnar Hökmark 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 26a. gør opmærksom på FoU's 

innovative karakter og videnskabelige 

ekspertise; understreger i denne 

henseende vigtigheden af at øge 

projekters fleksibilitet og bottom up-

tilgang i projekter, som finansieres 

gennem RP9, og afstå fra at indføre 

yderligere restriktioner eller detaljerede 

kriterier; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  273 

Marian-Jean Marinescu 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 26a. gentager de alvorlige udfordringer 

med hjerneflugt, som EU-13-

medlemsstaterne står overfor, og anmoder 

Kommissionen om at tage fat på dette 

problem i tilgift til støtte af mobilitet ved 

at foretage yderligere forbedringer, der 

gælder for Horisont 2017-2020 og for 

RP9; 

Or. en 
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Ændringsforslag  274 

Gunnar Hökmark 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 26b. mener, at EU har potentiale til at 

blive et af verdens førende globale centre 

for forskning og videnskab, som kan 

opnås gennem en konkurrencebaseret 

forskningsprogram med fokus på 

topkvalitet, markedsforhold og politikker 

til fremme af private investeringer i FoU 

og infrastruktur, et stærkt partnerskab 

mellem industri, forskning og uddannelse, 

international deltagelse i europæiske 

forskningsprojekter og et 

konkurrencepræget miljø til at tiltrække 

ekspertise fra lande uden for Europa; 

mener endvidere, at til dette formål bør 

det 9. rammeprogram for at fremme 

vækst, beskæftigelse og innovation blive 

en topprioritet for EU; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  275 

Hermann Winkler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 26b. understreger betydningen af 

kollaborativ forskning som en af de 

største succeser i EU's 

rammeprogrammer for forskning og 

innovation og påpeger, at det bør udgøre 

kernen i det næste rammeprogram; 

understreger, at programmet skal være 

konstrueret til at være åben for aktører i 
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forskellige størrelser, herunder 

nytilkomne, og at mindre 

samarbejdsprojekter, der involverer et 

mindre antal partnere, derfor må være 

mulige; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  276 

Marian-Jean Marinescu 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 26b. mener, at programmet for 

fremtidige og opdukkende teknologier har 

et stort potentiale for fremtiden og er et 

godt værktøj til udbredelse af innovative 

ideer og knowhow på nationalt og 

regionalt plan; understreger, at 

programmet kunne være en delvis løsning 

på hjerneflugtproblemet, da det kan spille 

en positiv rolle i gennemførelsen af 

forskningsresultater direkte på 

markederne i minder regioner og i 

medlemsstater med mindre innovative 

resultater; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  277 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 26b. bemærker, at EU står over for 

flere væsentlige og dynamiske 

udfordringer, og opfordrer Kommissionen 
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til i søjle 3 at tilvejebringe en række 

balancerede instrumenter som svar på de 

nye problemers dynamiske karakter; 

understreger behovet for at tilvejebringe 

et tilstrækkeligt fleksibelt budget 

øremærket til de specifikke udfordringer i 

søjle 3 samt en regelmæssig revision af 

tilstrækkeligheden af disse udfordringer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  278 

Gunnar Hökmark 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 c (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 26c. mener, at global deltagelse i RP9 

ville være en stor fordel for europæisk 

forskning ved hjælp af at koble værdifuld 

viden og ekspertise sammen med Europa; 

støtter derfor øgede investeringer i 

internationale forskningsprojekter 

gennem europæiske rammeprogrammer, 

og mener, at det har et stort potentiale i 

forhold til at fremme den globale 

udbredelse af europæiske langsigtede mål 

om bl.a. energi, industri og klima; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  279 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Massimiliano 

Salini, Lara Comi, Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 c (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 26c. tilskynder Kommissionen til at 

fortsætte sine bestræbelser på at styrke 
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synergierne mellem RP9, ESI-fondene og 

EFSI og tilvejebringe færre instrumenter 

med harmoniserede regler (statsstøtte); 

anmoder derfor Kommissionen om at 

fortsætte arbejdet med programmets 

sammenhæng, forenkling, 

gennemsigtighed og tydelighed og med 

forbedring af evalueringsprocessen og 

mindskelse af opsplitningen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  280 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Jerzy Buzek, 

Lara Comi, Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 d (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 26d. opfordrer Kommissionen til at 

sørge for en passende balance mellem 

grundlæggende forskning og innovation 

inden for FP9; bemærker 

nødvendigheden af at styrke 

forskningssamarbejdet; understreger 

nødvendigheden af at medtage SMV'er i 

samarbejdsprojekter og oprette tilsvarende 

mekanismer og regler; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  281 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Jerzy Buzek, 

Lara Comi, Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 e (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 26e. bemærker, at RP9 bør løse 

problemet med mulig overtegning og lave 
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succesrate i Horisont 2020; foreslår at 

overveje at genindførelsen af 

evalueringsprocessen i to trin med det 

forenede første stadie og det specificerede 

andet stadie, der er tilegnet udvalgte 

ansøgere; opfordrer Kommissionen til at 

sikre tilstrækkeligt omfattende 

bedømmelsesrapporter med oplysninger 

om, hvordan forslaget kan forbedres; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  282 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Massimiliano 

Salini, Lara Comi, Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 f (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 26f. understreger behovet for at styrke 

det internationale samarbejde inden for 

RP9 og sprede forskningsdiplomati. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  283 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Jerzy Buzek, 

Lara Comi, Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 g (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 26g. understreger, at Den Europæiske 

Union bør anvende det nuværende FUI-

potentiale fuldt ud i alle medlemsstater og 

sikre tilstrækkelige og lige muligheder for 

den videnskabelige udvikling for alle 

europæiske videnskabsfolk og forskere 

med henblik på gennemførelse af det 

europæiske forskningsrum; opfordrer 
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Kommissionen til at styrke de nuværende 

bestræbelser på at støtte en bredere 

deltagelse i RP9 for at tilføre europæisk 

merværdi og behandle de eksisterende 

forskelle i Europa på forsknings- og 

innovationsområdet; anmoder 

Kommissionen om at udarbejde en række 

afbalancerede instrumenter og 

foranstaltninger til udvidelse af 

deltagelsen under hensyntagen til, at 

budgettet for disse instrumenter skal øges 

betydeligt; understreger behovet for at 

tilvejebringe samarbejdsmønstre, der 

fremmer hjernevandring og åbner 

eksisterende netværk for nytilkomne; 

opfordrer til etablering af mekanismer, 

der giver mulighed for integration af 

forskningsinfrastruktur, som er 

finansieret af ESI-fondene, i RP9-

projekter; opfordrer til revision af de 

indikatorer, der anvendes til at definere 

"underrepræsenterede" lande og 

regelmæssig kontrol af listen over disse 

lande i forbindelse med programmets 

gennemførelse; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   284 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Massimiliano 

Salini, Lara Comi 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 h (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 26h. opfordrer Kommissionen til at 

forbedre gennemsigtigheden og klarheden 

af reglerne for offentlig-privat samarbejde 

inden for RP9-projekter som følge af 

resultaterne og henstillingerne fra 

evalueringen; opfordrer Kommissionen til 

at kontrollere og vurdere de eksisterende 

instrumenter for offentlig-private 

partnerskaber; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  285 

Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. opfordrer Kommissionen til at 

adskille militær forskning fra civil 

forskning i den næste FFR, eftersom disse 

skal være to forskellige programmer med 

to forskellige budgetter, der ikke påvirker 

budgetmæssige ambitioner for RP9; 

udgår 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  286 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. opfordrer Kommissionen til at 

adskille militær forskning fra civil 

forskning i den næste FFR, eftersom disse 

skal være to forskellige programmer med 

to forskellige budgetter, der ikke påvirker 

budgetmæssige ambitioner for RP9; 

27. opfordrer Kommissionen til at 

udelukke militær forskning i det næste 

rammeprogram, for ikke at påvirke de 

budgetmæssige ambitioner i RP9 eller 

ønsket om at bevare regler for deltagelse 

så enkle som muligt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  287 

Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Michael Gahler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. opfordrer Kommissionen til at 

adskille militær forskning fra civil 

forskning i den næste FFR, eftersom disse 

skal være to forskellige programmer med 

to forskellige budgetter, der ikke påvirker 

budgetmæssige ambitioner for RP9; 

27. opfordrer Kommissionen til at 

vende tilbage til Parlamentet i forhold til 

at undersøge alle muligheder for 

finansiering af et 

forsvarsforskningsprogram i 

overensstemmelse med traktaterne med et 

særskilt budget med nye ressourcer og 

særlige regler med henblik på at adskille 

forsvarsforskning fra den civile forskning i 

den næste FFR, da disse skal være to 

forskellige programmer med to forskellige 

budgetter, der ikke påvirker de 

budgetmæssige ambitioner for den civile 

forskning under RP9; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  288 

Marisa Matias 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. opfordrer Kommissionen til at 

adskille militær forskning fra civil 

forskning i den næste FFR, eftersom disse 

skal være to forskellige programmer med 

to forskellige budgetter, der ikke påvirker 

budgetmæssige ambitioner for RP9; 

27. opfordrer Kommissionen til at 

adskille militær forskning fra civil 

forskning i den næste FFR, eftersom disse 

skal være to forskellige programmer med 

to forskellige budgetter, der ikke påvirker 

budgetmæssige ambitioner for RP9; 

understreger, at offentlige midler bør 

afsættes til civil forskning; i alle tilfælde 

bør deltagelse af militære enheder eller 

andre, der er knyttet til militære formål i 

EU-finansierede forskningsprogrammer, 

være begrænset til de europæiske. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  289 

Anneleen Van Bossuyt 
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Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. opfordrer Kommissionen til at 

adskille militær forskning fra civil 

forskning i den næste FFR, eftersom disse 

skal være to forskellige programmer med 

to forskellige budgetter, der ikke påvirker 

budgetmæssige ambitioner for RP9; 

27. opfordrer Kommissionen til at 

adskille militær forskning fra civil 

forskning i den næste FFR, eftersom disse 

skal være to forskellige programmer med 

to forskellige budgetter, der ikke påvirker 

budgetmæssige ambitioner for RP9; 

understreger, at der også i 

forsvarsforskningsprogrammet skal være 

mulighed for parlamentarisk kontrol; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  290 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. opfordrer Kommissionen til at 

adskille militær forskning fra civil 

forskning i den næste FFR, eftersom disse 

skal være to forskellige programmer med 

to forskellige budgetter, der ikke påvirker 

budgetmæssige ambitioner for RP9; 

27. opfordrer Kommissionen til at 

adskille militærforsvarsforskning fra civil 

forsvarsforskning i den næste FFR, 

eftersom EU har brug for, at disse skal 

være to forskellige programmer med to 

forskellige budgetter, som ikke påvirker de 

budgetmæssige ambitioner og hovedmål i 

FP9; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  291 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 a (nyt) 



 

AM\1122622DA.docx 57/103 PE602.917v01-00 

 DA 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 27a. understreger behovet for, inden for 

rammerne af Parisaftalen og EU's 

klimamål, at prioritere finansiering til 

forskning i klimaændringer og 

infrastruktur for dataindsamling om 

klima – navnlig fordi USA overvejer 

væsentlige budgetnedskæringer for 

amerikanske miljøforskningsinstitutioner; 

for at sikre, at 100 % af midlerne til 

energiudfordringen er afsat til vedvarende 

energi, teknologier for energieffektivitet 

for slutbrugere, i slutanvendelserne, 

intelligente energinet og -lagring; at sikre 

tilstrækkelig finansiering til forskning 

inden for områder såsom 

lavinputlandbrug; sunde fødevarer og 

mangfoldighed; den bæredygtige 

dimension af transport; vandforvaltning 

og biodiversitet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  292 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 27a. understreger, at den europæiske 

merværdi bør forblive en ubestridt 

centralt element i rammeprogrammet for 

forskning; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  293 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 
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Punkt 27 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 27b. opfordrer Kommissionen til at 

ændre det nuværende pilotprojekt om den 

hurtige vej til innovation til et fuldt 

udbygget og særskilt instrument med et 

betydeligt større budget, eftersom 

pilotprojektet har været en kæmpe succes; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  294 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 c (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 27c. opfordrer Kommissionen til at 

indarbejde et forskningsprogram om 

borgersikkerhed i det nye 

forskningsrammeprogram - et program, 

der kan tackle de udfordringer, som 

Europa står over for på dette område, 

f.eks. terrorisme, migration og 

cyberangreb; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  295 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 d (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 27d. understreger, at inddragelsen af 

erhvervslivet fortsat bør støttes, uanset det 

SMV-specifikke instrument, eftersom 

industrien har den nødvendige ekspertise 
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på mange områder og bidrager betydeligt 

finansielt; 

Or. de 

Ændringsforslag  296 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. glæder sig over den nuværende 

søjlestruktur og opfordrer Kommissionen 

til at fastholde denne struktur for at sikre 

kontinuitet og forudsigelighed for at 

forbedre samspillet mellem alle 

finansieringsinstrumenter/-programmer 

og for at undersøge muligheden for at 

have færre instrumenter med 

harmoniserede regler; anmoder derfor 

Kommissionen om at fortsætte arbejdet 

med programmets sammenhæng, 

forenkling, gennemsigtighed og klarhed 

og med at forbedre evalueringsprocessen 

og med at mindske fragmenteringen; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  297 

Hermann Winkler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. glæder sig over den nuværende 

søjlestruktur og opfordrer Kommissionen 

til at fastholde denne struktur for at sikre 

kontinuitet og forudsigelighed for at 

forbedre samspillet mellem alle 

finansieringsinstrumenter/-programmer og 

for at undersøge muligheden for at have 

28. glæder sig over den nuværende 

søjlestruktur og opfordrer Kommissionen 

til at fastholde denne struktur for at sikre 

kontinuitet og forudsigelighed for at 

forbedre samspillet mellem alle 

finansieringsinstrumenter/-programmer og 

for at undersøge muligheden for at have 
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færre instrumenter med harmoniserede 

regler; anmoder derfor Kommissionen om 

at fortsætte arbejdet med programmets 

sammenhæng, forenkling, 

gennemsigtighed og klarhed og med at 

forbedre evalueringsprocessen og med at 

mindske fragmenteringen; 

færre instrumenter med harmoniserede 

regler; anmoder derfor Kommissionen om 

at fortsætte arbejdet med sammenhæng, 

forenkling, gennemsigtighed og klarhed i 

programmet, på at forbedre 

evalueringsprocessen og reducere den 

opsplitning, der skyldes inddragelse af 

mange myndigheder og instrumenter; 

opfordrer indtrængende Kommissionen til 

at udarbejde og offentliggøre en håndbog 

til rådighed for ansøgere, som indeholder 

nærmere oplysninger om de hyppigste fejl 

og måder at undgå dem på; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  298 

David Borrelli 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. glæder sig over den nuværende 

søjlestruktur og opfordrer Kommissionen 

til at fastholde denne struktur for at sikre 

kontinuitet og forudsigelighed for at 

forbedre samspillet mellem alle 

finansieringsinstrumenter/-programmer og 

for at undersøge muligheden for at have 

færre instrumenter med harmoniserede 

regler; anmoder derfor Kommissionen om 

at fortsætte arbejdet med programmets 

sammenhæng, forenkling, 

gennemsigtighed og klarhed og med at 

forbedre evalueringsprocessen og med at 

mindske fragmenteringen; 

28. glæder sig over den nuværende 

søjlestruktur og opfordrer Kommissionen 

til at fastholde denne struktur for at sikre 

kontinuitet og forudsigelighed for at 

forbedre samspillet mellem alle 

finansieringsinstrumenter/-programmer og 

for at undersøge muligheden for at have 

færre instrumenter med harmoniserede 

regler; anmoder derfor Kommissionen om 

at fortsætte arbejdet med programmets 

sammenhæng, forenkling, 

gennemsigtighed og klarhed og med at 

forbedre evalueringsprocessen og med at 

mindske fragmenteringen; opfordrer 

Kommissionen til at undersøge 

muligheden for at indføre forenklede 

udvælgelsesprocedurer for SMV-

instrumentet, baseret på interviews med 

de enkelte ansøgere. 

Or. it 
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Ændringsforslag  299 

Massimiliano Salini 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. glæder sig over den nuværende 

søjlestruktur og opfordrer Kommissionen 

til at fastholde denne struktur for at sikre 

kontinuitet og forudsigelighed for at 

forbedre samspillet mellem alle 

finansieringsinstrumenter/-programmer og 

for at undersøge muligheden for at have 

færre instrumenter med harmoniserede 

regler; anmoder derfor Kommissionen om 

at fortsætte arbejdet med programmets 

sammenhæng, forenkling, 

gennemsigtighed og klarhed og med at 

forbedre evalueringsprocessen og med at 

mindske fragmenteringen; 

28. glæder sig over den nuværende 

søjlestruktur og opfordrer Kommissionen 

til at fastholde denne struktur for at sikre 

kontinuitet og forudsigelighed for at 

forbedre samspillet mellem alle 

finansieringsinstrumenter/-programmer og 

for at undersøge muligheden for at have 

færre instrumenter med harmoniserede 

regler; understreger især behovet for at 

øge fleksibiliteten og mindske de 

administrative byrder for FTI'er, med 

henblik på at fremskynde innovationer; 
anmoder derfor Kommissionen om at 

fortsætte arbejdet med programmets 

sammenhæng, forenkling, 

gennemsigtighed og klarhed og med at 

forbedre evalueringsprocessen og med at 

mindske fragmenteringen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  300 

Elena Gentile, Patrizia Toia 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. glæder sig over den nuværende 

søjlestruktur og opfordrer Kommissionen 

til at fastholde denne struktur for at sikre 

kontinuitet og forudsigelighed for at 

forbedre samspillet mellem alle 

finansieringsinstrumenter/-programmer og 

for at undersøge muligheden for at have 

28. glæder sig over den nuværende 

søjlestruktur og opfordrer Kommissionen 

til at fastholde denne struktur for at sikre 

kontinuitet og forudsigelighed for at 

forbedre samspillet mellem alle 

finansieringsinstrumenter/-programmer og 

for at undersøge muligheden for at have 
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færre instrumenter med harmoniserede 

regler; anmoder derfor Kommissionen om 

at fortsætte arbejdet med programmets 

sammenhæng, forenkling, 

gennemsigtighed og klarhed og med at 

forbedre evalueringsprocessen og med at 

mindske fragmenteringen; 

færre instrumenter med harmoniserede 

regler; anmoder derfor Kommissionen om 

at fortsætte arbejdet med programmets 

sammenhæng, forenkling, 

gennemsigtighed og klarhed og med at 

forbedre evalueringsprocessen og med at 

mindske fragmenteringen, med passende 

hensyntagen til små projekter, særlige 

fokusområder og eksisterende netværk, 

herunder de europæiske 

referencenetværk; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  301 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. glæder sig over den nuværende 

søjlestruktur og opfordrer Kommissionen 

til at fastholde denne struktur for at sikre 

kontinuitet og forudsigelighed for at 

forbedre samspillet mellem alle 

finansieringsinstrumenter/-programmer og 

for at undersøge muligheden for at have 

færre instrumenter med harmoniserede 

regler; anmoder derfor Kommissionen om 

at fortsætte arbejdet med programmets 

sammenhæng, forenkling, 

gennemsigtighed og klarhed og med at 

forbedre evalueringsprocessen og med at 

mindske fragmenteringen; 

28. glæder sig over den nuværende 

søjlestruktur og opfordrer Kommissionen 

til at fastholde denne struktur for at sikre 

kontinuitet og forudsigelighed for at 

forbedre samspillet mellem alle 

finansieringsinstrumenter/-programmer og 

for at undersøge muligheden for at have 

færre instrumenter med harmoniserede 

regler; anmoder derfor Kommissionen om 

at fortsætte arbejdet med programmets 

sammenhæng, forenkling, 

gennemsigtighed og klarhed og med at 

forbedre evalueringsprocessen og med at 

mindske fragmenteringen; opfordrer 

Kommissionen til fortsat at tage hensyn 

til, i fremtidige rammeprogrammer, den 

vigtige rolle, som standardiseringen 

spiller i forbindelse med innovation; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  302 
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Gunnar Hökmark 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. glæder sig over den nuværende 

søjlestruktur og opfordrer Kommissionen 

til at fastholde denne struktur for at sikre 

kontinuitet og forudsigelighed for at 

forbedre samspillet mellem alle 

finansieringsinstrumenter/-programmer og 

for at undersøge muligheden for at have 

færre instrumenter med harmoniserede 

regler; anmoder derfor Kommissionen om 

at fortsætte arbejdet med programmets 

sammenhæng, forenkling, 

gennemsigtighed og klarhed og med at 

forbedre evalueringsprocessen og med at 

mindske fragmenteringen; 

28. glæder sig over den nuværende 

søjlestruktur og opfordrer Kommissionen 

til at fastholde denne struktur for at sikre 

kontinuitet og forudsigelighed for at 

forbedre samspillet mellem alle 

finansieringsinstrumenter/-programmer og 

for at undersøge muligheden for at have 

færre instrumenter med harmoniserede 

regler; mener imidlertid, at Videnskabelig 

topkvalitet bør udvikles yderligere for at 

udgøre den vigtigste søjle i RP9; anmoder 

derfor Kommissionen om at fortsætte 

arbejdet med programmets sammenhæng, 

forenkling, gennemsigtighed og klarhed og 

med at forbedre evalueringsprocessen og 

med at mindske fragmenteringen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  303 

Lieve Wierinck, Anneleen Van Bossuyt, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja 

Kallas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. glæder sig over den nuværende 

søjlestruktur og opfordrer Kommissionen 

til at fastholde denne struktur for at sikre 

kontinuitet og forudsigelighed for at 

forbedre samspillet mellem alle 

finansieringsinstrumenter/-programmer og 

for at undersøge muligheden for at have 

færre instrumenter med harmoniserede 

regler; anmoder derfor Kommissionen om 

at fortsætte arbejdet med programmets 

sammenhæng, forenkling, 

28. glæder sig over den nuværende 

søjlestruktur og opfordrer Kommissionen 

til at fastholde denne struktur for at sikre 

kontinuitet og forudsigelighed for at 

forbedre samspillet mellem alle 

finansieringsinstrumenter/-programmer og 

for at undersøge muligheden for at have 

færre instrumenter med harmoniserede 

regler; anmoder derfor Kommissionen om 

at fortsætte arbejdet med programmets 

sammenhæng, forenkling, 
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gennemsigtighed og klarhed og med at 

forbedre evalueringsprocessen og med at 

mindske fragmenteringen; 

gennemsigtighed og klarhed og med at 

forbedre evalueringsprocessen og med at 

mindske fragmentering, overlapning og 

undgå unødvendige administrative byrder; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  304 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 28a. opfordrer Kommissionen til i tråd 

med behovet for kontinuitet og i 

anerkendelse af deres strukturelle 

betydning for industri og regionerne til at 

fortsætte de fælles teknologiinitiativer; 

FTI'ernes Clean Sky 2, Shift2Rail og 

ECSEL genererer især en væsentlig 

finansiel løftestangseffekt1a, som giver 

innovationen et betydeligt boost i de 

pågældende sektorer. Den 

pilotpartnerskaber, som 

fællesforetagendet Clean Sky 2 ønsker at 

indgå i med en række regioner, er et godt 

eksempel på de synergier, der kan opstå i 

forbindelse med strukturfondene; i denne 

forbindelse vil en tættere koordinering 

med RIS3 give større succes; 

 _________________ 

 1a I Clean Sky 2 har industrien bidraget 

med 2,2 mia. EUR af det samlede budget 

på 4 mia. EUR, og i Shift2Rail 470 mio. 

af det samlede budget på 920 mio. 

Or. de 

 

Ændringsforslag  305 

Gunnar Hökmark 
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Forslag til beslutning 

Punkt 28 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 28a. mener, at princippet om topkvalitet 

bør aktivt beskyttes i hele RP9, med 

henblik på at sikre europæisk 

konkurrenceevne og fremme innovation; 

fremhæver i denne forbindelse den rolle, 

som Det Europæiske Forskningsråd 

(EFR) spiller, og vigtigheden af at bevare 

dets uafhængigheden og betydelige andel 

af budgettet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  306 

Krystyna Łybacka 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 28a. opfordrer Kommissionen til at 

tilvejebringe tilstrækkelig fleksibilitet med 

henblik på tilpasning til de nuværende 

samfundsmæssige udfordringer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  307 

Gunnar Hökmark 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 28b. anerkender, at administrative 

opgaver og forskning i vid udstrækning 

udligner hinanden, og understreger 

derfor betydningen af at holde 

indberetningsforpligtelser til et minimum 
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for derved at undgå, at bureaukrati 

hindrer innovation, og for at sikre en 

effektiv udnyttelse af FP9-finansieringen 

og samtidig sikre uafhængighed i 

forskningen; opfordrer derfor 

Kommissionen til at intensivere sine 

bestræbelser på forenkling; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  308 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 28b. bemærker, at Kommissionen 

henviser oftere og oftere til resultatbaseret 

støtte; opfordrer Kommissionen til at 

definere "resultatbaseret" mere præcist; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  309 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 c (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 28c. bemærker, at effektiv investering i 

forskning og innovation inden for 

rammerne af strukturfondene kun er 

mulig, hvis det er grundigt forberedt i 

medlemsstaterne; opfordrer derfor til 

stærkere forbindelse mellem 

landespecifikke henstillinger vedrørende 

strukturreformer og investeringer i F&I; 

Or. de 
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Ændringsforslag  310 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 d (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 28d. understreger, at Det Europæiske 

Institut for Innovation og Teknologi 

(EIT) bør tildeles en mere central rolle i 

Smart Cities "-konceptet; opfordrer i 

denne forbindelse Kommissionen til at 

undersøge, i hvilket omfang videns- og 

innovationsfællesskaber (VIF'er) kan 

bruge finansieringsinstrumenter såsom 

EFSI; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  311 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 e (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 28e. opfordrer til, at der indføres priser 

for innovation i en række kategorier, med 

et samlet budget på 10 mio. EUR, da dette 

skaber yderligere incitamenter; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  312 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 f (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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 28f. opfordrer Kommissionen til inden 

for rammerne af den samfundsmæssige 

udfordring "Energi at lægge større vægt 

på reduktion af CO2-emissioner i 

fremstillingsindustrien; understreger, at i 

nogle sektorer, såsom i stålsektoren, bør 

fokus skifte til banebrydende innovationer 

med henblik på at nå CO2-emissionsmål 

og samtidig forblive konkurrencedygtig; 

nævner i denne forbindelse eksempler 

som f.eks. moderne teknologier til lagring 

og intelligente net; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  313 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at finde en løsning på 

de forskningsmæssige mangler, som 

konvergensregioner i nogle medlemsstater 

står over for i forbindelse med 

anvendelsen af additionalitetsprincippet; 

beklager, at de finansielle bevillinger fra 

de europæiske struktur- og 

investeringsfonde kan føre til en 

reduktion i nationale udgifter i regioner, 

hvor de finder anvendelse, men insisterer 

på, at disse skal være et supplement til de 

nationale offentlige udgifter; opfordrer 

endvidere Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre, at 

investeringerne i FoU ikke medregnes 

som investering i forhold til målene for 

underskud; 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  314 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at finde en løsning på 

de forskningsmæssige mangler, som 

konvergensregioner i nogle medlemsstater 

står over for i forbindelse med anvendelsen 

af additionalitetsprincippet; beklager, at de 

finansielle bevillinger fra de europæiske 

struktur- og investeringsfonde kan føre til 

en reduktion i nationale udgifter i regioner, 

hvor de finder anvendelse, men insisterer 

på, at disse skal være et supplement til de 

nationale offentlige udgifter; opfordrer 

endvidere Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre, at 

investeringerne i FoU ikke medregnes 

som investering i forhold til målene for 

underskud; 

29. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at finde en løsning på 

de forskningsmæssige mangler, som 

konvergensregioner i nogle medlemsstater 

står over for i forbindelse med anvendelsen 

af additionalitetsprincippet; beklager, at de 

finansielle bevillinger fra de europæiske 

struktur- og investeringsfonde kan føre til 

en reduktion i nationale udgifter i regioner, 

hvor de finder anvendelse, men insisterer 

på, at disse skal være et supplement til de 

nationale offentlige udgifter; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  315 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at finde en løsning på 

de forskningsmæssige mangler, som 

konvergensregioner i nogle medlemsstater 

står over for, i forbindelse med 

anvendelsen af additionalitetsprincippet; 

beklager, at de finansielle bevillinger fra de 

europæiske struktur- og investeringsfonde 

kan føre til en reduktion i nationale 

udgifter i regioner, hvor de finder 

29. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at øge synergierne 

mellem rammeprogrammerne og andre 

midler for tage hånd om nogle af de 
forskningsmæssige mangler, som 

konvergensregioner i nogle medlemsstater 

står over for, i forbindelse med 

anvendelsen af additionalitetsprincippet; 

beklager, at de finansielle bevillinger fra de 

europæiske struktur- og investeringsfonde 
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anvendelse, men insisterer på, at disse skal 

være et supplement til de nationale 

offentlige udgifter; opfordrer endvidere 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

sikre, at investeringerne i FoU ikke 

medregnes som investering i forhold til 

målene for underskud; 

kan føre til en reduktion i nationale 

udgifter i regioner, hvor de finder 

anvendelse, men insisterer på, at disse skal 

være et supplement til de nationale 

offentlige udgifter; opfordrer endvidere 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

sikre, at investeringerne i FoU ikke 

medregnes som investering i forhold til 

målene for underskud; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  316 

Lieve Wierinck, Matthijs van Miltenburg, Angelika Mlinar, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at finde en løsning på 

de forskningsmæssige mangler, som 

konvergensregioner i nogle medlemsstater 

står over for i forbindelse med anvendelsen 

af additionalitetsprincippet; beklager, at de 

finansielle bevillinger fra de europæiske 

struktur- og investeringsfonde kan føre til 

en reduktion i nationale udgifter i regioner, 

hvor de finder anvendelse, men insisterer 

på, at disse skal være et supplement til de 

nationale offentlige udgifter; opfordrer 

endvidere Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre, at 

investeringerne i FoU ikke medregnes 

som investering i forhold til målene for 

underskud; 

29. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at finde en løsning på 

de forskningsmæssige mangler, som 

konvergensregioner i nogle medlemsstater 

står over for i forbindelse med anvendelsen 

af additionalitetsprincippet; beklager, at de 

finansielle bevillinger fra de europæiske 

struktur- og investeringsfonde kan føre til 

en reduktion i til de nationale udgifter for 

FoU i regioner, hvor de finder anvendelse, 

men insisterer på, at disse skal være et 

supplement til de nationale offentlige 

udgifter; opfordrer endvidere 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

sikre, at forsknings- og 

innovationsprogrammer opfattes som 

investeringer snarere end som rene 

finansieringsprogrammer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  317 

Nicolas Bay 
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Forslag til beslutning 

Punkt 29 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

29. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at finde en løsning på 

de forskningsmæssige mangler, som 

konvergensregioner i nogle medlemsstater 

står over for, i forbindelse med 

anvendelsen af additionalitetsprincippet; 

beklager, at de finansielle bevillinger fra de 

europæiske struktur- og investeringsfonde 

kan føre til en reduktion i nationale 

udgifter i regioner, hvor de finder 

anvendelse, men insisterer på, at disse skal 

være et supplement til de nationale 

offentlige udgifter; opfordrer endvidere 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

sikre, at investeringerne i FoU ikke 

medregnes som investering i forhold til 

målene for underskud; 

29. opfordrer medlemsstaterne til at 

finde en løsning på de forskningsmæssige 

mangler, som konvergensregioner i nogle 

medlemsstater står over for, i forbindelse 

med anvendelsen af 

additionalitetsprincippet; beklager, at de 

finansielle bevillinger fra de europæiske 

struktur- og investeringsfonde kan føre til 

en reduktion i nationale udgifter i regioner, 

hvor de finder anvendelse, men insisterer 

på, at disse skal være et supplement til de 

nationale offentlige udgifter; opfordrer 

endvidere Kommissionen og 

medlemsstaterne til at sikre, at 

investeringerne i FoU ikke medregnes som 

investering i forhold til målene for 

underskud; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  318 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. understreger nødvendigheden af 

nye ekspertisecentre og -regioner og 

betydningen af fortsat at udvikle det 

europæiske forskningsrum; efterlyser 

politikker, der fjerner hindringer såsom 

lave lønninger, som østlige og sydlige 

lande står over for, med henblik på at 

undgå hjerneflugt, og for at det er 

projektets kvalitet, der prioriteres frem for 

"elitecentrenes" ekspertise; 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  319 

Hermann Winkler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. understreger nødvendigheden af 

nye ekspertisecentre og -regioner og 

betydningen af fortsat at udvikle det 

europæiske forskningsrum; efterlyser 

politikker, der fjerner hindringer såsom 

lave lønninger, som østlige og sydlige 

lande står over for, med henblik på at 

undgå hjerneflugt, og for at det er 

projektets kvalitet, der prioriteres frem for 

"elitecentrenes" ekspertise; 

30. understreger nødvendigheden af 

nye ekspertisecentre og -regioner og 

betydningen af fortsat at udvikle det 

europæiske forskningsrum; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  320 

Henna Virkkunen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. understreger nødvendigheden af 

nye ekspertisecentre og -regioner og 

betydningen af fortsat at udvikle det 

europæiske forskningsrum; efterlyser 

politikker, der fjerner hindringer såsom 

lave lønninger, som østlige og sydlige 

lande står over for, med henblik på at 

undgå hjerneflugt, og for at det er 

projektets kvalitet, der prioriteres frem for 

"elitecentrenes" ekspertise; 

30. understreger nødvendigheden af 

nye ekspertisecentre og betydningen af 

fortsat at udvikle det europæiske 

forskningsrum; opfordrer til at ekspertise 

prioriteres og til at der skabes bedre 

muligheder for tidlig udveksling af 

forskere og samarbejde om projekter; 

Or. fi 
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Ændringsforslag  321 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. understreger nødvendigheden af 

nye ekspertisecentre og -regioner og 

betydningen af fortsat at udvikle det 

europæiske forskningsrum; efterlyser 

politikker, der fjerner hindringer såsom 

lave lønninger, som østlige og sydlige 

lande står over for, med henblik på at 

undgå hjerneflugt, og for at det er 

projektets kvalitet, der prioriteres frem for 

"elitecentrenes" ekspertise; 

30. understreger nødvendigheden af 

nye ekspertisecentre og -regioner og 

betydningen af fortsat at udvikle det 

europæiske forskningsrum; opfordrer til, at 

kvaliteten af det projekt, der skal 

foretrækkes frem for den høje kvalitet af 

"elite" centre; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  322 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. understreger nødvendigheden af 

nye ekspertisecentre og -regioner og 

betydningen af fortsat at udvikle det 

europæiske forskningsrum; efterlyser 

politikker, der fjerner hindringer såsom 

lave lønninger, som østlige og sydlige 

lande står over for, med henblik på at 

undgå hjerneflugt, og for at det er 

projektets kvalitet, der prioriteres frem for 

"elitecentrenes" ekspertise; 

30. understreger nødvendigheden af 

nye ekspertisecentre og -regioner og 

betydningen af fortsat at udvikle det 

europæiske forskningsrum; efterlyser 

politikker med henblik på at fjerne 

hindringer som f.eks. lavere lønninger, som 

østlige og sydlige lande står over for, med 

henblik på at undgå hjerneflugt eller 

restriktioner på eksempelvis lønninger for 

vestlige videnskabsmænd, der deltager i 

projekter i medlemsstater med lavere 

indkomster, for at gøre det muligt for 

disse lande at drage fordel af indvandring 

af højtuddannede og opfordrer til, at det 

er projektets høje kvalitet, der prioriteres 

over "elitecentrenes" ekspertise, da 
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projekter bør konkurrere på baggrund af 

deres indhold og ikke ansøgerens navn; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  323 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. understreger nødvendigheden af 

nye ekspertisecentre og -regioner og 

betydningen af fortsat at udvikle det 

europæiske forskningsrum; efterlyser 

politikker, der fjerner hindringer såsom 

lave lønninger, som østlige og sydlige 

lande står over for, med henblik på at 

undgå hjerneflugt, og for at det er 

projektets kvalitet, der prioriteres frem for 

"elitecentrenes" ekspertise; 

30. Understreger behovet for nye 

ekspertisecentre og regioner og 

betydningen af fortsat at udvikle det 

europæiske forskningsrum, samt 

komplementariteten mellem det 

europæiske forskningsrum og det 

europæiske område for videregående 

uddannelse og at styrke Erasmus+-

programmet og Det Europæiske 

Forskningsråd; efterlyser politikker, der 

fjerner hindringer såsom lave lønninger, 

som østlige og sydlige lande står over for, 

med henblik på at undgå hjerneflugt, og for 

at det er projektets kvalitet, der prioriteres 

frem for "elitecentrenes" ekspertise; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  324 

Patrizia Toia 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. understreger nødvendigheden af 

nye ekspertisecentre og -regioner og 

betydningen af fortsat at udvikle det 

europæiske forskningsrum; efterlyser 

politikker, der fjerner hindringer såsom 

30. understreger nødvendigheden af 

nye ekspertisecentre og -regioner, 

muligheden for aktivt at udnytte de 

nuværende mellemstatslige 

forskningsorganisationer aktivt 
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lave lønninger, som østlige og sydlige 

lande står over for, med henblik på at 

undgå hjerneflugt, og for at det er 

projektets kvalitet, der prioriteres frem for 

"elitecentrenes" ekspertise; 

Europa, og vigtigheden af fortsat at 

udvikle det europæiske forskningsrum; 

efterlyser politikker, der fjerner hindringer 

såsom lave lønninger, som østlige og 

sydlige lande står over for, med henblik på 

at undgå hjerneflugt, og for at det er 

projektets kvalitet, der prioriteres frem for 

"elitecentrenes" ekspertise; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  325 

Lieve Wierinck, Matthijs van Miltenburg, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja 

Kallas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. understreger nødvendigheden af 

nye ekspertisecentre og -regioner og 

betydningen af fortsat at udvikle det 

europæiske forskningsrum; efterlyser 

politikker, der fjerner hindringer såsom 

lave lønninger, som østlige og sydlige 

lande står over for, med henblik på at 

undgå hjerneflugt, og for at det er 

projektets kvalitet, der prioriteres frem for 

"elitecentrenes" ekspertise; 

30. understreger behovet for flere 

synergier med strukturfonde for at 

opbygge nye ekspertisecentre og -regioner 

og betydningen af fortsat at udvikle det 

europæiske forskningsrum; efterlyser 

politikker, der fjerner hindringer såsom 

lave lønninger, som østlige og sydlige 

lande står over for, med henblik på at 

undgå hjerneflugt, og for at det er 

projektets kvalitet, der prioriteres frem for 

førende videnskabscentre; 

Or. en 

 

Ændringsforslag326 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. understreger nødvendigheden af 

nye ekspertisecentre og -regioner og 

30. understreger nødvendigheden af 

nye ekspertisecentre og -regioner og 
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betydningen af fortsat at udvikle det 

europæiske forskningsrum; efterlyser 

politikker, der fjerner hindringer såsom 

lave lønninger, som østlige og sydlige 

lande står over for, med henblik på at 

undgå hjerneflugt, og for at det er 

projektets kvalitet, der prioriteres frem for 

"elitecentrenes" ekspertise; 

betydningen af fortsat at udvikle det 

europæiske forskningsrum; opfordrer 

medlemsstaterne til at fjerne hindringer 

såsom lave lønninger, som østlige og 

sydlige lande står over for, med henblik på 

at undgå hjerneflugt, og for at det er 

projektets kvalitet, der prioriteres frem for 

"elitecentrenes" ekspertise;; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  327 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Patrizia Toia, Carlos Zorrinho 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 30a. understreger behovet for 

sammenlignende forskning af høj kvalitet 

om grundlæggende sociale og politiske 

problemstillinger i Europa for at bevare 

Europas høje grad af økonomisk og social 

udvikling, rettigheder, frihedsrettigheder 

og velfærd, der i kombination giver 

Europa den merværdi, hvorved det får sin 

identitet; opfordrer til et skarpt 

forskningsprogram, der har stor 

indvirkning på politikker og har fokus på 

europæiske demokratier og samfunds 

fremtid, herunder spørgsmål som 

demokrati, retfærdighed, vækst og 

beskæftigelse, terrorisme, ulighed og 

fattigdom, migration, sociale modeller, 

aldring, ungdom, kulturpolitik og 

Europas rolle i verden. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  328 

Edouard Martin 
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Forslag til beslutning 

Punkt 30 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 30a. understreger behovet for 

sammenlignende forskning af høj kvalitet 

om grundlæggende sociale og politiske 

problemstillinger i Europa for at bevare 

Europas høje grad af økonomisk og social 

udvikling, rettigheder, frihedsrettigheder 

og velfærd, der i kombination giver 

Europa den merværdi, hvorved det får sin 

identitet; opfordrer til et skarpt 

forskningsprogram, der har stor 

indvirkning på politikker og har fokus på 

europæiske demokratier og samfunds 

fremtid, herunder spørgsmål som 

demokrati, retfærdighed, vækst og 

beskæftigelse, terrorisme, ulighed og 

fattigdom, migration, sociale modeller, 

aldring, ungdom, kulturpolitik og 

Europas rolle i verden. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  329 

Hermann Winkler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 30a. understreger, at på grund af deres 

tværsektorielle potentiale forventes 

nøgleteknologier at være centrale for 

EU's konkurrenceevne; understreger, at 

den højprofilerede gruppe for 

nøgleteknologier, der blev etableret af 

Kommissionen, er gået i gang, særligt på 

områderne mikroelektronik, 

informations- og 

kommunikationsteknologier, nye 

materialer, fotonik og bioteknologi, en 

proces, som vil bære frugt i fremtiden, 
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forventer det næste rammeprogram også 

tager behørigt hensyn til 

nøgleteknologier; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  330 

Gesine Meissner 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 30a. understreger den vigtige rolle, som 

havforskning og maritim forskning 

spiller, i forhold til at frigøre havenes og 

oceanernes potentiale til at stimulere 

industrien, miljøbeskyttelse og tilpasning 

til klimaændringerne. glæder sig i denne 

forbindelse over den voksende erkendelse 

af "blå vækst" som en drivkraft for den 

europæiske økonomi, innovation og 

vækst. opfordrer Kommissionen til at 

anerkende "missionen oceaner" som en 

selvstændig del med et øremærket budget i 

det næste rammeprogram; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  331 

Henna Virkkunen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 30a. bemærker, at Marie Skłodowska-

Curie-aktiviteterne er en 

finansieringskilde, der er almindelig 

kendt blandt de forskere, som fremmer 

mobilitet for forskere og udvikling af 

unge forskere; mener, at det af hensyn til 
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kontinuiteten er ønskeligt, at Marie 

Skłodowska-Curie-aktiviteterne fortsat 

finansieres under RP9; 

Or. fi 

 

Ændringsforslag  332 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 30b. understreger behovet for 

sammenlignende forskning af høj kvalitet 

om grundlæggende sociale og politiske 

problemstillinger i Europa for at bevare 

Europas høje grad af økonomisk og social 

udvikling, rettigheder, frihedsrettigheder 

og velfærd, der i kombination giver 

Europa den merværdi, hvorved det får sin 

identitet; opfordrer til et skarpt 

forskningsprogram, der har stor 

indvirkning på politikker og har fokus på 

europæiske demokratier og samfunds 

fremtid, herunder spørgsmål som 

demokrati, retfærdighed, vækst og 

beskæftigelse, terrorisme, ulighed og 

fattigdom, migration, sociale modeller, 

aldring, ungdom, kulturpolitik og 

Europas rolle i verden. opfordrer 

Kommissionen til at måle den sociale 

effekt af samfundsvidenskab og 

humaniora fra andre fagområder såsom 

ingeniørvæsen1a; 

 _________________ 

 1a Se eksemplet med virksomheden 

Clarity, en virksomhed, hvis mission er at 

maksimere sociale indvirkninger og 

reducere ulighed, og som bruger 

løsninger, der er baseret på massedata og 

algoritmer fra kunstig intelligens. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  333 

Hermann Winkler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. bemærker, at FoU-investeringen 

efter industri ikke er steget væsentligt; 

opfordrer i lyset af de generelt 

begrænsede ressourcer til offentlige FoU-

udgifter til, at industriens 

konkurrenceevne støttes ved at 

differentiere mellem modne og 

fremspirende sektorer, således at større og 

mere modne virksomheder i større 

udstrækning kan deltage i projekter for 

egen regning eller via lån; 

31. forstår, at rammeprogrammet har 

til formål at fremme industriens deltagelse 

for at øge FoU-udgifter efter industri; 

kritiserer, at industrier ikke har øget deres 

andel af FoU-udgifter; opfordrer 

Kommissionen til at undersøge 

nuværende FTI'ers succes og vurdere 

mulighederne for at lave forbedringer; 

mener under alle omstændigheder, at 

FTI'er kan være et passende instrument 

til at overvinde fænomenet "dødens dal" 

på nøgleteknologiområdet, og 

understreger, at vellykkede FTI'er derfor 

bør fortsættes og udvikles yderligere; 

understreger i denne forbindelse behovet 

for tilstrækkelige finansieringsregler, især 

for universiteter og 

forskningsinstitutioner; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  334 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Massimiliano 

Salini, Lara Comi, Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. bemærker, at den private sektors 

FoU-investeringer efter industri ikke er 

steget væsentligt; opfordrer i lyset af de 

generelt begrænsede ressourcer til 

offentlige FoU-udgifter til, at industriens 

31. bemærker, at den private sektors 

FoU-investeringer efter industri ikke er 

steget væsentligt; i lyset af de generelt 
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konkurrenceevne støttes ved at 

differentiere mellem modne og 

fremspirende sektorer, således at større og 

mere modne virksomheder i større 

udstrækning kan deltage i projekter for 

egen regning eller via lån; 

begrænsede ressourcer til offentlige FoU-

udgifter; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  335 

Herbert Reul, Angelika Niebler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. bemærker, at den private sektors 

FoU-investeringer efter industri ikke er 

steget væsentligt; opfordrer i lyset af de 

generelt begrænsede ressourcer til 

offentlige FoU-udgifter til, at industriens 

konkurrenceevne støttes ved at 

differentiere mellem modne og 

fremspirende sektorer, således at større og 

mere modne virksomheder i større 

udstrækning kan deltage i projekter for 

egen regning eller via lån; 

31. glæder sig over, at investeringer i 

FoU efter industri udgør to tredjedele af 

den samlede forskning i EU; opfordrer i 

lyset af de generelt begrænsede ressourcer 

til offentlige FoU-udgifter til, at industriens 

konkurrenceevne støttes i form af fleksible 

instrumenter som offentlig-private 

partnerskaber og fælles 

teknologiinitiativer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  336 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. bemærker, at den private sektors 

FoU-investeringer efter industri ikke er 

steget væsentligt; i lyset af de generelt 

begrænsede ressourcer til offentlige FoU-

udgifter opfordres der til, at industriens 

31. bemærker, at den private sektors 

FoU-investeringer efter industri ikke er 

steget væsentligt; opfordrer 

Kommissionen til at agere som facilitator 

med henblik på i større udstrækning at 
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konkurrenceevne støttes ved at 

differentiere mellem modne og 

fremspirende sektorer, således at større og 

mere modne virksomheder kan deltage i 

projekter for egen regning eller via lån; 

give flere virksomheder mulighed for at 

deltage i projekter for egen regning eller 

via lån; opfordrer Kommissionen til at 

foretage en konsekvensanalyse af lavere 

finansieringssatser for private partnere i 

den anden og tredje søjle af 

rammeprogrammet med henblik på at 

finansiere flere projekter med det samme 

budget; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  337 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. bemærker, at den private sektors 

FoU-investeringer efter industri ikke er 

steget væsentligt; opfordrer i lyset af de 

generelt begrænsede ressourcer til 

offentlige FoU-udgifter til, at industriens 

konkurrenceevne støttes ved at 

differentiere mellem modne og 

fremspirende sektorer, således at større og 

mere modne virksomheder i større 

udstrækning kan deltage i projekter for 

egen regning eller via lån; 

31. glæder sig over, at FoU-

investeringer efter industri udgør to 

tredjedele af den samlede forskning i EU; 

opfordrer i lyset af de generelt begrænsede 

ressourcer til offentlige FoU-udgifter til, at 

industriens konkurrenceevne støttes i form 

af fleksible instrumenter, der kan tilpasses 

hver enkelt sektors særlige kendetegn 

bedst muligt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  338 

Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. bemærker, at den private sektors 

FoU-investeringer efter industri ikke er 

31. bemærker, at den private sektors 

FoU-investeringer efter industri ikke er 
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steget væsentligt; opfordrer i lyset af de 

generelt begrænsede ressourcer til 

offentlige FoU-udgifter til, at industriens 

konkurrenceevne støttes ved at 

differentiere mellem modne og 

fremspirende sektorer, således at større og 

mere modne virksomheder i større 

udstrækning kan deltage i projekter for 

egen regning eller via lån; 

steget væsentligt; opfordrer i lyset af de 

generelt begrænsede ressourcer til 

offentlige FoU-udgifter til, at industriens 

konkurrenceevne støttes ved at fremme 

proces- og produktinnovation i modne og 

fremspirende sektorer med henblik på at 

skabe nye markedsmuligheder, ikke 

mindst gennem netværk af virksomheder 

af forskellige størrelser ved hjælp af 

tilskud eller lån; 

Or. it 

Ændringsforslag  339 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Gesine Meissner, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. bemærker, at den private sektors 

FoU-investeringer efter industri ikke er 

steget væsentligt; opfordrer i lyset af de 

generelt begrænsede ressourcer til 

offentlige FoU-udgifter til, at industriens 

konkurrenceevne støttes ved at 

differentiere mellem modne og 

fremspirende sektorer, således at større og 

mere modne virksomheder i større 

udstrækning kan deltage i projekter for 

egen regning eller via lån; 

31. opfordrer i lyset af de generelt 

begrænsede ressourcer til offentlige FoU-

udgifter til, at industriens konkurrenceevne 

støttes med instrumenter, der 

skræddersyes til den enkelte sektors 

særlige forhold og på en sådan måde, at 

de har den størst mulige indvirkning; 

opfordrer Kommissionen til at overvåge 

bidragene i naturalier for at sikre, at 

investeringerne er nye investeringer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  340 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. bemærker, at den private sektors 

FoU-investeringer efter industri ikke er 

31. bemærker, at den private sektors 

FoU-investeringer efter industri ikke er 
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steget væsentligt; opfordrer i lyset af de 

generelt begrænsede ressourcer til 

offentlige FoU-udgifter til, at industriens 

konkurrenceevne støttes ved at 

differentiere mellem modne og 

fremspirende sektorer, således at større og 

mere modne virksomheder i større 

udstrækning kan deltage i projekter for 

egen regning eller via lån; 

steget væsentligt; opfordrer derfor 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

anspore yderligere til private 

investeringer, som skal være et 

supplement til offentlige FoU-

investeringer og ikke en erstatning; 
opfordrer i lyset af de generelt begrænsede 

ressourcer til offentlige FoU-udgifter den 

private sektor til at tage mere del i FoU-

udgifter og i åben adgang og åben 

videnskab eller opfordrer til, at industriens 

konkurrenceevne støttes ved at 

differentiere mellem modne og 

fremspirende sektorer, således at større og 

mere modne virksomheder til at deltage i 

projekter for egen regning eller via lån; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  341 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. bemærker, at den private sektors 

FoU-investeringer efter industri ikke er 

steget væsentligt; opfordrer i lyset af de 

generelt begrænsede ressourcer til 

offentlige FoU-udgifter til, at industriens 

konkurrenceevne støttes ved at 

differentiere mellem modne og 

fremspirende sektorer, således at større og 

mere modne virksomheder i større 

udstrækning kan deltage i projekter for 

egen regning eller via lån; 

31. bemærker, at den private sektors 

FoU-investeringer efter industri ikke er 

steget væsentligt; opfordrer i lyset af de 

generelt begrænsede ressourcer til 

offentlige FoU-udgifter til, at industriens 

konkurrenceevne støttes ved at 

differentiere mellem modne og 

fremspirende sektorer, således at større og 

mere modne virksomheder i større 

udstrækning kan deltage i projekter for 

egen regning eller via lån sammenlignet 

med nystartede virksomheder og SMV'er: 

bemærker dog, at differentiering mellem 

modne og fremspirende sektorer bør ske 

på en måde, der ikke resulterer i en 

forøgelse af den administrative byrde; 

Or. en 
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Ændringsforslag  342 

Martina Werner 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. bemærker, at den private sektors 

FoU-investeringer efter industri ikke er 

steget væsentligt; opfordrer i lyset af de 

generelt begrænsede ressourcer til 

offentlige FoU-udgifter til, at industriens 

konkurrenceevne støttes ved at 

differentiere mellem modne og 

fremspirende sektorer, således at større og 

mere modne virksomheder i større 

udstrækning kan deltage i projekter for 

egen regning eller via lån; 

31. bemærker, at den private sektors 

FoU-investeringer efter industri ikke er 

steget væsentligt; opfordrer i lyset af de 

generelt begrænsede ressourcer til 

offentlige FoU-udgifter til, at industriens 

konkurrenceevne støttes ved at 

differentiere mellem modne og 

fremspirende sektorer, således at større og 

mere modne virksomheder i større 

udstrækning kan deltage i projekter for 

egen regning eller via lån; opfordrer til 

større fleksibilitet for FTI'er, således at 

forenkling, større gennemsigtighed og 

klarhed gør involveringen letter for 

navnlig SMV'er; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  343 

Krystyna Łybacka 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. bemærker, at den private sektors 

FoU-investeringer efter industri ikke er 

steget væsentligt; opfordrer i lyset af de 

generelt begrænsede ressourcer til 

offentlige FoU-udgifter til, at industriens 

konkurrenceevne støttes ved at 

differentiere mellem modne og 

fremspirende sektorer, således at større og 

mere modne virksomheder i større 

31. understreger behovet for at bevare 

finansieringen af FUI på et niveau, der 

ikke er lavere end det nuværende; 
bemærker, at den private sektors FoU-

investeringer efter industri ikke er steget 

væsentligt; opfordrer i lyset af de generelt 

begrænsede ressourcer til offentlige FoU-

udgifter til, at industriens konkurrenceevne 

støttes ved at differentiere mellem modne 

og fremspirende sektorer, således at større 
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udstrækning kan deltage i projekter for 

egen regning eller via lån; 

og mere modne virksomheder i større 

udstrækning kan deltage i projekter for 

egen regning eller via lån; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  344 

Hermann Winkler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 31a. understreger behovet for at 

udnytte de eksisterende muligheder for at 

forenkle rammeprogrammet med henblik 

på at øge dets tiltrækningskraft og graden 

af accept; foreslår i denne forbindelse, at 

det bør være tilladt for 

forskningsinstitutioner og virksomheder 

at anvende deres egne gennemprøvede 

bilæggelsespraksisser eller nationalt 

anerkendte bilæggelsesprocedurer, især 

på områder hvor anklager stammer fra 

interne serviceydelser, personaleudgifter 

og afskrivninger af udstyr; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  345 

Gunnar Hökmark 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 31a. bemærker vanskelighederne og 

ineffektiviteten, der er forbundet med 

finansiering af produktudvikling, 

standardisering og markedsføringen 

gennem offentlige 

forskningsprogrammer; mener derfor, at 
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sådan forskning i princippet burde ligge 

uden for RP9's anvendelsesområde, 

således at der fastholdes et stærkt fokus 

på fremragende forskning og sikres en 

effektiv anvendelse af EU's 

forskningsmidler; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  346 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 31a. mener, at en forbedret velfærd for 

befolkningen er FoU's endelige mål; 

opfordrer Kommissionen til at sætte ind 

over for alle dimensioner af bæredygtig 

udvikling, navnlig menneskelig udvikling 

og samfundsmæssige indvirkninger, som 

tværgående spørgsmål med konkrete mål i 

RP9; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  347 

Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 31a. anmoder Kommissionen om at 

overveje muligheden for, at internationale 

forskningsorganisationer, der er etableret 

i EU, kan deltage i RP9, hvilket vil 

fremme den videnskabelige dialog inden 

for forskningsudvikling i 

lokalsamfundene; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  348 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 31a. opfordrer, på baggrund af den 

stigende racisme og antisemitisme i 

Europa, til at European Holocaust 

Research Infrastructure (EHRI) 

konsolideres; 

Or. de 

 

Ændringsforslag  349 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 31b. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at fortsætte deres 

vellykkede, innovative FoU-partnerskaber 

med store samfundsmæssige 

indvirkninger, såsom Partnerskabet 

mellem De Europæiske Lande og 

Udviklingslande vedrørende Kliniske 

Forsøg (EDCTP); samtidig med at det 

sikres, at den offentlige interesse i 

sådanne investeringer er tilstrækkeligt 

beskyttet, og at resultaterne af den 

offentligt finansierede forskning 

maksimeres til fordel for offentligheden; 

Or. en 
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Ændringsforslag   350 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 31 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 31b. opfordrer Kommissionen til at øge 

finansieringen til de kulturelle og kreative 

industrier under Horisont 2020 og til at 

generere synergier mellem Horisont 2020 

og Et Kreativt Europa1a; 

 _________________ 

 1a Se rapport om en sammenhængende 

EU-politik for kulturelle og kreative 

industrier (2016/2072(INI)) 

Or. de 

Ændringsforslag  351 

Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. beklager det blandede sæt af 

resultater, der er opnået via det fokus, der 

er på ligestilling mellem mænd og kvinder 

i Horisont 2020, da det eneste mål, der er 

nået, er andelen af kvinder i rådgivende 

grupper, mens andelen af kvinder i 

projektevalueringspaneler og blandt 

projektkoordinatorer, samt 

ligestillingsaspektet i indholdet af 

forsknings- og innovationsindhold, fortsat 

ligger under målet; opfordrer 

medlemsstaterne til at skabe et 

kønspositivt juridisk og politisk miljø og 

til at skabe incitamenter til forandring, og 

opfordrer Kommissionen til fortsat at 

fremme ligestilling mellem kønnene og 

integration af ligestillingsaspektet i RP9 

og til at overveje muligheden for 

udgår 



 

PE602.917v01-00 90/103 AM\1122622DA.docx 

DA 

kønsaspektet som et underkriterium i 

evalueringsfasen; 

Or. fr 

Ændringsforslag  352 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. beklager det blandede sæt af 

resultater, der er opnået via det fokus, der 

er på ligestilling mellem mænd og kvinder 

i Horisont 2020, da det eneste mål, der er 

nået, er andelen af kvinder i rådgivende 

grupper, mens andelen af kvinder i 

projektevalueringspaneler og blandt 

projektkoordinatorer, samt 

ligestillingsaspektet i indholdet af 

forsknings- og innovationsindhold, fortsat 

ligger under målet; opfordrer 

medlemsstaterne til at skabe et 

kønspositivt juridisk og politisk miljø og 

til at skabe incitamenter til forandring, og 

opfordrer Kommissionen til fortsat at 

fremme ligestilling mellem kønnene og 

integration af ligestillingsaspektet i RP9 

og til at overveje muligheden for 

kønsaspektet som et underkriterium i 

evalueringsfasen; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  353 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 

Carlos Zorrinho 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 
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32. beklager det blandede sæt af 

resultater, der er opnået via det fokus, der 

er på ligestilling mellem mænd og kvinder 

i Horisont 2020, da det eneste mål, der er 

nået, er andelen af kvinder i rådgivende 

grupper, mens andelen af kvinder i 

projektevalueringspaneler og blandt 

projektkoordinatorer, samt 

ligestillingsaspektet i indholdet af 

forsknings- og innovationsindhold, fortsat 

ligger under målet; opfordrer 

medlemsstaterne til at skabe et kønspositivt 

juridisk og politisk miljø og til at skabe 

incitamenter til forandring, og opfordrer 

Kommissionen til fortsat at fremme 

ligestilling mellem kønnene og integration 

af ligestillingsaspektet i RP9 og til at 

overveje muligheden for kønsaspektet som 

et underkriterium i evalueringsfasen; 

32. beklager det blandede sæt af 

resultater, der er opnået via det fokus, der 

er på ligestilling mellem mænd og kvinder 

i Horisont 2020, da det eneste mål, der er 

nået, er andelen af kvinder i rådgivende 

grupper, mens andelen af kvinder i 

projektevalueringspaneler og blandt 

projektkoordinatorer, samt 

ligestillingsaspektet i indholdet af 

forsknings- og innovationsindhold, fortsat 

ligger under målet; understreger, at 

videnskab, som alle andre fag, ikke kan 

betragtes som neutral, da opfattelsen af 

samfundet og påvirkningen fra videnskab 

i hankøn eller hunkøn kan være 

forskellig, hvilket medfører 

mangfoldighed og rigdom. opfordrer 

derfor til en garanti om kvindelig 

deltagelse i RP9 og om, at målet om 

mindst 40 % deltagelse af evaluatorer skal 

nås; opfordrer også til at fremme 

ligestilling mellem kønnene i 

koordineringen og ledelsen af projekterne 

og i udarbejdelsen af en objektiv 

undersøgelse af hindringer eller 

vanskeligheder, der kan være årsag til en 

underrepræsentation af det kvindelige 

køn i programmet, med henblik på at 

indføre de nødvendige korrigerende 

foranstaltninger i RP9; opfordrer 

Kommissionen til at undersøge 

kønsaspektet i alle rammeprogrammets 

projekter for at identificere 

indvirkningerne på det kvindelig køn, for 

hvilken opdeling af data skal indføres i 

forbindelse med analyse af videnskabelige 

resultater; opfordrer medlemsstaterne til at 

skabe et kønspositivt juridisk og politisk 

miljø og til at skabe incitamenter til 

forandring, og opfordrer Kommissionen til 

fortsat at fremme ligestilling mellem 

kønnene og integration af 

ligestillingsaspektet i RP9 og til at overveje 

muligheden for kønsaspektet som et 

underkriterium i evalueringsfasen; 

Or. en 
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Ændringsforslag  354 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. beklager de blandede resultater, der 

er opnået via det fokus, der er på 

ligestilling mellem mænd og kvinder i 

Horisont 2020, da det eneste mål, der er 

nået, er andelen af kvinder i rådgivende 

grupper, mens andelen af kvinder i 

projektevalueringspaneler og blandt 

projektkoordinatorer, og kønsdimensionen 

inden for forskning og innovation fortsat 

ligger under målet; opfordrer 

medlemsstaterne til at skabe et 

kønspositivt juridisk og politisk miljø og 

til at skabe incitamenter til forandring, og 

opfordrer Kommissionen til fortsat at 

fremme ligestilling mellem kønnene og 

integration af ligestillingsaspektet i RP9 

og til at overveje muligheden for 

kønsaspektet som et underkriterium i 

evalueringsfasen; 

32. bemærker de blandede resultater, 

der er opnået via det fokus, der er på 

ligestilling mellem mænd og kvinder i 

Horisont 2020, da det eneste mål, der er 

nået, er andelen af kvinder i rådgivende 

grupper, mens andelen af kvinder i 

projektevalueringspaneler og blandt 

projektkoordinatorer fortsat ligger under 

målet; opfordrer medlemsstaterne til at 

skabe en kønsneutral juridisk og politisk 

miljø og for at skabe incitamenter til 

forandring, og opfordrer Kommissionen til 

at fortsætte med at fremme ligestilling og 

kønsmainstreaming i forbindelse med 

RP9; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  355 

Clare Moody 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. beklager det blandede sæt af 

resultater, der er opnået via det fokus, der 

er på ligestilling mellem mænd og kvinder 

i Horisont 2020, da det eneste mål, der er 

nået, er andelen af kvinder i rådgivende 

grupper, mens andelen af kvinder i 

32. beklager det blandede sæt af 

resultater, der er opnået via det fokus, der 

er på ligestilling mellem mænd og kvinder 

i Horisont 2020, da det eneste mål, der er 

nået, er andelen af kvinder i rådgivende 

grupper, mens andelen af kvinder i 
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projektevalueringspaneler og blandt 

projektkoordinatorer, samt 

ligestillingsaspektet i indholdet af 

forsknings- og innovationsindhold, fortsat 

ligger under målet; opfordrer 

medlemsstaterne til at skabe et kønspositivt 

juridisk og politisk miljø og til at skabe 

incitamenter til forandring, og opfordrer 

Kommissionen til fortsat at fremme 

ligestilling mellem kønnene og integration 

af ligestillingsaspektet i RP9 og til at 

overveje muligheden for kønsaspektet som 

et underkriterium i evalueringsfasen; 

projektevalueringspaneler og blandt 

projektkoordinatorer, samt 

ligestillingsaspektet i indholdet af 

forsknings- og innovationsindhold, fortsat 

ligger under målet; opfordrer 

medlemsstaterne til at skabe et kønspositivt 

juridisk og politisk miljø og til at skabe 

incitamenter til forandring, og opfordrer 

Kommissionen til fortsat at fremme 

ligestilling mellem kønnene og integration 

af ligestillingsaspektet i RP9 og til at 

overveje muligheden for kønsaspektet som 

et underkriterium i evalueringsfasen; 

opfordrer Kommissionen til at overveje 

særlige stipendier til kvindelige forskere 

og videnskabsfolk; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  356 

Jeppe Kofod 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. beklager det blandede sæt af 

resultater, der er opnået via det fokus, der 

er på ligestilling mellem mænd og kvinder 

i Horisont 2020, da det eneste mål, der er 

nået, er andelen af kvinder i rådgivende 

grupper, mens andelen af kvinder i 

projektevalueringspaneler og blandt 

projektkoordinatorer, samt 

ligestillingsaspektet i indholdet af 

forsknings- og innovationsindhold, fortsat 

ligger under målet; opfordrer 

medlemsstaterne til at skabe et kønspositivt 

juridisk og politisk miljø og til at skabe 

incitamenter til forandring, og opfordrer 

Kommissionen til fortsat at fremme 

ligestilling mellem kønnene og integration 

af ligestillingsaspektet i RP9 og til at 

overveje muligheden for kønsaspektet som 

et underkriterium i evalueringsfasen; 

32. beklager det blandede sæt af 

resultater, der er opnået via det fokus, der 

er på ligestilling mellem mænd og kvinder 

i Horisont 2020, da det eneste mål, der er 

nået, er andelen af kvinder i rådgivende 

grupper, mens andelen af kvinder i 

projektevalueringspaneler og blandt 

projektkoordinatorer, samt 

ligestillingsaspektet i indholdet af 

forsknings- og innovationsindhold, fortsat 

ligger under målet; opfordrer 

medlemsstaterne til at skabe et kønspositivt 

juridisk og politisk miljø og til at skabe 

incitamenter til forandring, og opfordrer 

Kommissionen til at fortsætte med at 

fremme ligestilling mellem kønnene og 

integration af ligestillingsaspektet inden for 

FP9; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  357 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. beklager det blandede sæt af 

resultater, der er opnået via det fokus, der 

er på ligestilling mellem mænd og kvinder 

i Horisont 2020, da det eneste mål, der er 

nået, er andelen af kvinder i rådgivende 

grupper, mens andelen af kvinder i 

projektevalueringspaneler og blandt 

projektkoordinatorer, samt 

ligestillingsaspektet i indholdet af 

forsknings- og innovationsindhold, fortsat 

ligger under målet; opfordrer 

medlemsstaterne til at skabe et kønspositivt 

juridisk og politisk miljø og til at skabe 

incitamenter til forandring, og opfordrer 

Kommissionen til fortsat at fremme 

ligestilling mellem kønnene og integration 

af ligestillingsaspektet i RP9 og til at 

overveje muligheden for kønsaspektet som 

et underkriterium i evalueringsfasen; 

32. beklager det blandede sæt af 

resultater, der er opnået via det fokus, der 

er på ligestilling mellem mænd og kvinder 

i Horisont 2020, da det eneste mål, der er 

nået, er andelen af kvinder i rådgivende 

grupper, mens andelen af kvinder i 

projektevalueringspaneler og blandt 

projektkoordinatorer, samt 

ligestillingsaspektet i indholdet af 

forsknings- og innovationsindhold, fortsat 

ligger under målet; opfordrer 

medlemsstaterne til at skabe et kønspositivt 

juridisk og politisk miljø og til at skabe 

incitamenter til forandring, og opfordrer 

Kommissionen til at fortsætte med at 

fremme ligestilling mellem kønnene og 

integration af ligestillingsaspektet inden for 

FP9; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  358 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. beklager det blandede sæt af 

resultater, der er opnået via det fokus, der 

er på ligestilling mellem mænd og kvinder 

i Horisont 2020, da det eneste mål, der er 

32. beklager det blandede sæt af 

resultater, der er opnået via det fokus, der 

er på ligestilling mellem mænd og kvinder 

i Horisont 2020, da det eneste mål, der er 
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nået, er andelen af kvinder i rådgivende 

grupper, mens andelen af kvinder i 

projektevalueringspaneler og blandt 

projektkoordinatorer, samt 

ligestillingsaspektet i indholdet af 

forsknings- og innovationsindhold, fortsat 

ligger under målet; opfordrer 

medlemsstaterne til at skabe et kønspositivt 

juridisk og politisk miljø og til at skabe 

incitamenter til forandring, og opfordrer 

Kommissionen til fortsat at fremme 

ligestilling mellem kønnene og integration 

af ligestillingsaspektet i RP9 og til at 

overveje muligheden for kønsaspektet som 

et underkriterium i evalueringsfasen; 

nået, er andelen af kvinder i rådgivende 

grupper, mens andelen af kvinder i 

projektevalueringspaneler og blandt 

projektkoordinatorer, samt 

ligestillingsaspektet i indholdet af 

forsknings- og innovationsindhold, fortsat 

ligger under målet; opfordrer 

medlemsstaterne til at skabe et kønspositivt 

juridisk og politisk miljø og til at skabe 

incitamenter til forandring, og opfordrer 

Kommissionen til at fortsætte med at 

fremme ligestilling mellem kønnene og 

integration af ligestillingsaspektet inden for 

FP9; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   359 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. beklager det blandede sæt af 

resultater, der er opnået via det fokus, der 

er på ligestilling mellem mænd og kvinder 

i Horisont 2020, da det eneste mål, der er 

nået, er andelen af kvinder i rådgivende 

grupper, mens andelen af kvinder i 

projektevalueringspaneler og blandt 

projektkoordinatorer, samt 

ligestillingsaspektet i indholdet af 

forsknings- og innovationsindhold, fortsat 

ligger under målet; opfordrer 

medlemsstaterne til at skabe et kønspositivt 

juridisk og politisk miljø og til at skabe 

incitamenter til forandring, og opfordrer 

Kommissionen til fortsat at fremme 

ligestilling mellem kønnene og integration 

af ligestillingsaspektet i RP9 og til at 

overveje muligheden for kønsaspektet som 

et underkriterium i evalueringsfasen; 

32. beklager det blandede sæt af 

resultater, der er opnået via det fokus, der 

er på ligestilling mellem mænd og kvinder 

i Horisont 2020, da det eneste mål, der er 

nået, er andelen af kvinder i rådgivende 

grupper, mens andelen af kvinder i 

projektevalueringspaneler og blandt 

projektkoordinatorer, samt 

ligestillingsaspektet i indholdet af 

forsknings- og innovationsindhold, fortsat 

ligger under målet; opfordrer 

medlemsstaterne til at skabe et kønspositivt 

juridisk og politisk miljø og til at skabe 

incitamenter til forandring, og opfordrer 

Kommissionen til at fortsætte med at 

fremme ligestilling mellem kønnene og 

integration af ligestillingsaspektet inden for 

FP9; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  360 

Rolandas Paksas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. beklager det blandede sæt af 

resultater, der er opnået via det fokus, der 

er på ligestilling mellem mænd og kvinder 

i Horisont 2020, da det eneste mål, der er 

nået, er andelen af kvinder i rådgivende 

grupper, mens andelen af kvinder i 

projektevalueringspaneler og blandt 

projektkoordinatorer, samt 

ligestillingsaspektet i indholdet af 

forsknings- og innovationsindhold, fortsat 

ligger under målet; opfordrer 

medlemsstaterne til at skabe et kønspositivt 

juridisk og politisk miljø og til at skabe 

incitamenter til forandring, og opfordrer 

Kommissionen til fortsat at fremme 

ligestilling mellem kønnene og integration 

af ligestillingsaspektet i RP9 og til at 

overveje muligheden for kønsaspektet som 

et underkriterium i evalueringsfasen; 

32. beklager det blandede sæt af 

resultater, der er opnået via det fokus, der 

er på ligestilling mellem mænd og kvinder 

i Horisont 2020, da det eneste mål, der er 

nået, er andelen af kvinder i rådgivende 

grupper, mens andelen af kvinder i 

projektevalueringspaneler og blandt 

projektkoordinatorer, samt 

ligestillingsaspektet i indholdet af 

forsknings- og innovationsindhold, fortsat 

ligger under målet; opfordrer 

medlemsstaterne til at skabe et kønspositivt 

juridisk og politisk miljø og til at skabe 

incitamenter til forandring, og opfordrer 

Kommissionen til at fortsætte med at 

fremme ligestilling mellem kønnene og 

integration af ligestillingsaspektet inden for 

FP9; 

Or. lt 

Ændringsforslag  361 

Henna Virkkunen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. beklager det blandede sæt af 

resultater, der er opnået via det fokus, der 

er på ligestilling mellem mænd og kvinder 

i Horisont 2020, da det eneste mål, der er 

nået, er andelen af kvinder i rådgivende 

grupper, mens andelen af kvinder i 

32. beklager det blandede sæt af 

resultater, der er opnået via det fokus, der 

er på ligestilling mellem mænd og kvinder 

i Horisont 2020, da det eneste mål, der er 

nået, er andelen af kvinder i rådgivende 

grupper, mens andelen af kvinder i 
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projektevalueringspaneler og blandt 

projektkoordinatorer, samt 

ligestillingsaspektet i indholdet af 

forsknings- og innovationsindhold, fortsat 

ligger under målet; opfordrer 

medlemsstaterne til at skabe et kønspositivt 

juridisk og politisk miljø og til at skabe 

incitamenter til forandring, og opfordrer 

Kommissionen til fortsat at fremme 

ligestilling mellem kønnene og integration 

af ligestillingsaspektet i RP9 og til at 

overveje muligheden for kønsaspektet som 

et underkriterium i evalueringsfasen; 

projektevalueringspaneler og blandt 

projektkoordinatorer, samt 

ligestillingsaspektet i indholdet af 

forsknings- og innovationsindhold, fortsat 

ligger under målet; opfordrer 

medlemsstaterne til at skabe et kønspositivt 

juridisk og politisk miljø og til at skabe 

incitamenter til forandring, og opfordrer 

Kommissionen til fortsat at fremme 

ligestilling mellem kønnene og integration 

af ligestillingsaspektet inden for RP9 for at 

nå målværdierne. 

Or. fi 

Ændringsforslag  362 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 32a. mener, at sundhed, i koordination 

med socialpolitikker, udgør et afgørende 

element i den fremtidige europæiske 

sociale søjle, der er nødvendig for at 

bevæge sig hen imod "mere Europa" via 

større social samhørighed, i tråd med det 

tilsagn, der blev afgivet af formanden for 

Kommissionen i hans åbningstale, og 

dette kræver en global vision, der vil gøre 

det muligt at imødegå udfordringerne med 

bæredygtighed i lyset af de demografiske 

forandringer, stigningen i kroniske 

sygdomme og behovet for, at offentlig 

sundhed spiller en central rolle i 

forbindelse med "One Health", hvor 

miljøet, ikke-forurenende transport og 

bæredygtigt landbrug spiller en afgørende 

rolle; bemærker, at et integreret og 

koordineret sundhedsprogram derfor er 

nødvendigt, hvilket indebærer en styrkelse 

af udfordring 1 i den sociale søjle; 

Or. es 
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Ændringsforslag  363 

Jakop Dalunde 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 32a. understreger behovet for at 

inddrage slutbrugeres perspektiv i 

processen med evaluering af innovationer 

inden for rammerne af indsatsområdet 

"samfundsmæssige udfordringer" med 

henblik på at identificere og fremme de 

innovationer, der har det største 

potentiale, for at tage fat på disse 

samfundsmæssige udfordringer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  364 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 32a. opfordrer Kommissionen til 

yderligere at reducere de administrative 

byrder for ansøgerne for derved at være et 

endnu mere åbent forskningsprogram, og 

opfordrer Kommissionen til at basere 

revisionssystemet på et grundlag af tillid 

og til at anerkende nationale certificerede 

revisionsregler; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  365 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 
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Forslag til beslutning 

Punkt 32 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 32b. understreger, at landbruget udgør 

en af EU's vigtigste økonomiske politikker 

og samhørighedspolitikker; bemærker, at 

det ikke blot står over for den udfordring, 

der ligger i at bevare konkurrenceevnen i 

den globaliserede verden, men det skal 

også være bæredygtigt i relation til miljøet 

og sundheden; opfordrer derfor til et 

tydeligt fokus på forskning og særlig 

støtte til innovation for SMV'er i sektoren 

for det kommende RP 9; 

Or. es 

Ændringsforslag  366 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 32b. opfordrer Kommissionen til at 

offentliggøre et godt mix af åbne og mere 

beskrivende opfordringer, der fører til 

projektforslag med banebrydende og 

drastiske forslag, mens der samtidig tages 

hånd om de mest hastende konkrete 

samfundsmæssige udfordringer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  367 

Barbara Kudrycka, Herbert Reul, Aldo Patriciello, Lefteris Christoforou, Lara Comi, 

Christian Ehler 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. bemærker, at det næste 

rammeprogram vil skulle tage højde for, 

at Det Forenede Kongerige forlader EU; 

bemærker, at FoI drager fordel af klare 

og stabile langsigtede rammer, og at Det 

Forenede Kongerige har en førende 

position inden for videnskab; udtrykker 

ønske om, at netværk og samarbejde med 

enheder i Det Forenede Kongerige kan 

videreføres, og at der hurtigt kan findes 

stabile og tilfredsstillende løsninger; 

33. bemærker, at FP9 skal tage højde 

for Brexits konsekvenser, og opfordrer 

Kommissionen til at forelægge løsninger, 

der vil forhindre, at EU mister 

videnskabelige resultater fra Horisont 

2020- og RP9-projekter;; udtrykker ønske 

om, at netværk og samarbejde med enheder 

i Det Forenede Kongerige kan videreføres, 

og at der hurtigt kan findes stabile og 

tilfredsstillende løsninger; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  368 

Lieve Wierinck, Angelika Mlinar, Fredrick Federley, Kaja Kallas 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. bemærker, at det næste 

rammeprogram vil skulle tage højde for, at 

Det Forenede Kongerige forlader EU; 

bemærker, at FoI drager fordel af klare og 

stabile langsigtede rammer, og at Det 

Forenede Kongerige har en førende 

position inden for videnskab; udtrykker 

ønske om, at netværk og samarbejde med 

enheder i Det Forenede Kongerige kan 

videreføres, og at der hurtigt kan findes 

stabile og tilfredsstillende løsninger; 

33. bemærker, at det næste 

rammeprogram vil være af afgørende 

betydning for EU's økonomiske 

konkurrenceevne og for EU's 

samfundsmæssige fremskridt; bemærker, 

at det vil skulle tage højde for, at Det 

Forenede Kongerige forlader EU; 

bemærker, at FoI drager fordel af klare og 

stabile langsigtede rammer, og at Det 

Forenede Kongerige har en førende 

position inden for videnskab; udtrykker 

ønsket om, at netværk og samarbejde med 

enheder i Det Forenede Kongerige kan 

videreføres, og at der hurtigt kan findes 

stabile og tilfredsstillende løsninger, mens 

der samtidig tages højde for, at Det 

Forenede Kongerige efter dets udtrædelse 

af EU vil blive et tredjeland og vil have 

betingelser tilknyttet dets deltagelse; 

Or. en 



 

AM\1122622DA.docx 101/103 PE602.917v01-00 

 DA 

 

Ændringsforslag  369 

Gunnar Hökmark 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. bemærker, at det næste 

rammeprogram vil skulle tage højde for, at 

Det Forenede Kongerige forlader EU; 

bemærker, at FoI drager fordel af klare og 

stabile langsigtede rammer, og at Det 

Forenede Kongerige har en førende 

position inden for videnskab; udtrykker 

ønske om, at netværk og samarbejde med 

enheder i Det Forenede Kongerige kan 

videreføres, og at der hurtigt kan findes 

stabile og tilfredsstillende løsninger; 

33. bemærker, at det næste 

rammeprogram vil skulle tage højde for, at 

Det Forenede Kongerige forlader EU; 

bemærker, at FoI drager fordel af klare og 

stabile langsigtede rammer, og at Det 

Forenede Kongerige har en førende 

position inden for videnskab; udtrykker 

ønske om, at netværk og samarbejde med 

enheder i Det Forenede Kongerige kan 

videreføres, og at der hurtigt kan findes 

stabile og tilfredsstillende løsninger; 

understreger desuden behovet for at 

stræbe efter at det tættest mulige 

samarbejde mellem Det Forenede 

Kongerige og EU inden for 

forskningsområdet, navnlig med hensyn 

til det kommende rammeprogram; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  370 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 33a. opfordrer Kommissionen til at 

sikre, at det næste RP9's aktiviteter og 

finansiering bør overholde de 

grundlæggende rettigheder og være i 

overensstemmelse med de principper, som 

især Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder anerkender. 

sådanne aktiviteter bør overholde alle 
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retlige forpligtelser, herunder 

international lovgivning og navnlig EU's 

forpligtelse til ikke at anerkende en 

situation som værende lovlig, når 

situationen er opstået som følge af en 

alvorlig overtrædelse af en tvingende 

norm i international lovgivning, og til 

ikke at yde hjælp eller bistand for at 

opretholde denne situation med nogen 

relevant kommissionsafgørelse og med 

etiske principper, som inkluderer at 

undgå alle krænkelser af 

forskningsintegritet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  371 

Gunnar Hökmark 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 33a. understreger behovet for at sikre 

yderligere midler til indsatsområdet 

Videnskabelig topkvalitet og Det 

Europæiske Forskningsråd (EFR) for at 

gøre fremragende forskning til RP9's 

vejledende princip; understreger samtidig 

behovet for at fremme forskning og 

innovation i hele Unionen for at slå bro 

over kløften mellem regionerne; mener 

med henblik herpå, at de europæiske 

struktur- og investeringsfonde kan 

bidrage med den primære finansiering til 

forskning, platforme og infrastrukturer af 

høj kvalitet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  372 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 
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Forslag til beslutning 

Punkt 33 b (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 33b. opfordrer Kommissionen til at 

sikre, at både de etiske og tekniske 

projektevalueringsprocedurer, som er 

påtænkt det kommende RP9, er nødt til at 

være gennemsigtige og 

deltagelsesbaserede samt baseret på 

international ret og chartret om 

grundlæggende rettigheder i Den 

Europæiske Union. Derudover skal 

eksterne evalueringseksperter af RP9-

projekterne udpeges uafhængigt og ikke 

af projektdeltagerne, men af et eksternt 

organ og i samråd med Europa-

Parlamentet og civilsamfundet. 

Or. en 

 


