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

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges. 
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til 
gennemførelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation
(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2018)0436),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 173, stk. 4, og artikel 182, stk. 4, i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har 
forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0253/2018),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udviklingsudvalget, Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget, 
Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
(A8-0000/2018),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

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

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Særprogrammets aktioner bør 
anvendes til at imødegå markedssvigt eller 
suboptimale investeringsforhold, på en 
forholdsmæssigt afpasset måde, uden at 
dette medfører overlapning eller
fortrænger privat finansiering, og en klar 

(6) Særprogrammets aktioner bør 
anvendes til at styrke, udbrede og udvide 
topkvaliteten i Unionens videnskabelige 
og teknologiske grundlag, håndtere store 
globale udfordringer, øge Unionens 
industrielle lederskab samt imødegå 
markedssvigt eller suboptimale 
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europæisk merværdi sikres. investeringsforhold, der undgår eller 
fortrænger privat finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at afspejle det vigtige bidrag, 
som forskning og innovation bør yde til at 
tackle udfordringerne inden for 
fødevareområdet, landbrug, udvikling af 
landdistrikterne og bioøkonomi, og for at 
gribe de tilsvarende forsknings- og 
innovationsmuligheder i tæt synergi med 
den fælles landbrugspolitik, vil de 
relevante aktioner under særprogrammet 
blive støttet med 10 mia. EUR til klyngen
"Fødevarer og naturressourcer" i perioden 
2021-2027.

(7) For at afspejle det vigtige bidrag, 
som forskning og innovation bør yde til at 
tackle udfordringerne inden for 
fødevareområdet, landbrug, udvikling af 
landdistrikterne og bioøkonomi, og for at 
gribe de tilsvarende forsknings- og 
innovationsmuligheder i tæt synergi med 
den fælles landbrugspolitik, vil de 
relevante aktioner under særprogrammet 
blive støttet i den dedikerede klynge
"Fødevarer og naturressourcer" i perioden 
2021-2027.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Kulturelle og kreative industrier 
anses for at være blandt de mest 
innovative virksomheder. De er afgørende 
for at sikre sproglig og kulturel diversitet 
og for at kunne tilbyde innovative 
tjenester af høj kvalitet, ligesom de 
udløser innovative afsmittende virkninger 
i andre industrielle sektorer såsom 
turisme, detailhandel og digitale 
teknologier. Kulturarv er en integreret del 
af europæisk samhørighed og har 
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potentiale til at bygge broer mellem 
tradition og innovation. Bevarelse af 
denne arv og udvikling af kreative 
løsninger, navnlig inden for 
digitalisering, skal prioriteres i 
forskningsprogrammet. Horisont Europa 
vil investere mindst 500 mio. EUR i 
forskningsaktiviteter inden for kulturelle 
og kreative industrier, herunder 100 mio. 
EUR til oprettelse af en 
"kulturarvscloud".

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fuldførelsen af det digitale indre 
marked og de stadig større muligheder som 
følge af konvergensen mellem digitale og 
fysiske teknologier kræver øgede 
investeringer. Horisont Europa vil bidrage 
til denne indsats med en betydelig 
forøgelse af udgiftsbeløbet til primære 
aktiviteter inden for digital forskning og 
innovation sammenlignet med Horisont 
2020 2020-rammeprogrammet for 
forskning og innovation6. Dette skal sikre, 
at Europa forbliver i front, når det drejer 
sig om forskning og innovation på det 
digitale område.

(8) Fuldførelsen af det digitale indre 
marked og de stadig større muligheder som 
følge af konvergensen mellem digitale og 
fysiske teknologier kræver øgede 
investeringer. Horisont Europa vil bidrage 
til denne indsats med et udgiftsbeløb på 
mindst 16 mia. EUR til primære aktiviteter 
inden for digital forskning og innovation 
sammenlignet med Horisont 2020 2020-
rammeprogrammet for forskning og 
innovation6. Dette skal sikre, at Europa 
forbliver i front, når det drejer sig om 
forskning og innovation på det digitale 
område.

__________________ __________________

6Af Kommissionens meddelelse "En ny, 
moderniseret flerårig finansiel ramme for 
en Europæisk Union, der effektivt lever op 
til de valgte prioriteter for perioden efter 
2020" fremgår det, at der er brugt 
13 mia. EUR på de primære digitale 
aktiviteter under Horisont 2020, 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/da/ALL/?uri=CELEX%3A52018D

6Af Kommissionens meddelelse "En ny, 
moderniseret flerårig finansiel ramme for 
en Europæisk Union, der effektivt lever op 
til de valgte prioriteter for perioden efter 
2020" fremgår det, at der er brugt 
13 mia. EUR på de primære digitale 
aktiviteter under Horisont 2020, 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/da/ALL/?uri=CELEX%3A52018D
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C0098). C0098).

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Finansieringsformerne og 
gennemførelsesmetoderne i henhold til 
denne afgørelse bør vælges ud fra den 
mulighed, som de giver for at nå 
aktionernes specifikke målsætninger og 
levere resultater, bl.a. under hensyn til 
kontrolomkostningerne, den administrative 
byrde og den forventede risiko for 
manglende overholdelse. For tilskud bør 
dette omfatte overvejelser om anvendelse 
af faste beløb, faste satser og standardsatser 
for enhedsomkostninger —

(9) Tilskud vil være den vigtigste 
finansieringsform i henhold til denne 
afgørelse. Andre typer finansiering vælges 
ud fra deres evne til at opfylde 
foranstaltningernes specifikke 
målsætninger og levere resultater, bl.a. 
under hensyn til kontrolomkostningerne, 
den administrative byrde og den forventede 
risiko for manglende overholdelse. For 
tilskud bør dette omfatte overvejelser om 
anvendelse af faste beløb, faste satser og 
standardsatser for enhedsomkostninger —

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) styrke og udbrede topkvalitet a) styrke, udbrede og udvide 
Unionens videnskabelige og teknologiske 
grundlag

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forbinde og udvikle 
forskningsinfrastrukturer i hele det 
europæiske forskningsområde

c) forbinde, udvikle og fremme 
udbredt adgang til 
forskningsinfrastrukturer i hele det 
europæiske forskningsområde

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) fremme åben videnskab og sikre 
synlighed over for offentligheden samt 
åben adgang til resultater

f) fremme åben videnskab og sikre 
synlighed over for offentligheden samt 
åben adgang til resultater, hvor det er 
relevant

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(n) forbedre innovationsfærdigheder n) forbedre færdigheder og fremme 
kreativitet inden for forskning og 
innovation

Or. en

Begrundelse

Kreativitet er vigtigt for innovation.

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Søjle II "Globale udfordringer og 
industriel konkurrenceevne" med følgende 
komponenter:

2) Søjle II "Globale udfordringer og 
europæisk industriel konkurrenceevne" 
med følgende komponenter:

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) klyngen "Inklusive og sikre
samfund" som beskrevet i bilag I, søjle II, 
afsnit 2

b) klyngen "Inklusive og kreative 
samfund" som beskrevet i bilag I, søjle II, 
afsnit 2

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) klyngen "Sikre samfund"

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Søjle III "Åben innovation" med 
følgende komponenter:

3) Søjle III "Innovativt Europa" med 
følgende komponenter:
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Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – punkt 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) deling af topkvalitet som beskrevet 
i bilag I, del "Styrkelse af det europæiske 
forskningsrum", afsnit 1:

a) udbredelse af topkvalitet som 
beskrevet i bilag I, del "Styrkelse af det 
europæiske forskningsrum", afsnit 1:

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I overensstemmelse med artikel 9, 
stk. 1, i forordning … [forordningen om 
rammeprogrammet/reglerne for deltagelse] 
udgør budgettet for gennemførelsen af 
særprogrammet for perioden 2021-2027 94 
100 000 000 EUR i løbende priser.

1. I overensstemmelse med artikel 9, 
stk. 1, i forordning … [forordningen om 
rammeprogrammet/reglerne for deltagelse] 
udgør budgettet for gennemførelsen af 
særprogrammet for perioden 2021-2027 
120 000 000 000 EUR i faste priser.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver mission kan der oprettes et 
missionsudvalg. Det skal bestå af ca. 
15 personer på højt niveau, herunder 
relevante repræsentanter for slutbrugerne. 
Missionsudvalget rådgiver om:

1. For hver mission kan der oprettes et 
missionsudvalg, som skal være med til at 
udforme og styre gennemførelsen. Det 
skal bestå af ca. 15 personer på højt niveau, 
herunder relevante repræsentanter for 
slutbrugerne. Missionsudvalget omfatter 
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bl.a. repræsentanter fra den akademiske 
verden, forsknings- og 
teknologiorganisationer, industrier af alle 
størrelser, territoriale myndigheder og 
repræsentanter for relevante slutbrugere. 
Medlemmerne af missionen udpeges af 
Kommissionen efter en uafhængig og 
gennemsigtig udvælgelsesprocedure, 
herunder en åben indkaldelse af 
interessetilkendegivelser. De rådgiver om 
følgende:

Or. en

Begrundelse

For at øge missionernes virkning bør missionsudvalget bestå af bl.a. de vigtigste aktører 
inden for FoI, herunder territoriale myndigheder, for at skabe bedre synergier med de 
regionale fonde.

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) indholdet af arbejdsprogrammerne 
og deres revision, hvor det er nødvendigt 
for at nå målsætningerne med missionen, i 
fælles design med interessenter og 
eventuelt offentligheden

a) indholdet af arbejdsprogrammerne 
for de relevante klynger og deres revision, 
hvor det er nødvendigt for at nå 
målsætningerne med missionen, i fælles 
design med interessenter og eventuelt 
offentligheden

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Missionerne gennemføres gennem 
samarbejdsbaserede indkaldelser af 
forslag i de relevante klyngers 
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arbejdsprogrammer. Indkaldelser af 
forslag skal give plads til projekter på alle 
teknologiske og samfundsmæssige 
modenhedsniveauer.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Oplysninger om gennemførelsen 
af missionerne, herunder omfang, 
indikatorer, målbare mål og milepæle, 
synergier med andre EU-fonde og 
forbindelser til europæiske partnerskaber, 
defineres i de strategiske FoI-planer som 
beskrevet i bilag I til denne afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. EFR's aktiviteter skal understøtte 
forskning inden for alle områder, som 
udføres af individuelle eller tværnationale 
forskerhold, som konkurrerer på EU-
niveau.

5. EFR's aktiviteter skal understøtte 
forskning inden for alle områder, som 
udføres af individuelle eller tværnationale 
forskerhold, som konkurrerer på EU-
niveau. For at forbedre virkningen af 
EFR's succesrige proof of concept er 
ordningen åben for ikke-EFR-
støttemodtagere, som overholder alle 
kriterier for støtteberettigelse.

Or. en
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Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. En modtager af EFR's proof of 
concept tildeles et seal of excellence, hvis 
forslaget er støtteberettiget, har bestået 
visse tærskler og ikke kan finansieres 
under den specifikke indkaldelse af 
forslag.

Or. en

Begrundelse

Seal of excellence bør også tildeles EFR's proof of concept.

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det Videnskabelige Råd handler 
udelukkende med sigte på at fuldføre EFR, 
jf. principperne i artikel 6. Det skal handle 
hæderligt og ubestikkeligt og varetage sine 
opgaver effektivt og i størst mulig åbenhed.

4. Det Videnskabelige Råd handler 
udelukkende med sigte på at fuldføre EFR, 
jf. principperne i artikel 6. Det skal handle 
fuldstændig uafhængigt, hæderligt og 
ubestikkeligt og varetage sine opgaver 
effektivt og i størst mulig åbenhed.

Or. en

Begrundelse

EFR's Videnskabelige Råd skal være uafhængigt og være "garant for kvaliteten af aktiviteter 
set fra et videnskabeligt perspektiv".

Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen opretter et 
Europæisk Innovationsråd (EIC), som skal 
gennemføre aktionerne under søjle III 
"Åben innovation", der vedrører EIC. 
Grundlaget for EIC's arbejde er følgende 
principper: fokus på banebrydende og 
disruptiv innovation, autonomi, evne til at 
løbe en risiko, effektivitet, 
gennemsigtighed og ansvarlighed.

1. Kommissionen opretter et 
Europæisk Innovationsråd (EIC), som skal 
gennemføre aktionerne under søjle III 
"Innovativt Europa", der vedrører EIC. 
Grundlaget for EIC's arbejde er følgende 
principper: fokus på nye idéer, som kan 
føre til banebrydende og disruptiv 
innovation, autonomi, evne til at løbe en 
risiko, effektivitet, gennemsigtighed og 
ansvarlighed og tilpasning til Unionens 
overordnede strategi for konkurrenceevne 
og nærhed.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. EIC indbygges i to instrumenter, 
Pathfinder og Accelerator, som beskrevet 
i bilag I til denne afgørelse. Begge 
instrumenter har til formål at udvikle nye, 
iterative innovationsmønstre, som kan 
støtte innovation på systemisk vis.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Hvor det er relevant, knyttes EIC's 
mål og aktioner til andre dele af 
programmet samt til andre nationale 
fonde og EU-fonde, navnlig EIT og 
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InvestEU.

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) ikke medfører 
konkurrenceforvridning, som er i modstrid 
med den fælles interesse.

b) ikke medfører 
konkurrenceforvridning eller fortrængning 
af private investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen sikrer et strukturelt 
samarbejde mellem EIT og EIC på alle 
niveauer.

Or. en

Begrundelse

I lyset af at EIC gennem sine VIF'er også har støttet innovatorer med stort potentiale, 
herunder ved at give adgang til private investorer, venturekapital, medinvesteringer og andre 
finansieringskilder, skal der oprettes et strukturelt samarbejde mellem EIT og EIC for at sikre 
fuld komplementaritet og undgå unødige overlapninger.

Ændringsforslag 28

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) den overordnede strategi for EIC- a) den overordnede strategi for EIC-
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komponenten under søjle III, "Åben 
innovation"

komponenten under søjle III, "Innovativt 
Europa"

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) den systematiske og permanente 
evalueringsproces for EIC's aktioner

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIC-udvalget kan på anmodning rette 
henstillinger til Kommissionen om:

EIC-udvalget kan på anmodning, og hvor 
det er relevant, i koordinering med EIT's 
bestyrelse, rette henstillinger til 
Kommissionen om

Or. en

Begrundelse

Da EIT's bestyrelse har et lignende mandat, også med hensyn til viden, som EIT har opbygget 
over de seneste 10 år, bør EIC-udvalget og EIT's bestyrelse kunne udarbejde fælles 
henstillinger, hvor det er relevant.

Ændringsforslag 31

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) eventuelle lovgivningsmæssige b) eventuelle lovgivningsmæssige 
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hindringer, som er indkredset i samarbejde 
med de relevante tjenestegrene inden for 
Kommissionen, og som iværksættere 
støder på, herunder navnlig dem, som 
modtager støtte under EIC-komponenten

hindringer, som er indkredset i samarbejde 
med de relevante tjenestegrene inden for 
Kommissionen og EIT, og som 
iværksættere støder på, herunder navnlig 
dem, som modtager støtte under EIC-
komponenten

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIC-udvalget handler med henblik på at nå 
målsætningerne for EIC-komponenten. 
Det skal handle hæderligt og ubestikkeligt 
og varetage sine opgaver effektivt og 
åbent.

EIC-udvalget handler med henblik på at nå 
målsætningerne for EIC under 
hensyntagen til Unionens 
konkurrencestrategi. Det skal handle 
hæderligt og ubestikkeligt og varetage sine 
opgaver effektivt og åbent og undgå 
konkurrenceforvridning på det indre 
marked.

Or. en

Begrundelse

EIC handler på det konkurrencemæssige område. Det skal sikres, at interventioner ikke er 
konkurrenceforvridende eller skaber urimelige forhold.

Ændringsforslag 33

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIC-udvalget sammensættes af 15-20 
personer på højt niveau fra forskellige dele 
af Europas innovationsøkosystem, 
herunder iværksættere, virksomhedsledere, 
investorer og forskere. Det bidrager til 
offentlige oplysningsaktiviteter, hvor EIC-
udvalgets medlemmer stræber efter at øge 

EIC-udvalget sammensættes af 15-20 
personer på højt niveau fra forskellige dele 
af Europas innovationsøkosystem, 
herunder iværksættere, industriledere, 
økonomer, investorer, forskere og 
akademiske eksperter inden for 
innovationspolitik. Det bidrager til 
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EIC-brandets prestige. offentlige oplysningsaktiviteter, hvor EIC-
udvalgets medlemmer stræber efter at øge 
EIC-brandets prestige.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIC-udvalget har en formand, som 
udnævnes af Kommissionen efter en 
gennemsigtig ansættelsesprocedure. 
Formanden skal være en højtprofileret 
offentlig person, som er knyttet til 
innovationsverdenen.

EIC-udvalget har en formand, som 
udnævnes af Kommissionen efter en 
gennemsigtig ansættelsesprocedure. 
Formanden skal være en højtprofileret 
offentlig person, som er knyttet til 
forsknings- og innovationsverdenen.

Or. en

Begrundelse

EIC-udvalgets formands profil og aktiviteter bør afspejle EIC's brede mission og dets 
finansieringsinstrumenter (Pathfinder, Accelerator) til avancerede forsknings- og 
innovationsaktioner.

Ændringsforslag 35

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formanden leder EIC-udvalget, forbereder 
dets møder, tildeler opgaver til 
medlemmerne og kan oprette særlige 
undergrupper, som især skal indkredse de 
fremspirende teknologitendenser i EIC's 
portefølje. Han/hun promoverer EIC, 
samarbejder med Kommissionen og 
repræsenterer EIC i innovationsverdenen. 
Kommissionen kan yde administrativ 
bistand til formanden i forbindelse med, at 
han/hun varetager sit hverv.

Formanden leder EIC-udvalget, forbereder 
dets møder, tildeler opgaver til 
medlemmerne og kan oprette særlige 
undergrupper, som især skal indkredse de 
fremspirende teknologitendenser i EIC's 
portefølje. Han/hun promoverer EIC, 
samarbejder med Kommissionen og 
repræsenterer EIC i forsknings- og 
innovationsverdenen. Kommissionen kan 
yde administrativ bistand til formanden i 
forbindelse med, at han/hun varetager sit 
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hverv.

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdsprogrammer Strategisk planlægning og 
arbejdsprogrammer

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet gennemføres ved hjælp af de 
i finansforordningens artikel 110 
omhandlede arbejdsprogrammer. De 
udarbejdes efter en strategisk 
planlægningsproces som beskrevet i bilag 
I til denne afgørelse.

Gennemførelsen af særprogrammet 
baseres på de specifikke FoI-planer, som 
formuleres hvert andet år, ved hjælp af 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med denne forordnings artikel 6 og efter 
en gennemsigtig og strategisk flerårige 
planlægningsproces for forsknings- og 
innovationsaktiviteter, navnlig for søjlen 
"Globale udfordringer og europæisk 
industriel konkurrenceevne". Høringerne 
med nationale myndigheder, Europa-
Parlamentet og interessenternes 
repræsentanter om prioriteter og de 
passende typer af aktioner og 
gennemførelsesformer, som skal 
anvendes, sikrer overensstemmelse med 
andre relevante EU-programmer og øger 
konsekvensen i forhold til nationale og 
regionale FUI-finansieringsprogrammer 
og prioriteter, hvilket dermed styrker det 
europæiske forskningsområde, som 
beskrevet i bilag I i denne afgørelse. 
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Efter den strategiske FoI-plan 
gennemføres programmet ved hjælp af de 
arbejdsprogrammer, der henvises til i 
finansforordningens artikel 110.

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til afgørelse
Artikel 11 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) alle klynger under søjlen "Globale 
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne", MSCA, 
forskningsinfrastrukturer, støtte til 
innovationsøkosystemer, deling af 
topkvalitet og reform og forbedring af det 
europæiske FoI-system i overensstemmelse 
med undersøgelsesproceduren i artikel 12, 
stk. 4

b) alle klynger under søjlen "Globale 
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne", MSCA, 
forskningsinfrastrukturer, støtte til 
innovationsøkosystemer, udbredelse af 
topkvalitet og reform og forbedring af det 
europæiske FoI-system i overensstemmelse 
med undersøgelsesproceduren i artikel 12, 
stk. 4

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Flerårig strategisk planlægning vil sørge 
for, at Horisont Europas målsætninger på 
programniveau vil blive gennemført på 
integreret vis. En sådan planlægning vil 
sætte fokus på programmets overordnede
virkning og sammenhæng mellem dets 
forskellige søjler såvel som synergi med 
andre EU-programmer og støtte til og fra 
andre EU-politikker.

Gennemførelsen af Horisont Europa vil 
være styret af en inklusiv og gennemsigtig 
strategisk planlægningsproces for de 
forsknings- og innovationsaktiviteter, som 
finansieres under programmet.

Den strategiske planlægningsproces 
gennemfører Horisont Europas 
målsætninger på programniveau ved at 
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definere finansieringsprioriteter. Den vil 
sætte fokus på programmets virkning og 
sammenhæng mellem dets forskellige 
søjler såvel som synergi med andre EU-
programmer og støtte til og fra andre EU-
politikker. Den strategiske 
planlægningsproces og vedtagelsen af den 
strategiske FoI-plan ved hjælp af en 
delegeret retsakt vil øge borgernes 
engagement og forståelse af programmets 
formål og vil give medlovgivere, 
interessenter og medlemsstater mulighed 
for at holde sig fuldt ud underrettet om de 
planlagte initiativer. Den strategiske 
planlægning vil hjælpe med at udvikle og 
gennemføre politikken på de berørte 
områder på EU-niveau såvel som supplere 
politik i medlemsstaterne. Den vil gøre det 
muligt at forenkle 
finansieringsrammerne, undgå 
dobbeltarbejde og overlapninger mellem 
finansieringsmuligheder og fremme 
hurtigere formidling og anvendelse af 
forsknings- og innovationsresultater.

For at opfylde disse mål vil 
Kommissionen lancere en åben 
høringsfase med medlemsstater, Europa-
Parlamentet og interessenter, herunder 
civilsamfundsorganisationer, om de 
strategiske prioriteter, herunder 
missioner, under søjlen "Globale 
udfordringer og europæisk industriel 
konkurrenceevne" samt de relevante typer 
af instrumenter, navnlig de europæiske 
partnerskaber. Alle partnerskaber og 
missioner og andre strategiske nye 
initiativer identificeres i denne strategiske 
FoI-plan, inden de gennemføres i 
arbejdsprogrammerne.

Hvad angår europæiske partnerskaber, vil 
den strategiske FoI-plan indeholde en 
beskrivelse af og begrundelse for 
oprettelse, sammenlægning og udfasning 
af de europæiske partnerskaber. Alle 
veletablerede partnerskaber, såsom de 
fælles teknologiinitiativer, vil blive taget 
op med hensyn til fortsættelse efter 2020 
på grund af den merværdi, de medfører, 
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ved at indbringe og udnytte private 
investeringer og bidrag til synergier af 
fonde (f.eks. har Clean Sky underskrevet 
partnerskaber med 17 medlemsstater og 
regioner i hele Europa). Som i Horisont 
2020 vil forslag til fællesforetagender 
fremlægges som Rådets forordninger.

Aktuelle og nye VIF'er identificeres i det 
lovgivningsmæssige forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse om en 
strategisk innovationsdagsorden for EIT. 
"FET-flagskibe", som støttes under 
Horisont 2020 (aktuelt flagskibene 
Graphene og Quantum og projektet 
Human Brain), vil fortsat blive støttet 
under programmet. Da de har store 
ligheder med missioner, kan eventuelt 
yderligere "FET-flagskibe" under dette 
rammeprogram blive støttet som 
missioner, der er rettet mod fremtidige og 
fremspirende teknologier. Missionerne 
bør styrke programmets 
samarbejdsmæssige aspekter og styrke 
eksisterende europæiske partnerskaber, 
hvilket bør fungere som støtte for 
missionernes gennemførelsessøjler. 
Missionerne har teknologiske og 
samfundsmæssige elementer og vil blive 
defineret i tæt samarbejde med alle 
relevante GD'er.

Den strategiske planlægning vil 
identificere eksisterende forbindelser 
mellem Horisont Europa og andre EU-
programmer, herunder Euratom-
programmet, som giver mulighed for 
synergier mellem EU's fonde. Horisont 
Europa vil blive et referencepunkt for 
forskning og innovation i alle relaterede 
programmer på tværs af EU-budgettet og 
ikke-finansieringsinstrumenter. Det vil 
også fremme hurtigere formidling og 
udbredelse af forsknings- og 
innovationsresultater og forebygge 
dobbeltarbejde og overlapninger mellem 
finansieringsmulighederne. Det vil 
udgøre en ramme, hvor Det Fælles 
Forskningscenters direkte 
forskningsaktioner og andre aktioner, der 
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støttes under tiltaget, knyttes sammen, 
herunder anvendelse af resultater til gavn 
for politikken.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den strategiske planlægning vil fremme et 
stærkt engagement blandt borgere og 
civilsamfundsorganisationer på alle 
forsknings- og innovationsstadier, fælles 
tilvejebringelse af viden, effektiv fremme 
af lighed mellem kønnene, herunder 
integrering af kønsaspektet i forsknings-
og innovationsindholdet, og sørge for 
overholdelse og fremme af de højeste 
standarder for etik og integritet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Omarbejdet i ændringsforslaget til bilag 1 – afsnit 1.

Ændringsforslag 41

Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den vil inkludere omfattende høringer og 
udvekslinger med medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet hvor det er relevant, 
og forskellige interessenter om prioriteter, 
herunder missioner under søjlen 
"Globale udfordringer og industriel 
konkurrenceevne" og om hvilke typer af 
aktioner, det er passende at anvende, 
navnlig europæiske partnerskaber.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Omarbejdet i ændringsforslaget til bilag 1 – afsnit 1.

Ændringsforslag 42

Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den strategiske planlægning vil på 
grundlag af sådanne omfattende høringer 
indkredse fælles målsætninger og fælles 
aktivitetsområder såsom 
partnerskabsområder (det foreslåede 
retsgrundlag fastsætter kun instrumenter 
og kriterier, der vil fungere som rettesnor 
for deres anvendelse) og 
missionsområder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Omarbejdet i ændringsforslaget til bilag 1 – afsnit 1.

Ændringsforslag 43

Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den strategiske planlægning vil hjælpe 
med at udvikle og gennemføre politikken 
på de berørte områder på EU-niveau såvel 
som supplere politik og politiske tilgange i 
medlemsstaterne. I forbindelse med den 
strategiske planlægningsproces vil der 
blive taget højde for EU's politiske 
prioriteter med henblik på at øge det 
bidrag, som forskning og innovation yder 
til gennemførelsen af politikkerne. Den vil 
ligeledes tage højde for 
fremsynsaktiviteter, undersøgelser og 

udgår
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andre videnskabelige beviser og for 
relevante eksisterende initiativer på EU-
niveau og nationalt niveau.

Or. en

Begrundelse

Omarbejdet i ændringsforslaget til bilag 1 – afsnit 1.

Ændringsforslag 44

Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den strategiske planlægning vil fremme 
synergier mellem Horisont Europa og 
andre EU-programmer, herunder 
Euratomprogrammet, og vil således 
fungere som referencepunkt for forskning 
og innovation i alle relaterede 
programmer på tværs af EU-budgettet og 
ikke-finansieringsinstrumenter. Det vil 
også fremme hurtigere formidling og 
udbredelse af forsknings- og 
innovationsresultater og forebygge 
dobbeltarbejde og overlapninger mellem 
finansieringsmulighederne. Den vil 
udgøre en ramme, hvor Det Fælles 
Forskningscenters direkte 
forskningsaktioner og andre aktioner, der 
støttes under tiltaget, knyttes sammen, 
herunder anvendelse af resultater til gavn 
for politikken.

udgår

Or. en

Begrundelse

Omarbejdet i ændringsforslaget til bilag 1 – afsnit 1.

Ændringsforslag 45

Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

En strategisk plan vil fastlægge en 
flerårig strategi for udviklingen af 
arbejdsprogrammets indhold (som 
defineret i artikel 11), idet der bibeholdes 
tilstrækkelig fleksibilitet til hurtig 
reaktion på uforudsete muligheder og 
kriser. Eftersom Horisont Europa er 
syvårigt program, kan programmets 
økonomiske, samfundsmæssige og 
politiske sammenhæng ændre sig 
væsentligt i løbet af dets levetid. 
Horisont Europa skal hurtigt kunne 
tilpasse sig disse ændringer. Der vil derfor 
være mulighed for at inddrage støtte til 
aktiviteter, der ligger uden for 
nedenstående beskrivelser, hvis dette 
begrundes behørigt med en væsentlig 
udvikling, politiske behov eller 
krisesituationer, f.eks. som reaktion på 
alvorlige sundhedstrusler i forbindelse 
med eksempelvis epidemier.

udgår

Or. en

Begrundelse

Omarbejdet i ændringsforslaget til bilag 1 – afsnit 1.

Ændringsforslag 46

Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I gennemførelsen af Horisont Europa vil 
der være særligt fokus på at sikre en 
afbalanceret og bred tilgang til forskning 
og innovation, som ikke kun er begrænset 
til udvikling af nye produkter, processer 
og tjenester på grundlag af videnskabelig 
og teknologisk viden og gennembrud, men 
som også omfatter anvendelse af 
eksisterende teknologier i nye 
applikationer, løbende forbedringer samt 

udgår
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ikke-teknologisk og samfundsmæssig 
innovation. En systemisk, tværfaglig, 
tværsektoriel og tværpolitisk tilgang til 
forskning og innovation vil sikre, at det er 
muligt at tackle udfordringer og bane 
vejen for nye konkurrencedygtige 
virksomheder og industrier, fremme 
konkurrencen, stimulere private 
investeringer og bibeholde lige vilkår i det 
indre marked.

Or. en

Begrundelse

Omarbejdet i ændringsforslaget til bilag 1 – afsnit 1.

Ændringsforslag 47

Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under søjlerne "Globale udfordringer og 
industriel konkurrenceevne" og "Åben 
innovation" vil forskning og innovation 
blive suppleret med aktiviteter, som finder 
sted tæt på slutbrugerne og markedet 
såsom demonstration, pilotprojekter eller 
proof of concept, hvorimod 
markedsføringsaktiviteter, som går videre 
end forsknings- og innovationsfasen, er 
udelukket. Der vil også blive ydet støtte til 
aktiviteter på efterspørgselssiden for at 
fremskynde ibrugtagning og udbredelse af 
en bred vifte af innovationer. Der vil blive 
lagt vægt på ikkebindende indkaldelser af 
forslag.

udgår

Or. en

Begrundelse

Omarbejdet i ændringsforslaget til bilag 1 – afsnit 1.
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Ændringsforslag 48

Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under søjlen "Globale udfordringer og 
industriel konkurrenceevne", som bygger 
på erfaringerne fra Horisont 2020, vil 
samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber blive fuldt ud integreret i alle 
klynger, herunder i de særlige aktiviteter. 
Marine og maritime forsknings- og 
innovationsaktiviteter vil ligeledes blive 
gennemført på strategisk og integreret vis 
i overensstemmelse med EU's integrerede 
havpolitik, den fælles fiskeripolitik og 
internationale forpligtelser.

udgår

Or. en

Begrundelse

Omarbejdet i ændringsforslaget til bilag 1 – afsnit 1.

Ændringsforslag 49

Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De "FET-flagskibe", som støttes under 
Horisont 2020, vil fortsat blive støttet 
under det nye program. Da de har store 
ligheder med missioner vil eventuelt 
yderligere "FET-flagskibe" under dette 
rammeprogram blive støttet som 
missioner, der er rettet mod fremtidige og 
fremspirende teknologier.

udgår

Or. en

Begrundelse

Omarbejdet i ændringsforslaget til bilag 1 – afsnit 1.
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Ændringsforslag 50

Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dialogerne om videnskabeligt og 
teknologisk samarbejde med EU's 
internationale partnere og de politiske 
dialoger med de vigtigste regioner i 
verden vil være et vigtigt bidrag til den 
systematiske indkredsning af muligheder 
for samarbejde, som kombineret med 
differentiering efter land/region vil være 
med til at opstille prioriteterne.

udgår

Or. en

Begrundelse

Omarbejdet i ændringsforslaget til bilag 1 – afsnit 1.

Ændringsforslag 51

Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mens Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologis (EIT) fokus på 
innovationsøkosystemer gør, at det passer 
naturligt ind under Horisont Europas 
søjle "Åben innovation", vil EIT's videns-
og innovationsfællesskaber (VIF) via den 
strategiske planlægningsproces blive 
tilpasset søjlen "Globale udfordringer og 
industriel konkurrenceevne".

udgår

Or. en

Begrundelse

Omarbejdet i ændringsforslaget til bilag 1 – afsnit 1.



PR\1158114DA.docx 31/142 PE625.306v01-00

DA

Ændringsforslag 52

Forslag til afgørelse
Bilag I – underoverskrift 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En hurtig vej til forskning og innovation

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont Europa giver alle typer 
støttemodtagere mulighed for at søge 
hurtigere om finansiering i udvalgte dele 
af programmet. Denne tilgang vil støtte 
forskning og innovation i alle klynger, 
EIC og delen "udbredelse af topkvalitet", 
herunder aktioner fra grundlæggende 
forskning til markedsnære innovationer. 
Med udgangspunkt i succesen med det 
eksisterende instrument En hurtig vej til 
innovation i Horisont 2020 har denne 
tilgang en bottom-up-drevet logik på 
grundlag af de løbende åbne indkaldelser 
og tid til tilskud, som ikke overstiger seks 
måneder. I delen om "udbredelse af
topkvalitet" vil denne tilgang også støtte 
mindre udviklede medlemsstater i at få 
adgang til finansiering på en hurtigere 
bottom-up-måde. Mindst 15 % af 
programmets budget skal tildeles efter en 
hurtig logik. Højst fem retlige enheder 
kan deltage i en aktion.

Or. en

Begrundelse

Europa har brug for et hurtigere program, hvis det skal reagere effektivt på de aktuelle 
globale udfordringer.
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Ændringsforslag 54

Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uafhængige eksperter, som bistår eller er 
medlem af evalueringsudvalget, kan 
undtagelsesvist, og når det er begrundet i 
kravet om at udpege de bedste disponible 
eksperter og/eller i den begrænsede 
gruppe af kvalificerede eksperter, 
evaluere specifikke forslag, for hvilke de 
har indberettet en eventuel interesse. 
Kommissionen eller finansieringsorganet 
træffer i så tilfælde alle de fornødne 
afbødende foranstaltninger for at sikre 
evalueringsprocessens integritet. 
Evalueringsprocessen vil blive foretaget i 
overensstemmelse hermed, herunder en 
fase, hvor diverse eksperter træder 
sammen. Evalueringsudvalget vil tage 
højde for de særlige omstændigheder, når 
det udvælger forslag til finansiering.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne formulering giver mulighed for at vælge enhver form for ekspert, som har tilkendegivet 
en potentiel interesse. Det bør præciseres, at disse former for eksperter som minimum bør 
have kvalifikationer, som er relevante for det krævede emne.

Ændringsforslag 55

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Om end EU udgiver det største antal 
videnskabelige publikationer i verden, er 
den i bund og grund "masseproducent" 
af viden, og i forhold til Unionens 
størrelse er der relativt få 
ekspertisecentre, der skiller sig ud på 

EU udgiver det største antal videnskabelige 
publikationer i verden. Sammenlignet med 
USA, og nu også i en vis grad Kina, følger 
EU en model med at "distribuere 
topkvaliteten", hvilket vil sige, at 
ressourcerne fordeles på et stort antal 
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verdensplan, og store områder med 
gennemsnitlige og dårlige resultater. 
Sammenlignet med USA, og nu også i en 
vis grad Kina, har EU fortsat tendens til at 
"distribuere topkvaliteten", hvilket vil sige, 
at ressourcerne fordeles på et stort antal 
forskere og forskningsinstitutioner. En 
anden udfordring er, at den offentlige 
sektor i mange EU-lande stadig ikke 
tilbyder de bedste forskere tilstrækkeligt 
attraktive forhold. Disse faktorer gør 
Europa mindre attraktivt i forhold til andre 
regioner i den globale konkurrence om 
videnskabeligt talent.

forskere og forskningsinstitutioner. En 
anden udfordring er, at den offentlige 
sektor i mange EU-lande stadig ikke 
tilbyder de bedste forskere tilstrækkeligt 
attraktive forhold. Disse faktorer gør 
Europa mindre attraktivt i forhold til andre 
regioner i den globale konkurrence om 
videnskabeligt talent.

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eksisterende ordninger såsom proof of 
concept vil blive styrket for at dække 
aktiviteter i de tidlige stadier af at 
omdanne forskningsresultater til 
kommercielle eller socialt værdifulde 
forslag. Ikke-EFR-støttemodtagere vil 
også kunne ansøge om ordningen, hvis de 
opfylder kriterierne for støtteberettigelse.

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – nr. 1.2 – underpunkt 1.2.1 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Bistå fremragende forskere i starten 
af deres karriere med at tage skridtet til 
uafhængighed og konsolidere deres eget 

– Bistå fremragende forskere inden 
for alle forskningsområder i starten af 
deres karriere med at tage skridtet til 



PE625.306v01-00 34/142 PR\1158114DA.docx

DA

forskerhold eller forskningsprogram uafhængighed og konsolidere deres eget 
forskerhold eller forskningsprogram

Or. en

Ændringsforslag 58

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – nr. 1.2 – underpunkt 1.2.1 – afsnit 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Nye arbejdsmetoder i den 
videnskabelige verden med potentiale til at 
skabe banebrydende resultater og fremme 
det kommercielle og sociale 
innovationspotentiale ved finansieret 
forskning

– Nye arbejdsmetoder i den 
videnskabelige verden med potentiale til at 
skabe banebrydende resultater og fremme 
det kommercielle og sociale 
innovationspotentiale ved finansieret 
forskning, hvor det er relevant, i synergi 
med andre dele af Horisont Europa og 
andre EU-programmer

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1 – nr. 1.2 – underpunkt 1.2.1 – afsnit 2 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Udveksling af erfaringer og bedste 
praksis med regionale og nationale 
organer, som finansierer forskning, med 
henblik på at støtte fremragende forskere

– Udveksling af erfaringer og bedste 
praksis med andre EU-organer og 
regionale og nationale organer, som 
finansierer forskning, med henblik på at 
støtte fremragende forskere

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 2 – nr. 2.1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa er et kraftcenter for videnskab med 
omkring 1,8 millioner forskere, som 
arbejder på tusindvis af universiteter og 
forskningscentre og hos verdensførende 
virksomheder. Det anslås imidlertid, at EU 
vil få brug for at uddanne og ansætte 
næsten en million nye forskere inden 2027 
for at nå de mål, der er sat for øgede 
investeringer i forskning og innovation. 
Behovet er særlig akut i den ikke-
akademiske sektor. EU skal øge indsatsen 
for at tiltrække flere unge kvinder og mænd 
til at forfølge en forskerkarriere, tiltrække 
forskere fra tredjelande, fastholde sine 
egne forskere og sørge for, at europæiske 
forskere, som arbejder andetsteds, kommer 
tilbage til Europa. For at udbrede 
ekspertise i bredere forstand skal de 
betingelser, under hvilke forskerne 
arbejder, desuden forbedres yderligere i 
hele det europæiske forskningsrum. Der er 
i den forbindelse brug for at knytte 
stærkere bånd til især det europæiske 
uddannelsesområde, Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling (EFRU) og Den 
Europæiske Socialfond (ESF+).

Europa er et kraftcenter for videnskab med 
omkring 1,8 millioner forskere, som 
arbejder på tusindvis af universiteter og 
forskningscentre og hos verdensførende 
virksomheder. Det anslås imidlertid, at EU 
vil få brug for at uddanne og ansætte 
næsten en million nye forskere inden 2027 
for at nå de mål, der er sat for øgede 
investeringer i forskning og innovation. 
Behovet er særlig akut i den ikke-
akademiske sektor. EU skal øge indsatsen 
for at tiltrække flere unge kvinder og mænd 
til at forfølge en forskerkarriere, tiltrække 
forskere fra tredjelande, fastholde sine 
egne forskere og sørge for, at europæiske 
forskere, som arbejder andetsteds, kommer 
tilbage til Europa.

For at opnå dette mål bør 
opmærksomheden rettes mod ordninger, 
der fremmer balancen mellem familie- og 
arbejdsliv, herunder ved at give forskere 
af begge køn øget fleksibilitet til at forene 
arbejds- og familieliv. Det er en vigtig 
forudsætning for den globale økonomiske 
udvikling at garantere fuld lighed mellem 
kønnene i alle sektorer, herunder 
videnskab, teknologi og innovation.

For at sikre synergier og udbrede 
ekspertise i bredere forstand vil seal of 
excellence fortsat blive anvendt til 
indkaldelser under MSCA, og de 
betingelser, under hvilke forskerne 
arbejder, skal desuden forbedres yderligere 
i hele det europæiske forskningsrum. Der 
er i den forbindelse brug for at knytte 
stærkere bånd til især det europæiske 
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uddannelsesområde, Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling (EFRU) og Den 
Europæiske Socialfond (ESF+).

Or. en

Ændringsforslag 61

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 2 – nr. 2.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne 
(MSCA) fokuserer på forskning i 
topklasse, som er fuldt ud "bottom-up" og 
åben over for alle forsknings- og 
innovationsområder fra grundforskning til 
markedsføring og innovationstjenester. Det 
omfatter forskningsområder, der er dækket 
af traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Atomenergifællesskab 
(Euratom). Hvis der opstår særlige behov, 
og yderligere finansieringskilder bliver 
tilgængelige, kan MSCA målrette visse 
aktiviteter mod udfordringer (herunder 
indkredsede missioner), typer af 
forsknings- og innovationsinstitutioner 
eller mod geografiske områder som 
reaktion på udviklingen i de europæiske 
krav til færdigheder, forskeruddannelse, 
karriereudvikling og vidensudveksling.

Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne 
(MSCA) fokuserer på forskning i 
topklasse, som er fuldt ud "bottom-up" og 
åben over for alle forsknings- og 
innovationsområder fra grundforskning til 
markedsføring og innovationstjenester. Det 
omfatter forskningsområder, der er dækket 
af traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Atomenergifællesskab 
(Euratom). Hvis der opstår særlige behov, 
og yderligere finansieringskilder bliver 
tilgængelige, kan MSCA målrette visse 
typer af forsknings- og 
innovationsinstitutioner eller mod 
geografiske områder som reaktion på 
udviklingen i de europæiske krav til 
færdigheder, forskeruddannelse, 
karriereudvikling og vidensudveksling.

Or. en

Begrundelse

MSCA bør vedblive med at være et fuldt ud bottom-up-program (som anført i afsnittets første 
punktum).

Ændringsforslag 62

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.2 – afsnit 2 – led 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Uddannelsesprogrammer, som 
giver forskerne forskellige færdigheder til 
håndtering af eksisterende og fremtidige 
globale udfordringer.

– Uddannelsesprogrammer, eventuelt 
i komplementaritet med EIT's 
uddannelsesaktiviteter, som giver 
forskerne forskellige færdigheder til 
håndtering af eksisterende og fremtidige 
globale udfordringer.

Or. en

Begrundelse

EIT tilbyder iværksætteruddannelse til studerende ved at inddrage industrien i læseplanen. 
Ligesom MSCA er EIT-modellen baseret på at fremme mobilitet som et centralt krav til 
master- og ph.d.-programmer. Ved at øge komplementariteten med MSCA sikres en større 
merværdi for begge initiativer og større effektivisering, ligesom man undgår unødige 
overlapninger.

Ændringsforslag 63

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.3 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Uddannelsesprogrammer, som skal 
fremme topkvalitet og udbrede bedste 
praksis på tværs af institutioner og 
forsknings- og innovationssystemer

– Uddannelsesprogrammer, som er 
udviklet i samarbejde med andre dele af 
Horisont Europa, og som skal fremme 
topkvalitet og udbrede bedste praksis på 
tværs af institutioner og forsknings- og 
innovationssystemer

Or. en

Ændringsforslag 64

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – nr. 3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De eksisterende forskningsinfrastrukturer 
yder centrale tjenester til forsknings- og 
innovationssamfundene, idet de spiller en 
afgørende rolle med hensyn til at udvide 

De eksisterende forskningsinfrastrukturer 
yder centrale tjenester til forsknings- og 
innovationssamfundene, idet de spiller en 
afgørende rolle med hensyn til at udvide 
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videngrænserne. Støtte til 
forskningsinfrastrukturer på EU-niveau 
hjælper med at afhjælpe problemerne i en 
virkelighed, hvor de nationale 
forskningsinfrastrukturer og den 
videnskabelige topkvalitet i mange tilfælde 
er spredt, og med at håndtere den 
begrænsede formidling af viden på tværs 
af siloer.

videngrænserne. Støtte til 
forskningsinfrastrukturer af alle størrelser 
på EU-niveau hjælper med at afhjælpe 
problemerne i en virkelighed, hvor de 
nationale og regionale 
forskningsinfrastrukturer og den 
videnskabelige topkvalitet i mange tilfælde 
er spredt, og med at øge formidlingen af 
viden på tværs af siloer.

Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – nr. 3.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det overordnede mål er at udruste Europa
med varige forskningsinfrastrukturer i 
verdensklasse, der er tilgængelig for alle 
forskere i og uden for Europa, så deres 
potentiale for videnskabelige fremskridt og 
innovation kan udnyttes fuldt ud. Centrale 
målsætninger er at reducere 
fragmenteringen af forsknings- og 
innovationsøkosystemerne, forhindre 
dobbeltarbejde og sørge for bedre 
koordinering af udviklingen og
anvendelsen af forskningsinfrastrukturer. 
Det er ligeledes afgørende at sørge for, at 
alle europæiske forskere har fri brugsret til 
forskningsinfrastrukturer gennem den 
europæiske åbne videnskabscloud, øget 
adgang til digitale forskningsressourcer, og 
især tage hånd om den nuværende 
suboptimale brug af åben forskning og 
åben datapraksis. EU er også nødt til at 
tage hånd om den hastigt voksende globale 
konkurrence om talenter ved at tiltrække 
forskere fra tredjelande til at komme og 
arbejde med europæiske 
forskningsinfrastrukturer i verdensklasse. 
Dertil kommer, at det er en væsentlig 
målsætning at øge den europæiske industris 
konkurrenceevne, støtte centrale 

Det overordnede mål er at forbedre 
Europas udrustning med varige 
forskningsinfrastrukturer i verdensklasse, 
der er tilgængelig for alle forskere i og 
uden for Europa, så deres potentiale for 
videnskabelige fremskridt og innovation 
kan udnyttes fuldt ud. Centrale 
målsætninger er at reducere 
fragmenteringen af forsknings- og 
innovationsøkosystemerne, sikre løbende 
modernisering, forhindre dobbeltarbejde 
og sørge for bedre koordinering af 
udviklingen, anvendelsen af og adgang til 
forskningsinfrastrukturer, herunder i 
mindre udviklede medlemsstater. Det er 
ligeledes afgørende at sørge for, at alle 
europæiske forskere har fri brugsret til 
forskningsinfrastrukturer gennem den 
europæiske åbne videnskabscloud, øget 
adgang til digitale forskningsressourcer, og 
især tage hånd om den nuværende 
suboptimale brug af åben forskning og 
åben datapraksis. EU er også nødt til at 
tage hånd om den hastigt voksende globale 
konkurrence om talenter ved at tiltrække 
forskere fra tredjelande til at komme og 
arbejde med europæiske 
forskningsinfrastrukturer i verdensklasse. 
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teknologier og tjenester, som er relevante 
for forskningsinfrastrukturerne og deres 
brugere, og således forbedre 
forudsætningerne for levering af innovative 
løsninger.

Dertil kommer, at det er en væsentlig 
målsætning at øge den europæiske industris 
konkurrenceevne, støtte centrale 
teknologier og tjenester, som er relevante 
for forskningsinfrastrukturerne og deres 
brugere, og således forbedre 
forudsætningerne for levering og 
anvendelse af innovative løsninger.

Or. en

Ændringsforslag 66

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tidligere rammeprogrammer har ydet et 
betydeligt bidrag til en mere effektiv brug 
af nationale infrastrukturer, ligesom de 
med Det Europæiske Strategiforum for 
Forskningsinfrastrukturer (ESFRI) har 
været med til at udvikle en 
sammenhængende og strategistyret tilgang 
til den politiske beslutningsproces 
vedrørende de paneuropæiske 
forskningsinfrastrukturer. Denne 
strategiske tilgang har skabt klare fordele, 
herunder reducering af dobbeltarbejde med 
en generelt mere effektiv brug af 
ressourcer såvel som 
standardiseringsprocesser og -procedurer.

Tidligere rammeprogrammer har ydet et 
betydeligt bidrag til en mere effektiv brug 
af nationale infrastrukturer og til fjernelse 
af hindringerne for denne brug fra alle 
områder inden for europæisk forskning 
gennem tværnational adgang, ligesom de 
med Det Europæiske Strategiforum for 
Forskningsinfrastrukturer (ESFRI) har 
været med til at udvikle en 
sammenhængende og strategistyret tilgang 
til den politiske beslutningsproces 
vedrørende de paneuropæiske 
forskningsinfrastrukturer. Denne 
strategiske tilgang har skabt klare fordele, 
herunder reducering af dobbeltarbejde med 
en generelt mere effektiv brug af 
ressourcer såvel som standardiserings- og 
harmoniseringsprocesser og -procedurer.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er et forsøg på at fremhæve det tværnationale adgangsprogram, som er blevet 
anerkendt af forskellige evalueringer af rammeprogrammerne som en stærk succeshistorie om 
forskningsfinansiering af flere sammenhængende rammeprogrammer. Der er allerede mange 
nationale processer og procedurer, som er velstandardiserede, men de er ikke harmoniseret 
blandt forskellige forskningsinfrastrukturfaciliteter i de forskellige medlemsstater.
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Ændringsforslag 67

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – nr. 3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-støttede aktiviteter vil skabe merværdi 
gennem sammenlægning og optimering af 
eksisterende forskningsinfrastrukturer 
sideløbende med indsatsen for udvikling af 
nye infrastrukturer, etablering af den 
europæiske åbne videnskabscloud som et 
effektivt skalerbart og bæredygtigt miljø 
for datadreven forskning, sammenkobling 
af nationale og regionale forsknings- og 
uddannelsesnetværk, udbygning og sikring 
af netværksinfrastrukturer af høj kapacitet 
til enorme mængder data og adgang til 
digitale ressourcer på tværs af grænser og 
domæner, overvinding af barrierer, der 
forhindrer de bedste forskerhold i at 
anvende de bedste 
forskningsinfrastrukturtjenester i EU, 
fremme af innovationspotentialet ved 
forskningsinfrastrukturer, hvor der er fokus 
på teknologisk udvikling og fælles 
innovation såvel som øget brug af 
forskningsinfrastrukturer i industrien.

EU-støttede aktiviteter vil skabe merværdi 
gennem sammenlægning og optimering af
eksisterende forskningsinfrastrukturer 
sideløbende med indsatsen for udvikling af 
nye infrastrukturer, etablering af den 
europæiske åbne videnskabscloud og den 
europæiske kulturarvscloud – et 
samarbejdsområde for museer – som et 
effektivt skalerbart og bæredygtigt miljø 
for datadreven forskning, sammenkobling 
af nationale og regionale forsknings- og 
uddannelsesnetværk, udbygning og sikring 
af netværksinfrastrukturer af høj kapacitet 
til enorme mængder data og adgang til 
digitale ressourcer på tværs af grænser og 
domæner, oprettelse af forsknings- og 
projektplatforme til overvinding af 
barrierer, der forhindrer de bedste 
forskerhold i at anvende de bedste 
forskningsinfrastrukturtjenester i EU, 
fremme af innovationspotentialet ved 
forskningsinfrastrukturer, hvor der er fokus 
på teknologisk udvikling og fælles 
innovation såvel som øget brug af 
forskningsinfrastrukturer i industrien.

Or. en

Ændringsforslag 68

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – nr. 3.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den internationale dimension af EU's 
forskningsinfrastrukturer skal styrkes for at 
øge samarbejdet med internationale 
kollegaer og den internationale deltagelse i 
europæiske forskningsinfrastrukturer til 

Den internationale dimension af EU's 
forskningsinfrastrukturer skal styrkes for at 
øge samarbejdet og konnektiviteten med 
internationale kollegaer og den 
internationale deltagelse i europæiske 
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gensidig gavn. forskningsinfrastrukturer til gensidig gavn.

Or. en

Ændringsforslag 69

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Etableringen, driften og den langsigtede 
bæredygtighed ved de 
forskningsinfrastrukturer, som ESFRI har 
indkredset, er afgørende for, at EU kan 
sikre en førerposition inden for 
frontlinjeforskning, skabelse og brug af 
viden og de europæiske industriers 
konkurrenceevne.

Etableringen, driften og den langsigtede 
bæredygtighed ved de 
forskningsinfrastrukturer, herunder dem, 
som ESFRI har indkredset, er afgørende 
for, at EU kan sikre en førerposition inden 
for frontlinjeforskning, skabelse og brug af 
viden og de europæiske industriers 
konkurrenceevne.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke kun de forskningsinfrastrukturer, som ESFRI har identificeret, som er vigtige for 
at opretholde en førende position for Europa inden for frontlinjeforskning.

Ændringsforslag 70

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den europæiske åbne videnskabscloud bør 
blive en effektiv og omfattende 
leveringskanal for 
forskningsinfrastrukturtjenester og bør 
stille næste generation af datatjenester til 
indsamling, lagring, behandling (f.eks. 
analyse, simulering, 
visualiseringstjenester) til rådighed for 
Europas forskersamfund og dele store 
mængder videnskabelige data. 
Videnskabsclouden kan ligeledes give 
forskere i Europa adgang til størstedelen af 

Den europæiske åbne videnskabscloud bør 
blive en effektiv og omfattende 
leveringskanal for 
forskningsinfrastrukturtjenester og bør give 
Europas forskersamfund mulighed for at 
udvikle næste generation af datatjenester til 
indsamling, lagring, behandling (f.eks. 
analyse, simulering, 
visualiseringstjenester) dele store mængder 
videnskabelige data. Videnskabsclouden 
kan ligeledes give forskere i Europa 
adgang til tjenester, som tilskynder til at 
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de data, der er genereret og indsamlet af 
forskningsinfrastrukturer, og til højtydende 
databehandling og exaskala-ressourcer 
anvendt i den europæiske datainfrastruktur 
(EDI)13.

opbevare og behandle størstedelen af de 
kvalitetskontrollerede data, der er 
genereret og indsamlet af forskere i og 
uden for forskningsinfrastrukturer, og også 
give adgang til højtydende databehandling 
og exaskala-ressourcer anvendt i den 
europæiske datainfrastruktur (EDI)13. 
Videnskabsclouden skal som standard 
kunne modstå digitale trusler ved at sikre 
tilstrækkelig horisontal tillid og identitet, 
samt cybersikkerhedstrusler.

__________________ __________________

13 Den europæiske datainfrastruktur (EDI) 
vil underbygge den europæiske åbne 
videnskabscloud ved at tilgængeliggøre 
højtydende computerkapacitet i 
verdensklasse og konnektivitet ved meget 
høje hastighed samt avancerede data- og 
softwaretjenester.

13 Den europæiske datainfrastruktur (EDI) 
vil underbygge den europæiske åbne 
videnskabscloud ved at tilgængeliggøre 
højtydende computerkapacitet i 
verdensklasse og konnektivitet ved meget 
høje hastighed samt avancerede data- og 
softwaretjenester.

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.1 – afsnit 4 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– De paneuropæiske 
forskningsinfrastrukturers livscyklus 
gennem udformning af nye 
forskningsinfrastrukturer, deres 
forberedelses- og gennemførelsesfase, 
deres drift i den tidlige fase i 
komplementaritet med andre 
finansieringskilder såvel som 
sammenlægning og optimering af 
økosystemet af forskningsinfrastrukturer 
ved at overvåge ESFRI's milepæle og 
fremme aftaler om levering af 
tjenesteydelser, udviklinger, fusioner eller 
afvikling af paneuropæiske 
forskningsinfrastrukturer

– De paneuropæiske 
forskningsinfrastrukturers livscyklus 
gennem udformning af nye 
forskningsinfrastrukturer, deres 
forberedelses- og gennemførelsesfase, 
deres drift i den tidlige fase i 
komplementaritet med andre 
finansieringskilder såvel som 
sammenlægning og optimering af 
økosystemet af forskningsinfrastrukturer 
ved at overvåge ESFRI's milepæle og 
fremme aftaler om levering af 
tjenesteydelser, udviklinger, fusioner eller 
afvikling af paneuropæiske 
forskningsinfrastrukturer samt 
konkurrencen om infrastrukturaftaler om 
lige vilkår
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Or. en

Ændringsforslag 72

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.1 – afsnit 4 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Den europæiske åbne 
videnskabscloud, herunder: 
leveringskanalens skalerbarhed og 
bæredygtighed, effektiv sammenlægning af 
europæiske, nationale, regionale og 
institutionelle ressourcer, dens tekniske og 
politiske udvikling med henblik på
håndtering af nye forskningsbehov og -
krav (f.eks. brug af følsomme datasæt, 
indbygget privatlivsbeskyttelse), 
datainteroperabilitet og overholdelse af 
FAIR-principperne samt et bredere 
brugergrundlag.

– Den europæiske åbne 
videnskabscloud, herunder: 
leveringskanalens skalerbarhed og 
bæredygtighed, effektiv sammenlægning af 
europæiske, nationale, regionale og 
institutionelle ressourcer, dens tekniske og 
politiske udvikling med henblik på 
håndtering af nye forskningsbehov og -
krav (f.eks. brug af følsomme datasæt, 
indbygget privatlivsbeskyttelse) i 
overensstemmelse med 
forskersamfundene, datainteroperabilitet 
og overholdelse af FAIR-principperne samt 
et bredere brugergrundlag.

Or. en

Ændringsforslag 73

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskningslandskabet vil blive væsentligt 
forbedret ved at sørge for, at det er åbent
for vigtige internationale, nationale og 
regionale forskningsinfrastrukturer for alle 
EU-forskere, og ved at integrere deres 
tjenester, når det er nødvendigt, for at 
harmonisere adgangsbetingelserne, 
forbedre og øge leveringen af 
tjenesteydelser og tilskynde til en fælles 
udviklingsstrategi for højteknologiske 
komponenter og avancerede tjenester 
gennem innovationstiltag.

Forskningslandskabet vil blive væsentligt 
forbedret ved at sørge for, at det er åbent 
for vigtige internationale, nationale og 
regionale forskningsinfrastrukturer for alle 
EU-forskere, og ved at integrere deres 
tjenester, når det er nødvendigt, for at 
harmonisere adgangsbetingelserne, 
forbedre og øge leveringen af 
tjenesteydelser og tilskynde til en fælles 
udviklingsstrategi for højteknologiske 
komponenter og avancerede tjenester 
gennem innovationstiltag, som opfylder 
forskersamfundenes behov og dermed 
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tilskynder dem til at deltage aktivt

Or. en

Ændringsforslag 74

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Netværk af paneuropæiske, 
nationale og regionale 
forskningsinfrastrukturer, som tager hånd 
om globale udfordringer vedrørende 
forskeradgang og harmonisering og 
forbedring af infrastrukturernes tjenester

– Netværk af paneuropæiske, 
nationale og regionale 
forskningsinfrastrukturer, herunder små 
og mellemstore forskningsinfrastrukturer, 
vedrørende forskeradgang og 
harmonisering og forbedring af 
infrastrukturernes tjenester

Or. en

Begrundelse

Små og mellemstore forskningsinfrastrukturer er fortsat vigtige for FoI-økosystemer. 
Eftersom forskningsinfrastrukturer kan anvendes på en lang række videnskabelige og 
teknologiske områder, er der derudover ikke behov for at henvise til globale udfordringer.

Ændringsforslag 75

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

II II GLOBALE UDFORDRINGER 
OG EUROPÆISK INDUSTRIEL 
KONKURRENCEEVNE

Or. en

Ændringsforslag 76

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU vil drage fordel som bruger og 
producent af teknologier og industrier, som 
viser, hvordan moderne, industrialiserede, 
bæredygtige, inklusive, åbne og 
demokratiske samfund og økonomier kan 
fungere og udvikle sig. Det voksende antal 
eksempler på forbindelsen mellem 
økonomi, miljø og samfund i fremtidens 
bæredygtige industrielle økonomi vil blive 
fremmet, hvad enten det drejer sig om 
sundhed og velvære for alle, inklusive og 
sikre samfund, tilgængelig ren energi og 
mobilitet, en digitaliseret økonomi og et 
digitalt samfund, en tværfaglig og kreativ 
industri, rum-, hav- eller landbaserede 
løsninger, fødevare- og ernæringsløsninger, 
bæredygtig brug af naturressourcer, 
klimabeskyttelse og -tilpasning, som alle 
genererer velfærd i Europa og skaber 
beskæftigelse af højere kvalitet. Den 
industrielle omstilling vil være afgørende.

EU vil drage fordel som bruger og 
producent af viden, teknologier og 
industrier, som viser, hvordan moderne, 
industrialiserede, bæredygtige, inklusive, 
åbne og demokratiske samfund og 
økonomier kan fungere og udvikle sig. Det 
voksende antal eksempler på forbindelsen 
mellem økonomi, miljø og samfund i 
fremtidens bæredygtige industrielle 
økonomi vil blive fremmet, hvad enten det 
drejer sig om sundhed og velvære for alle, 
inklusive og sikre samfund, tilgængelig ren 
energi og mobilitet, en digitaliseret 
økonomi og et digitalt samfund, en 
tværfaglig og kreativ industri, rum-, hav-
eller landbaserede løsninger, fødevare- og 
ernæringsløsninger, bæredygtig brug af 
naturressourcer, klimabeskyttelse og -
tilpasning, som alle genererer velfærd i 
Europa og skaber beskæftigelse af højere 
kvalitet. Den industrielle omstilling vil 
være afgørende.

Or. en

Ændringsforslag 77

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og innovation under denne søjle 
af Horisont Europa er grupperet i 
integrerede aktivitetsklynger. Frem for at 
fokusere på sektorer sigter investeringerne 
på systemiske forandringer for vores 
samfund og økonomi langs en 
bæredygtighedsvektor. Forandringerne kan 
dog kun nås, hvis alle aktører, både private 
og offentlige, går sammen om at udforme 
og skabe forskning og innovation, idet de 
samler slutbrugere, forskere, teknologer, 
producenter, innovatorer, virksomheder, 

Forskning og innovation under denne søjle 
af Horisont Europa er grupperet i 
integrerede aktivitetsklynger. Frem for at 
fokusere på sektorer sigter investeringerne 
på systemiske forandringer for vores 
samfund og økonomi langs en 
bæredygtighedsvektor. Forandringerne kan 
dog kun nås, hvis alle aktører, både private 
og offentlige, går sammen om at udforme 
og skabe forskning og innovation, idet de 
samler slutbrugere, forskere, 
videnskabsfolk, teknologer, producenter, 
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undervisere, borgere og 
civilsamfundsorganisationer. Der er derfor 
ikke nogen af de tematiske klynger, som 
kun er beregnet til ét sæt aktører.

innovatorer, virksomheder, undervisere, 
borgere og civilsamfundsorganisationer. 
Der er derfor ikke nogen af de tematiske 
klynger, som kun er beregnet til ét sæt 
aktører.

Or. en

Ændringsforslag 78

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klyngerne vil udvikle sig og anvende 
digitale teknologier, centrale 
støtteteknologier og fremspirende 
teknologier som del af en fælles strategi, 
der skal styrke EU's industrielle 
førerposition. Der vil, hvis det er 
hensigtsmæssigt, blive brugt EU-
rumunderstøttede data og tjenester.

Klyngerne vil støtte vidensskabelse på alle 
udviklingstrin, herunder 
forskningsaktiviteter på et tidligt trin. 
Klyngerne vil også udvikle sig og anvende 
digitale teknologier, centrale 
støtteteknologier og fremspirende 
teknologier som del af en fælles strategi, 
der skal styrke EU's industrielle 
førerposition. Der vil, hvis det er 
hensigtsmæssigt, blive brugt EU-
rumunderstøttede data og tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 79

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der vil blive ydet støtte til at bringe 
teknologier fra laboratoriet ud på markedet 
og udvikle applikationer, herunder 
pilotlinjer og demonstratorer, samt 
foranstaltninger, der skal stimulere 
markedsudbredelse og sætte skub i den 
private sektors engagement. Synergier med 
andre programmer vil blive maksimeret.

Der vil blive ydet støtte til at bringe 
teknologier fra laboratoriet ud på markedet 
og udvikle applikationer, herunder 
pilotlinjer og demonstratorer, samt 
foranstaltninger, der skal stimulere 
markedsudbredelse og sætte skub i den 
private sektors engagement. Synergier med 
andre dele af Horisont Europa, navnlig 
EIT, samt andre programmer vil blive 
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maksimeret

Or. en

Begrundelse

EIT's mission er at tilbyde løsninger på de mest presserende globale udfordringer, som 
samfundet står over for. EIT opfylder allerede i dag målene for bæredygtig udvikling og bør 
derfor være tæt knyttet på tværs af alle klynger. Der er ligeledes stort potentiale for synergier 
mellem VIF'ernes aktiviteter og de fleste af de klynger, som bør udforskes yderligere og om 
muligt maksimeres.

Ændringsforslag 80

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning inden for sundhed og innovation 
har i den forbindelse spillet en betydelig 
rolle, hvilket også er tilfældet, når det 
drejer sig om at forbedre produktiviteten 
og kvaliteten inden for sundhedsindustrien. 
EU står dog fortsat over for nye, 
fremvoksende eller vedvarende 
udfordringer, som truer borgerne og den 
offentlige sundhed, sundhedssystemernes 
og de sociale beskyttelsessystemer 
bæredygtighed såvel som 
sundhedsindustriens konkurrenceevne. 
Store sundhedsudfordringer i EU omfatter 
mangel på effektiv sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse, opståen af 
ikkeoverførbare sygdomme, spredning af 
antimikrobiel resistens over for lægemidler 
og opståen af smitsomme epidemier, øget 
miljøforurening, vedvarende uligheder på 
sundhedsområdet blandt og inden for 
lande, der i uforholdsmæssig grad rammer 
mennesker, som befinder sig i ugunstige 
eller sårbare faser af livet, opdagelse, 
forståelse, kontrol, forebyggelse og 
afbødning af sundhedsrisici i et hurtigt 
skiftende socialt, urbant og naturligt miljø, 
de voksende omkostninger for Europas 
sundhedssystemer og den gradvise 
indførelse af personaliserede 

Forskning inden for sundhed og innovation 
har i den forbindelse spillet en betydelig 
rolle, hvilket også er tilfældet, når det 
drejer sig om at forbedre produktiviteten 
og kvaliteten inden for sundhedsindustrien. 
EU står dog fortsat over for nye, 
fremvoksende eller vedvarende 
udfordringer, som truer borgerne og den 
offentlige sundhed, sundhedssystemernes 
og de sociale beskyttelsessystemer 
bæredygtighed såvel som 
sundhedsindustriens konkurrenceevne. 
Store sundhedsudfordringer i EU omfatter 
mangel på effektiv sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse, opståen af 
ikkeoverførbare sygdomme, spredning af 
antimikrobiel resistens over for lægemidler 
og opståen af smitsomme epidemier, øget 
miljøforurening, vedvarende uligheder på 
sundhedsområdet blandt og inden for 
lande, der i uforholdsmæssig grad rammer 
mennesker, som befinder sig i ugunstige 
eller sårbare faser af livet, opdagelse, 
forståelse, kontrol, forebyggelse og 
afbødning af sundhedsrisici i et hurtigt 
skiftende socialt, urbant og naturligt miljø, 
de voksende omkostninger for Europas 
sundhedssystemer og den gradvise 
indførelse af personaliserede 
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medicintilgange samt digitalisering af 
sundhed og pleje, det voksende pres på 
Europas sundhedsindustri for at forblive 
konkurrencedygtig inden for 
sundhedsinnovation og udvikling heraf 
over for nye globale spillere.

medicintilgange, herunder den relevante 
forskning, samt digitalisering af sundhed 
og pleje, det voksende pres på Europas 
sundhedsindustri for at forblive 
konkurrencedygtig inden for 
sundhedsinnovation og udvikling heraf 
over for nye globale spillere.

Or. en

Begrundelse

Personaliseret medicin er ikke klar til gennemførelse uden yderligere forskning. Translational 
forskning er vigtig for en vellykket sundhedsrelateret forskning, idet den bringer 
forskningsresultater fra laboratoriet til patienten og tilbage til laboratoriet for yderligere 
forbedring. Uden et stærkt fokus på grundlæggende biomedicinsk forskning mister grobunden 
for fremtidige forbedringer for patienter sit input.

Ændringsforslag 81

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse sundhedsudfordringer er komplekse, 
indbyrdes forbundne og af global karakter, 
og de kræver tværfagligt, tværsektorielt og 
tværnationalt samarbejde. Forsknings- og 
innovationsaktiviteter vil skabe tætte 
forbindelser mellem opdagelses-, klinisk, 
epidemiologisk, miljø- og socioøkonomisk 
forskning og med reguleringsorienteret 
forskning. De vil udnytte den akademiske 
verdens og industriens kombinerede 
kompetencer og fremme deres samarbejde 
med sundhedstjenester, patienter, politiske 
beslutningstagere og borgere med henblik 
på at udnytte den offentlige finansiering og 
sikre, at resultaterne bliver anvendt i 
klinisk praksis og i sundhedssystemerne. 
De vil fremme strategisk samarbejde på 
EU-plan og internationalt plan med henblik 
på at samle den ekspertise, de kapaciteter 
og de ressourcer, som er nødvendige for at 
skabe stordriftsfordele, muligheder og 
hurtighed, og dele både de forventede 
fordele og de pågældende finansielle risici.

Disse sundhedsudfordringer er komplekse, 
indbyrdes forbundne og af global karakter, 
og de kræver tværfagligt, tværsektorielt og 
tværnationalt samarbejde på et 
tværnationalt grundlag. Forsknings- og 
innovationsaktiviteter, herunder den 
nødvendige grundlæggende 
biomedicinske forskning, vil skabe tætte 
forbindelser mellem opdagelses-, klinisk, 
epidemiologisk, miljø- og socioøkonomisk 
forskning og med reguleringsorienteret 
forskning. De vil udnytte den akademiske 
verdens og industriens kombinerede 
kompetencer og fremme deres samarbejde 
med sundhedstjenester, patienter, politiske 
beslutningstagere og borgere med henblik 
på at udnytte den offentlige finansiering og 
sikre, at resultaterne bliver anvendt i 
klinisk praksis og i sundhedssystemerne. 
De vil fremme strategisk samarbejde på 
EU-plan og internationalt plan med henblik 
på at samle den ekspertise, de kapaciteter 
og de ressourcer, som er nødvendige for at 
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skabe stordriftsfordele, muligheder og 
hurtighed, og dele både de forventede 
fordele og de pågældende finansielle risici.

Or. en

Ændringsforslag 82

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.2 – underpunkt 1.2.1 – afsnit 2 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Børnesygdomme forbundet med 
høj dødelighed og langsigtet sygelighed

Or. en

Ændringsforslag 83

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.2 – underpunkt 1.2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikkeoverførbare sygdomme, herunder 
sjældne sygdomme, udgør en enorm 
sundheds- og samfundsmæssig udfordring 
og kræver mere effektive tilgange, når det 
drejer sig om forebyggelse, behandling og 
helbredelse, heriblandt personaliserede 
medicintilgange.

Ikkeoverførbare sygdomme, herunder 
sjældne sygdomme, udgør en enorm 
sundheds- og samfundsmæssig udfordring 
og kræver mere effektive tilgange, når det 
drejer sig om forebyggelse, diagnose, 
behandling og helbredelse, heriblandt 
personaliserede medicintilgange.

Or. en

Begrundelse

Diagnosen er en vigtig del af denne proces og må ikke glemmes (se første "hovedlinje")

Ændringsforslag 84

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.2 – underpunkt 1.2.1 – afsnit 2 – led 5 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Områder med store uopfyldte 
kliniske behov som sjældne kræftformer, 
herunder hos børn

Or. en

Ændringsforslag 85

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.2 – underpunkt 1.2.4 – afsnit 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Vacciner, diagnostik, behandling af 
og kure mod smitsomme sygdomme,
herunder følgesygdomme og co-infektioner

– Vacciner, diagnostik, behandling af 
og kure, herunder lægemidler, mod 
smitsomme sygdomme, herunder 
følgesygdomme og co-infektioner

Or. en

Begrundelse

Smitsomme sygdomme kræver innovative lægemidler. Dette kræver ikke kun forskning i deres 
bestanddele, men også innovative bæresystemer.

Ændringsforslag 86

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.2 – underpunkt 1.2.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sundhedsteknologier og -værktøjer er 
afgørende for den offentlige sundhed og 
har i vid udstrækning bidraget til vigtige 
forbedringer med hensyn til livskvalitet, 
sundhed og pleje af mennesker i EU. Det er 
følgelig en central strategisk udfordring at 
udforme, udvikle, levere og gennemføre 
bæredygtige, pålidelige, sikre og 
omkostningseffektive værktøjer og 
teknologier for sundhed og pleje, som tager 
behørigt hensyn til behovene hos personer 
med handicap og den aldrende befolkning. 

Sundhedsteknologier og -værktøjer er 
afgørende for den offentlige sundhed og 
har i vid udstrækning bidraget til vigtige 
forbedringer med hensyn til livskvalitet, 
sundhed og pleje af mennesker i EU. Det er 
følgelig en central strategisk udfordring at 
udforme, udvikle, levere og gennemføre 
bæredygtige, pålidelige, sikre og 
omkostningseffektive værktøjer og 
teknologier for sundhed og pleje, som tager 
behørigt hensyn til behovene hos personer 
med handicap og den aldrende befolkning. 
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Der er bl.a. tale om kunstig intelligens og 
andre digitale teknologier, som tilbyder 
væsentlige forbedringer i forhold til 
tidligere, og som stimulerer en 
konkurrencedygtig og bæredygtig 
sundhedsrelateret industri, der skaber 
beskæftigelse af høj værdi. Den 
europæiske sundhedsrelaterede industri er 
en af EU's vigtigste økonomiske sektorer, 
og tegner sig for 3 % af BNP og 
1,5 millioner medarbejdere.

Der er bl.a. tale om vigtige 
støtteteknologier, som tilbyder væsentlige 
forbedringer i forhold til tidligere, og som 
stimulerer en konkurrencedygtig og 
bæredygtig sundhedsrelateret industri, der 
skaber beskæftigelse af høj værdi. Den 
europæiske sundhedsrelaterede industri er 
en af EU's vigtigste økonomiske sektorer, 
og tegner sig for 3 % af BNP og 
1,5 millioner medarbejdere.

Or. en

Begrundelse

Det er for restriktivt kun at nævne kunstig intelligens og andre digitale teknologier. Navnlig 
fotonik, som er en vigtig støtteteknologi, lover sikkerhed og omkostningseffektivitet i 
sundhedsløsninger.

Ændringsforslag 87

Forslag til afgørelse
Bilag II – del II – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. KLYNGEN "INKLUSIVE OG 
SIKRE SAMFUND"

2. KLYNGEN "INKLUSIVE OG 
KREATIVE SAMFUND"

Or. en

Ændringsforslag 88

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU kombinerer på enestående vis 
økonomisk fremgang med socialpolitikker, 
et højt niveau af social inklusion, delte 
værdier, tilslutning til demokratiet, 
menneskerettigheder, lighed mellem 
kønnene og mangfoldighed. Modellen er 
under konstant forandring, og der skal 

EU kombinerer på enestående vis 
økonomisk fremgang med socialpolitikker, 
et højt niveau af social inklusion, delte 
værdier, tilslutning til demokratiet, 
menneskerettigheder, lighed mellem 
kønnene og mangfoldighed. Modellen er 
under konstant forandring, og der skal 
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tages hånd om de udfordringer, som bl.a. 
stammer fra globalisering og teknologiske 
ændringer. Europa skal ligeledes reagere 
på de udfordringer, der stammer fra de 
vedvarende sikkerhedstrusler. 
Terrorangreb og radikalisering såvel som 
cyberangreb og hybride trusler giver 
anledning til store sikkerhedsproblemer 
og sætter samfundene under stort pres.

tages hånd om de udfordringer, som bl.a. 
stammer fra globalisering og teknologiske 
ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 89

Forslag til afgørelse
Bilag I – II – punkt 2 – nr. 2.1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forbindelse spiller kulturelle og 
kreative industrier en vigtig rolle med 
hensyn til at bevare og fremme europæisk 
kulturel og sproglig diversitet, styrke 
følelsen af at høre til en europæisk og 
regional identitet, bidrage til formidling af 
viden og værdier og beskytte den 
håndgribelige og ikke-håndgribelige 
europæiske arv for nuværende og 
kommende generationer. Samtidig styrker 
de social samhørighed og yder et vigtigt 
bidrag til EU-økonomien, hvad angår 
beskæftigelse, investeringer, vækst og 
innovation, og de bidrager væsentligt til 
Unionens konkurrenceevne i global 
målestok.

Or. en

Ændringsforslag 90

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.1 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europas borgere, statslige institutioner og 
økonomien skal beskyttes mod de 
vedvarende trusler fra organiseret 
kriminalitet, herunder ulovlig handel med 
skydevåben, narkotikahandel og 
menneskehandel. Det er ligeledes vigtigt 
at styrke beskyttelsen og sikkerheden 
gennem bedre grænseforvaltning. 
Cyberkriminaliteten vokser, og de dermed 
forbundne risici vokser i takt med 
digitaliseringen af økonomien og 
samfundet. Europa skal fortsætte sin 
indsats at forbedre cybersikkerheden, 
beskyttelsen af personlige data i den 
digitale verden og af personoplysninger 
generelt og bekæmpe udbredelsen af falsk 
og skadelig information for at opretholde 
den demokratiske og økonomiske 
stabilitet. Endelig er der brug for en 
yderligere indsats for at begrænse de 
konsekvenser, ekstreme vejrforhold har 
på menneskers liv og leveforhold, og som 
bliver værre grundet klimaforandringer, 
såsom oversvømmelser, storme eller tørke, 
der fører til skovbrande, jordforringelse 
samt andre naturkatastrofer som f.eks. 
jordskælv. Katastrofer kan, hvad enten de 
er menneskeskabte eller ej, bringe 
samfundsmæssige funktioner som 
sundhed, energiforsyning og forvaltning i 
fare.

udgår

Or. en

Begrundelse

Teksten i ændringsforslag 89-91 er flyttet til den nye klynge om "Sikre samfund".

Ændringsforslag 91

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

Udfordringernes omfang, kompleksitet og 
tværnationale karakter kræver EU-
handling på flere fronter. Hvis sådanne 
alvorlige sociale, politiske, kulturelle og 
økonomiske spørgsmål tillige med 
sikkerhedsudfordringer udelukkende 
håndteres på nationalt plan, vil det 
indebære en fare for ineffektiv brug af 
ressourcer, fragmenterede tilgange og 
uensartede standarder for viden og 
kapacitet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 92

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sikkerhedsforskning er del af en mere 
omfattende EU-reaktion på 
sikkerhedstruslerne. Den bidrager til 
kapacitetsudviklingsprocessen ved at gøre 
det muligt for fremtidige teknologier og 
applikationer at udfylde de huller, som de 
politiske beslutningstagere og dem, der 
fører politikkerne ud i livet, har 
konstateret. Finansiering af forskning 
under EU's rammeprogram udgør 
allerede ca. 50 % af den samlede 
offentlige finansiering til 
sikkerhedsforskning i EU. Der vil blive 
gjort fuld brug af de tilgængelige 
instrumenter, herunder de europæiske 
rumprogrammer (Galileo og EGNOS, 
Copernicus, kendskab til situationen i 
rummet og de statslige 
satellitkommunikationsprogrammer). Der 
tilstræbes synergier med de aktiviteter, der 
støttes via den EU-finansierede 
forsvarsforskning, og dobbeltfinansiering 
undgås. Grænseoverskridende samarbejde 

udgår
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bidrager til at udvikle et europæisk indre 
sikkerhedsmarked og forbedrer 
industriens resultater, hvilket 
underbygger EU's selvstændighed.

Or. en

Ændringsforslag 93

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2.2. Kulturarv 2.2.2. Kulturelle og kreative industrier, 
herunder kulturarv

Or. en

Ændringsforslag 94

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kulturarv er grundlaget for vores liv. Den 
giver vores lokalsamfund, grupperinger og 
samfund mening og en følelse af at høre til. 
Den bygger bro mellem vores samfunds 
fortid og fremtid. Det er en drivkraft for de 
lokale økonomier og en stærk kilde til 
inspiration for de kreative og kulturelle 
industrier. Adgang til, bevarelse, 
beskyttelse, genskabelse, fortolkning og 
udnyttelse af det fulde potentiale ved vores 
kulturarv er afgørende udfordringer for 
nuværende og kommende generationer. 
Kulturarv udgør et væsentligt input til og 
inspiration for kunsten og de traditionelle 
håndværk samt de kulturelle og kreative 
sektorer og iværksættersektorerne, der er 
drivkræfter for økonomisk vækst, 
jobskabelse og ekstern handel.

Det bliver strategisk vigtigt at støtte 
innovations- og forskningsaktiviteter 
inden for europæiske kulturelle og 
kreative industrier, da de er i stand til at 
bevare den sproglige og kulturelle 
diversitet, pluralisme og udbuddet af 
innovative tjenester af høj kvalitet, 
navnlig i forbindelse med et 
konvergerende og globaliseret marked. 
Kulturelle og kreative industrier bygger 
bro mellem kunst, kultur, erhvervsliv og 
teknologi. Endvidere spiller de kulturelle 
og kreative industrier en central rolle i 
reindustrialiseringen af Europa, er en 
drivkraft for vækst og er i en strategisk 
position til at udløse innovative 
afsmittende virkninger for andre 
industrisektorer, såsom turisme, 
detailhandel og digitale teknologier og 
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teknikker. Kulturarv er en integreret del af 
kulturelle og kreative industrier. 
Kulturarv er grundlaget for vores liv. Den 
giver vores lokalsamfund, grupperinger og 
samfund mening og en følelse af at høre til. 
Den bygger bro mellem vores samfunds 
fortid og fremtid. Det er en drivkraft for de 
lokale økonomier og en stærk kilde til 
inspiration for de kreative og kulturelle 
industrier. Adgang til, bevarelse, 
beskyttelse, genskabelse, fortolkning og 
udnyttelse af det fulde potentiale ved vores 
kulturarv er afgørende udfordringer for 
nuværende og kommende generationer. 
Kulturarv udgør et væsentligt input til og 
inspiration for kunsten og de traditionelle 
håndværk samt de kulturelle og kreative 
sektorer og iværksættersektorerne, der er 
drivkræfter for økonomisk vækst, 
jobskabelse og ekstern handel. Endvidere 
kan kulturarvsturisme og -museer rumme 
nye kulturelle og økonomiske 
perspektiver, navnlig i postindustrielle 
områder, og holde liv i traditionel 
europæisk knowhow.

Or. en

Ændringsforslag 95

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.2 – afsnit 2 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Bevaring, beskyttelse, forbedring 
og restaurering af kulturarv og sprog 
gennem brug af avancerede teknologier, 
heriblandt digitale teknologier.

– Bevaring, beskyttelse, forbedring 
og restaurering af kulturarv, sprog og 
traditionelle færdigheder og håndværk
gennem brug af avancerede teknologier, 
heriblandt digitale teknologier.

Or. en
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Ændringsforslag 96

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.1 – afsnit 2 – led 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Oprettelse af en "kulturarvscloud"

Der oprettes et samarbejdsrum for museer 
for at give adgang til kulturarv gennem 
nye teknologier samt for at opfordre til og 
fremme formidling af knowhow og 
færdigheder såsom restaurering af 
kunstværker mv. Endvidere vil clouden 
være tæt knyttet til Europeana-
platformen.

Kulturarvsclouden vil:

– være et forsknings- og projektbaseret 
samarbejdsrum mellem museer, 
kulturaktører og det offentlige – stille 
forskning og viden til rådighed for 
offentligheden 

– give mulighed for at oprette individuelle 
arbejdsgrupper og projektstrukturer 

– tilvejebringe og integrere links til 
eksisterende platforme som Europeana

– være en europæisk kulturel modpart til 
kommercielt drevne cloudtjenester.

Or. en

Begrundelse

Udveksling og langsigtet opbevaring af oplysninger og knowhow er særligt vigtigt i denne 
forbindelse. Der er i øjeblikket mangel på en passende digital platform på dette område, som 
tilbyder løsninger på de meget praktiske problemer med samarbejde på tværs af kollektioner, 
navnlig i Europa. Oprettelsen af et digitalt europæisk museumssamarbejde kan hjælp med at 
løse disse udfordringer.

Ændringsforslag 97

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.2 – afsnit 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tværgående aktiviteter:

I Horisont Europa vil kreativitet og design 
være et tværgående emne, som vil blive 
integreret i projekter i hele programmet 
med det formål at støtte nye teknologier, 
forretningsmodeller og kompetencer samt 
omsætte kreative og tværfaglige løsninger 
til økonomisk og social værdi.

Or. en

Ændringsforslag 98

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2.4. Samfund, der er modstandsdygtige 
over for katastrofer

udgår

Katastrofer har – uanset om der er tale 
om naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer – mange årsager, bl.a. 
terrorangreb, klimarelaterede 
vejrfænomener og andre ekstreme 
hændelser (herunder fra stormflod), 
skovbrande, hedebølger, oversvømmelser, 
jordskælv, tsunamier og vulkanudbrud, 
vandkriser, vejret i rummet, industri- og 
transportkatastrofer, hændelser med 
CBNR og kaskaderisici. Målet er at 
forebygge og mindske tabet af liv, 
sundhedsskader og miljømæssige, 
økonomiske og materielle skader fra 
katastrofer, sørge for fødevaresikkerhed 
samt skabe øget forståelse af og nedbringe 
risikoen for katastrofer og høste 
erfaringer efter katastrofer.

Hovedlinjer

– Teknologi og kapacitet til de første 
responsenheder i forbindelse med 
nødhjælpsoperationer i krise- og 
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katastrofesituationer.

– Samfundenes kapacitet til bedre 
styring og nedbringelse af katastroferisici, 
herunder via naturbaserede løsninger, 
øget forebyggelse, beredskab og respons 
på eksisterende og nye risici.

– Interoperabilitet for udstyr og 
procedurer for at fremme 
grænseoverskridende operationelt 
samarbejde og et integreret EU-marked.

Or. en

Begrundelse

Teksten i ændringsforslag 97-117 er flyttet til den nye klynge om "Sikre samfund".

Ændringsforslag 99

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Katastrofer har – uanset om der er tale 
om naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer – mange årsager, bl.a. 
terrorangreb, klimarelaterede 
vejrfænomener og andre ekstreme 
hændelser (herunder fra stormflod), 
skovbrande, hedebølger, oversvømmelser, 
jordskælv, tsunamier og vulkanudbrud, 
vandkriser, vejret i rummet, industri- og 
transportkatastrofer, hændelser med 
CBNR og kaskaderisici. Målet er at 
forebygge og mindske tabet af liv, 
sundhedsskader og miljømæssige, 
økonomiske og materielle skader fra 
katastrofer, sørge for fødevaresikkerhed 
samt skabe øget forståelse af og nedbringe 
risikoen for katastrofer og høste 
erfaringer efter katastrofer.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 100

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hovedlinjer udgår

– Teknologi og kapacitet til de første 
responsenheder i forbindelse med 
nødhjælpsoperationer i krise- og 
katastrofesituationer.

– Samfundenes kapacitet til bedre 
styring og nedbringelse af katastroferisici, 
herunder via naturbaserede løsninger, 
øget forebyggelse, beredskab og respons 
på eksisterende og nye risici.

– Interoperabilitet for udstyr og 
procedurer for at fremme 
grænseoverskridende operationelt 
samarbejde og et integreret EU-marked.

Or. en

Ændringsforslag 101

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.4 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Teknologi og kapacitet til de første 
responsenheder i forbindelse med 
nødhjælpsoperationer i krise- og 
katastrofesituationer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 102

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.4 – afsnit 2 – led 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Samfundenes kapacitet til bedre 
styring og nedbringelse af katastroferisici, 
herunder via naturbaserede løsninger, 
øget forebyggelse, beredskab og respons 
på eksisterende og nye risici.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 103

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.4 – afsnit 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Interoperabilitet for udstyr og 
procedurer for at fremme 
grænseoverskridende operationelt 
samarbejde og et integreret EU-marked.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 104

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2.5. Beskyttelse og sikkerhed udgår

Der er brug for at beskytte borgerne mod
og reagere på sikkerhedstrusler fra 
kriminelle, herunder terroraktiviteter og 
hybride trusler, beskytte mennesker, 
offentlige steder og kritisk infrastruktur 
mod både fysiske angreb (herunder med 
kemiske, biologiske, radiologiske og 
nukleare stoffer og sprængstoffer) og 
cyberangreb, bekæmpe terrorisme og 
radikalisering, herunder forstå og tackle 
terroristers idéer og overbevisninger, 
forebygge og bekæmpe alvorlig 



PE625.306v01-00 62/142 PR\1158114DA.docx

DA

kriminalitet, herunder cyberkriminalitet, 
og organiseret kriminalitet, støtte ofrene, 
spore kriminelle pengestrømme, støtte 
brugen af data inden for retshåndhævelse 
og sikre beskyttelse af personoplysninger i 
forbindelse med 
retshåndhævelsesaktiviteter, støtte EU's 
forvaltning af luft-, land- og søgrænser 
for så vidt angår strømme af mennesker 
og varer. Det er væsentligt at bevare 
fleksibiliteten, så der hurtig kan reageres 
på de sikkerhedsproblemer, der opstår.

Hovedlinjer

– Innovative tilgange og teknologier 
for sikkerhedsaktører (f.eks. politistyrken, 
grænse- og kystvagter, toldsteder), 
offentligt sundhedspersonale, 
infrastrukturoperatører og de, som 
forvalter offentlige områder.

– De menneskelige og sociale 
aspekter af kriminalitet og voldelig 
radikalisering i forbindelse med de 
personer, som har eller potentielt kan 
udvise en sådan adfærd, såvel som de, der 
er eller potentielt kan blive påvirket heraf.

– Tankegangen blandt borgere, 
offentlige myndigheder og industrien med 
henblik på at forhindre, at der opstår nye 
sikkerhedsrisici, og nedbringe de 
eksisterende risici, herunder risici
forbundet med nye teknologier såsom 
kunstig intelligens.

– Bekæmpelse af desinformation og 
falske nyheder, der har konsekvenser for 
sikkerheden.

– Interoperabilitet for udstyr og 
procedurer for at fremme operationelt 
samarbejde på tværs af grænser og 
agenturer og skabe et integreret EU-
marked.

– Sikre beskyttelsen af 
personoplysninger i forbindelse med 
retshåndhævelsesaktiviteter, navnlig set i 
lyset af den hurtige teknologiske 
udvikling.
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Or. en

Ændringsforslag 105

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er brug for at beskytte borgerne mod 
og reagere på sikkerhedstrusler fra 
kriminelle, herunder terroraktiviteter og 
hybride trusler, beskytte mennesker, 
offentlige steder og kritisk infrastruktur 
mod både fysiske angreb (herunder med 
kemiske, biologiske, radiologiske og 
nukleare stoffer og sprængstoffer) og 
cyberangreb, bekæmpe terrorisme og 
radikalisering, herunder forstå og tackle 
terroristers idéer og overbevisninger, 
forebygge og bekæmpe alvorlig 
kriminalitet, herunder cyberkriminalitet, 
og organiseret kriminalitet, støtte ofrene, 
spore kriminelle pengestrømme, støtte 
brugen af data inden for retshåndhævelse 
og sikre beskyttelse af personoplysninger i 
forbindelse med 
retshåndhævelsesaktiviteter, støtte EU's 
forvaltning af luft-, land- og søgrænser 
for så vidt angår strømme af mennesker 
og varer. Det er væsentligt at bevare 
fleksibiliteten, så der hurtig kan reageres 
på de sikkerhedsproblemer, der opstår.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 106

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.5 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hovedlinjer udgår

– Innovative tilgange og teknologier 
for sikkerhedsaktører (f.eks. politistyrken, 
grænse- og kystvagter, toldsteder), 
offentligt sundhedspersonale, 
infrastrukturoperatører og de, som 
forvalter offentlige områder.

– De menneskelige og sociale 
aspekter af kriminalitet og voldelig 
radikalisering i forbindelse med de 
personer, som har eller potentielt kan 
udvise en sådan adfærd, såvel som de, der 
er eller potentielt kan blive påvirket heraf.

– Tankegangen blandt borgere, 
offentlige myndigheder og industrien med 
henblik på at forhindre, at der opstår nye 
sikkerhedsrisici, og nedbringe de 
eksisterende risici, herunder risici
forbundet med nye teknologier såsom 
kunstig intelligens.

– Bekæmpelse af desinformation og 
falske nyheder, der har konsekvenser for 
sikkerheden.

– Interoperabilitet for udstyr og 
procedurer for at fremme operationelt 
samarbejde på tværs af grænser og 
agenturer og skabe et integreret EU-
marked.

– Sikre beskyttelsen af 
personoplysninger i forbindelse med 
retshåndhævelsesaktiviteter, navnlig set i 
lyset af den hurtige teknologiske 
udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 107

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.5 – afsnit 2 – led 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Innovative tilgange og teknologier 
for sikkerhedsaktører (f.eks. politistyrken, 
grænse- og kystvagter, toldsteder), 
offentligt sundhedspersonale, 
infrastrukturoperatører og de, som 
forvalter offentlige områder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 108

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.5 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– De menneskelige og sociale 
aspekter af kriminalitet og voldelig 
radikalisering i forbindelse med de 
personer, som har eller potentielt kan 
udvise en sådan adfærd, såvel som de, der 
er eller potentielt kan blive påvirket heraf.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 109

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.5 – afsnit 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Tankegangen blandt borgere, 
offentlige myndigheder og industrien med 
henblik på at forhindre, at der opstår nye 
sikkerhedsrisici, og nedbringe de 
eksisterende risici, herunder risici 
forbundet med nye teknologier såsom 
kunstig intelligens.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 110

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.5 – afsnit 2 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Bekæmpelse af desinformation og 
falske nyheder, der har konsekvenser for 
sikkerheden.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 111

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.5 – afsnit 2 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Interoperabilitet for udstyr og 
procedurer for at fremme operationelt 
samarbejde på tværs af grænser og 
agenturer og skabe et integreret EU-
marked.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 112

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.5 – afsnit 2 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Sikre beskyttelsen af 
personoplysninger i forbindelse med 
retshåndhævelsesaktiviteter, navnlig set i 
lyset af den hurtige teknologiske 
udvikling.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 113

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2.6. Cybersikkerhed udgår

Ondsindede cyberaktiviteter truer ikke 
kun vores økonomier, men også selve den 
måde, vores demokratier, friheder og 
værdier fungerer på. Cybertrusler er ofte 
kriminelle, og motivet er penge, men kan 
også have politiske og strategiske mål. 
Vores fremtidige sikkerhed og velfærd 
afhænger af, at vi forbedrer vores evne til 
at beskytte EU mod cybertrusler. Den 
digitale omstilling kræver en markant 
forbedring af cybersikkerheden for at 
sikre beskyttelsen af det enorme antal 
IoT-apparater, som forventes at blive 
koblet på internettet, herunder dem, der 
kontrollerer elnet, biler og 
transportnetværk, sygehuse, finanser, 
offentlige institutioner, fabrikker og 
private hjem. Europa skal opbygge 
modstandskraft over for cyberangreb og 
skabe et effektivt cyberforsvar.

Hovedlinjer

– Teknologier på tværs af den 
digitale værdikæde (fra sikre 
komponenter til kryptografi og 
selvreparerende software og net).

– Teknologier, som håndterer 
eksisterende cybersikkerhedstrusler, 
foregriber fremtidige behov og 
opretholder en konkurrencedygtig 
industri.

– Et europæisk kompetencenetværk 
og kompetencecenter for cybersikkerhed.

Or. en
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Ændringsforslag 114

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ondsindede cyberaktiviteter truer ikke 
kun vores økonomier, men også selve den 
måde, vores demokratier, friheder og 
værdier fungerer på. Cybertrusler er ofte 
kriminelle, og motivet er penge, men kan 
også have politiske og strategiske mål. 
Vores fremtidige sikkerhed og velfærd 
afhænger af, at vi forbedrer vores evne til 
at beskytte EU mod cybertrusler. Den 
digitale omstilling kræver en markant 
forbedring af cybersikkerheden for at 
sikre beskyttelsen af det enorme antal 
IoT-apparater, som forventes at blive 
koblet på internettet, herunder dem, der 
kontrollerer elnet, biler og 
transportnetværk, sygehuse, finanser, 
offentlige institutioner, fabrikker og 
private hjem. Europa skal opbygge 
modstandskraft over for cyberangreb og 
skabe et effektivt cyberforsvar.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 115

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hovedlinjer udgår

– Teknologier på tværs af den 
digitale værdikæde (fra sikre 
komponenter til kryptografi og 
selvreparerende software og net).

– Teknologier, som håndterer 
eksisterende cybersikkerhedstrusler, 
foregriber fremtidige behov og 
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opretholder en konkurrencedygtig 
industri.

– Et europæisk kompetencenetværk 
og kompetencecenter for cybersikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 116

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.6 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Teknologier på tværs af den 
digitale værdikæde (fra sikre 
komponenter til kryptografi og 
selvreparerende software og net).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 117

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.6 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Teknologier, som håndterer 
eksisterende cybersikkerhedstrusler, 
foregriber fremtidige behov og 
opretholder en konkurrencedygtig 
industri.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 118

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 – nr. 2.2 – underpunkt 2.2.6 – afsnit 2 – led 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Et europæisk kompetencenetværk 
og kompetencecenter for cybersikkerhed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 119

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. KLYNGEN "SIKRE SAMFUND"

2.1 Baggrund 

Unionen står for en unik måde at 
kombinere demokratiske værdier, 
samfundsmæssig trivsel, økonomisk vækst 
og internationalt ansvar på. Det er vigtigt 
at beskytte dens erhvervelser, borgere, 
offentlige institutioner, økonomi og 
politiske stabilitet mod trusler fra mange 
forskellige sider, ophavsmænd og 
oprindelser.

Sikkerhedsforskning er en del af 
Unionens videre bestræbelser på at 
opfylde denne udfordring. Den bidrager 
til kapacitetsudviklingsprocessen ved at 
gøre det muligt for fremtidige teknologier 
og applikationer at udfylde de huller, som 
de politiske beslutningstagere, eksperter 
og slutbrugere, navnlig offentlige 
myndigheder, har konstateret. Denne 
forskning og innovation opfylder 
Romdagsordenens tilsagn om at arbejde 
hen imod "et sikkert og trygt Europa" og 
bidrager til en sikkerhedsunion.

Terrorisme, radikalisering, politisk 
motiveret vold, cyberangreb og hybride 
trusler, organiseret kriminalitet, erhvervs-
og skatteunddragelseskriminalitet og 
miljøkriminalitet, trusler mod IKT- og 
andre kritiske og 
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forsyningsinfrastrukturer medfører store 
bekymringer og en særlig byrde for 
samfundet. Europa skal fortsætte sin 
indsats for at forbedre cybersikkerheden, 
beskyttelsen af personlige data i den 
digitale verden og af personoplysninger 
generelt og bekæmpe udbredelsen af falsk 
og skadelig information for at opretholde 
den demokratiske og økonomiske 
stabilitet. 

For at kunne imødegå, forebygge og 
forvalte risici og trusler er det ikke kun 
nødvendigt at forpligte sig til forskning, 
men også udvikle og anvende innovative 
teknologier, løsninger, adfærdsværktøjer 
og viden, stimulere samarbejdet mellem 
udbydere og offentlige brugere, finde 
løsninger, forebygge og bekæmpe misbrug 
af privatliv og overtrædelser af 
menneskerettighederne på internettet og 
andre steder og samtidig sikre europæiske 
borgeres individuelle rettigheder og 
frihedsrettigheder.

For at undgå for store udgifter skal 
offentlige sikkerhedsmyndigheders 
forskning håndhæves i forbindelse med 
multi- og international udveksling og 
samarbejde. Offentlige 
sikkerhedsmyndigheder opfordres til at 
deltage i Unionens forsknings- og 
innovationsindsats for at øge deres evne 
til at samarbejde og kommunikere på alle 
hensigtsmæssige niveauer, udveksle 
oplysninger, udnytte fælles standarder 
inden for teknologi, procedurer, udstyr og 
ajourføre resultater i 
kriminalitetsrelateret forskning, 
uddannelse og støtte til fordelene ved 
ekspertviden. 

2.2 Interventionsområder

2.2.1 Organiseret kriminalitet, terrorisme, 
ekstremisme, radikalisering og politisk 
motiveret vold 

Organiseret kriminalitet, terrorisme, 
ekstremisme, radikalisering og politisk 
motiveret vold medfører store risici for 
den enkelte borger samt Europas 
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samfund, økonomi og demokratiske 
stabilitet. Gerningsmændene rækker fra 
lokale ikke-eksperter til højt 
professionelle organisationer, der 
opererer internationalt. Forskning i 
humanistiske videnskaber og teknologi er 
nødvendig for at afsløre, forebygge og 
modvirke deres aktiviteter. 

Hovedlinjer

– De menneskelige og sociale aspekter af 
kriminalitet og voldelig radikalisering i 
forbindelse med de personer, som har 
eller potentielt kan udvise en sådan 
adfærd, såvel som de, der er eller 
potentielt kan blive påvirket heraf.

– Innovative tilgange og teknologier for 
sikkerhedsslutbrugere, navnlig offentlige 
sikkerhedsmyndigheder

– Teknologier og operative standarder for 
beskyttelse af infrastruktur, åbne og 
offentlige rum samt områder og 
bygninger som samlingspunkter

– Forudsigelse, afsløring, forebyggelse og 
beskyttelse mod angreb og gennemførelse 
af organiseret kriminalitet, politisk 
motiveret radikalisering, vold og 
terrorisme 

2.2.2 Forvaltning af grænsebeskyttelse 

For at øge sikkerheden i Unionen skal 
kapaciteten til forvaltning og beskyttelse 
af grænserne ajourføres. Dette omfatter 
områderekognoscering og -overvågning 
(luft, land, vand), stabilt samarbejde og 
dataudveksling med udenlandske 
myndigheder, herunder 
interoperabilitetskapacitet med lokale, 
regionale, nationale og internationale 
kommando-, kontrol- og 
kommunikationscentre samt 
gennemførelse af løsninger til 
grænsebeskyttelse, reaktion på hændelser, 
risikoopdagelse og forebyggelse af 
kriminalitet. Ligeledes skal omfattes 
forskning inden for forudsigende 
politiarbejde og algoritmebaserede 
applikationer til tidlig varsling, 
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automatiske overvågningsteknologier ved 
hjælp af forskellige typer af sensorer. 
Evaluering af deres indvirkning på og 
mulighed for at forbedre 
sikkerhedsindsatsen omfatter en 
evaluering af potentialet i disse løsninger, 
teknologier og udstyr, der bidrager til 
integriteten af dem, der nærmer sig 
eksterne grænser, navnlig over land eller 
vand. 

Forskningen skal understøtte 
forbedringen af integreret europæisk 
grænseforvaltning, blandt andet gennem 
øget samarbejde med kandidatlande, 
mulige kandidatlande og lande, som er 
omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik. Den vil yderligere 
bidrage til EU's migrationsindsats. 

Hovedlinjer

– Identificering af forfalskede og på 
anden vis manipulerede dokumenter

– Afsløring af ulovlig transport/handel 
med personer og varer

– Fremme af responskapaciteten 
vedrørende grænsehændelser

– Modernisering af grænseområdernes 
rekognoscerings- og overvågningsudstyr 

2.2.3 IKT og cybersikkerhed, privatliv, 
databeskyttelse

Ondsindede og fjendtlige cyberaktiviteter 
truer vores samfund og deres borgere, 
offentlige myndigheders og institutioners 
stabile og sikre funktionsdygtighed, 
økonomier og selve Europas demokratiske 
institutioners funktioner samt vores 
frihedsrettigheder og værdier. Der har 
allerede været hændelser, der involverer 
offentlige institutioner, og der vil 
sandsynligvis blive flere i forbindelse med 
den videre integration af digitale og 
cyberrelaterede applikationer i 
administrative og økonomiske procedurer 
samt i privat og individuel brug. 

Cyberkriminalitet er stigende, de 
relaterede risici breder sig i takt med, at 
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økonomien og samfundet digitaliseres 
yderligere. Europa har brug for at 
fortsætte sit arbejde med at forbedre 
cyber- og generel IKT-sikkerhed, digitalt 
privatliv og beskyttelse af 
personoplysninger og bekæmpe 
udbredelse af falske og skadelige 
oplysninger for at beskytte den 
demokratiske og økonomiske stabilitet.

Fremtidig sikkerhed og fremgang 
afhænger af at forbedre evnen til at 
beskytte EU mod sådanne trusler, 
forebygge, afsløre og modvirke 
ondsindede cyberaktiviteter, hvilket ofte 
kræver et tæt og hurtigt 
grænseoverskridende samarbejde. 
Navnlig den digitale omstilling kræver en 
markant forbedring af cybersikkerheden 
for at sikre beskyttelsen af det enorme 
antal IoT-apparater, som forventes at 
blive koblet på internettet. Europa skal 
fortsætte indsatsen med at opbygge 
modstandskraft over for IKT-angreb og 
skabe et effektivt forsvar. 

Indsamling og evaluering af personlige 
oplysninger samt massedata (big data) 
øger fortsat usikkerhedsrelaterede 
aktiviteter. Derfor er det fortsat vigtigt at 
sikre høje standarder inden for 
databeskyttelse, privatliv og frihed. 

Hovedlinjer

– Udvidelse af afslørings-, forebyggelses-, 
forsvars- og bekæmpelsesteknologier

–Styrkelse af de offentlige myndigheders 
evne til at afkode og dekryptere

– Teknologier til at afsløre og overvåge 
ulovlige elektroniske betalingsmetoder og 
finansielle strømme

–Styrkelse af de relevante myndigheders 
nødvendige evner, navnlig 
EUROPOL/EC3 og ENISA

–Sikring af beskyttelsen af 
personoplysninger i forbindelse med 
retshåndhævelsesaktiviteter, navnlig set i 
lyset af den hurtige teknologiske udvikling 
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2.2.4 Beskyttelse af kritiske 
infrastrukturer, forsyningskæder og 
transport-/transferfaciliteter og 
katastrofemodstandsdygtighed 

Nye teknologier, processer, metoder og 
særberedskaber skal bidrage til at beskytte 
kritiske infrastrukturer, systemer og 
tjenester, der er afgørende for, at 
samfundet og økonomien kan fungere 
(bl.a. hvad angår kommunikation, 
transport, finans, sundhed, fødevarer, 
vand, energi, logistik, forsyningskæder og 
miljøet).

Katastrofer opstår fra flere kilder, både 
naturlige, menneskeskabte eller som følge 
af kaskaderisici. Der skal gøres en indsats 
for at begrænse konsekvenserne for liv og 
leveforhold, skader for sundhed og miljø, 
økonomiske og materielle skader og for at 
sikre forsyningen af fødevarer og 
lægemidler, sikkerhed og grundlæggende 
kommunikationsmidler. 

Hovedlinjer

– Samfundenes kapacitet til bedre styring 
og nedbringelse af katastroferisici, 
herunder via naturbaserede løsninger, 
øget forebyggelse, beredskab og respons 
på eksisterende og nye risici, samt 
forbedring af modstandsdygtigheden for 
disse forskellige infrastrukturer

– Øget kapacitet til at flytte eftersøgnings-
og redningsudstyr, køretøjer, forsyning og 
styrker

– Teknologier, udstyr og procedurer til 
forebyggelse af udbrud af eller 
inddæmning af epidemier 

2.2.5 Pirateri og forfalskede produkter 
Bekæmpelse af pirateri og forfalskede 
produkter vækker fortsat stor bekymring i 
forhold til den europæiske økonomi, 
kulturelle og kreative industrier og 
borgere. Disse ulovlige aktiviteter 
medfører alvorlige tab af skatter, 
indtægter og personlig indkomst og er til 
fare for beskæftigelsen i Europa.
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Endvidere bidrager de til miljøskader og 
utilstrækkelige arbejdsforhold globalt.

Defekte produkter medfører risici for 
skader på personer og ejendom. Disse 
konsekvenser skal behandles, og der skal 
findes løsninger for at håndtere pirateri 
og forfalskning af produkter samt styrke 
de relevante offentlige myndigheders evne 
til at forebygge, afsløre, undersøge og 
modvirke disse strafbare handlinger og 
relaterede ulovlige aktiviteter i et 
samarbejde. 

Dette bør omfatte en indsats for at fremme 
beskyttelsen af intellektuel ejendom. 

Hovedlinjer

– Fremme af teknikker til identificering af 
produkter

– Bedre beskyttelse af oprindelige dele og 
varer

– Teknologier til kontrol af transporterede 
varer (realtid) og dataudveksling mellem 
producenter, transportør, 
toldmyndigheder og modtagere 

2.2.6 Fremme af koordinering, 
samarbejde og synergier 

For at sikre evnen til at anvende, forvalte, 
kontrollere og styre interne 
myndighedsprocedurer er der behov for 
ajourførte teknologier og standarder. 
Målet bør være at udstyre offentlige 
myndigheder og andre styrker, som skal 
udsendes, med udskifteligt udstyr, 
integrere standardprocedurer for 
operationer i hele EU, respons, rapporter 
og dataudveksling.

En forpligtelse til ansvarlige udgifter 
inden for sikkerhedsrelateret HEU-
finansieret forskning og innovation bør 
fremme koordinering og 
synergivirkningerne af relevante 
aktiviteter og bidrage til effektiv 
anvendelse af midler samt undgåelse af 
dobbeltarbejde. Dette søges vedrørende 
aktiviteter, som er støttet af EU-
finansieret forsvarsforskning, herunder 
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udvekslings- og høringsmekanismer med 
myndigheder, som arbejder med 
forsvarsforskning, navnlig ECA, idet det 
anerkendes, at der er områder med 
teknologi med dobbelt anvendelse.

Standarder sikrer fælles udvikling, 
produktion og gennemførelse samt 
kapacitet til udveksling, interoperabilitet 
og kompatibilitet af tjenester, 
procedureteknologier og udstyr. 

Hovedlinjer

– Teknologier og udstyr med 
grundlæggende operative behov, som skal 
anvendes ligeligt af alle medlemsstaternes 
styrker og myndigheder langs samme linje 
(politi, redning, katastrofeforvaltning, 
kommunikation mv.)

– Interoperabilitet for udstyr og 
procedurer for at fremme operationelt 
samarbejde på tværs af grænser og 
agenturer

– Identificering af 
standardiseringsmangler blandt 
medlemsstaterne og med ikke-EU-
partnere 

Agenturerne bør tildeles et tilstrækkeligt 
budget til at fremme deres evne til at 
deltage i og fra EU's forskning og 
innovation og til at forvalte relevante 
projekter, udveksle behov, resultater og 
ambitioner samt samarbejde og 
koordinere indsatsen med andre 
agenturer og visse ikke-EU-myndigheder 
som CTG og IKPO. Hvad angår 
sikkerhedsrelateret forskning og 
innovation, er disse navnlig CEPOL, 
EASA, ECDC, EMCDDA, EMSA, 
ENISA, EU-LISA, EUIPO, EUROPOL, 
FRONTEX og SatCen.

Or. en
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Ændringsforslag 120

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – nr. 3.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Digitaliseringen er en kæmpe drivkraft. I 
takt med at den fortsætter med hastige 
skridt på tværs af alle sektorer, bliver 
investeringer på prioriterede områder, der 
spænder fra kunstig intelligens til næste 
generation af internet, højtydende 
databehandling, fotonik og nanoelektronik, 
afgørende for styrken i vores økonomi og 
vores samfunds bæredygtighed. 
Investeringer i samt produktion af 
anvendelse af IKT sætter et gevaldigt skub 
i EU's økonomiske vækst og tegnede sig 
alene i årene fra 2001 til 2011 for en 
forøgelse på 30 %.

Digitaliseringen er en kæmpe drivkraft. I 
takt med at den fortsætter med hastige 
skridt på tværs af alle sektorer, bliver 
investeringer på prioriterede områder, der 
spænder fra kunstig intelligens til næste 
generation af internet, højtydende 
databehandling, fotonik, kvanteteknologi
og nanoelektronik, afgørende for styrken i 
vores økonomi og vores samfunds 
bæredygtighed. Investeringer i samt 
produktion af anvendelse af IKT sætter et 
gevaldigt skub i EU's økonomiske vækst 
og tegnede sig alene i årene fra 2001 til 
2011 for en forøgelse på 30 %.

Or. en

Ændringsforslag 121

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – nr. 3.1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU har en enestående mulighed for at blive 
verdensførende og øge sin andel af 
verdensmarkedet ved at vise, hvordan 
digital omstilling, lederskab inden for 
centrale støtteteknologier og 
rumteknologier, omstilling til en 
kulstoffattig cirkulær økonomi og 
konkurrenceevne kan styrke hinanden 
indbyrdes via videnskabelig og teknologisk 
topkvalitet.

EU har en enestående mulighed for at blive 
verdensførende og øge sin andel af 
verdensmarkedet ved at vise, hvordan 
digital omstilling, lederskab inden for 
centrale støtteteknologier og 
rumteknologier, omstilling til en 
kulstoffattig cirkulær økonomi og 
konkurrenceevne og en samfundsmæssig 
forståelse af disse teknologier og 
udviklinger kan styrke hinanden indbyrdes 
via videnskabelig og teknologisk 
topkvalitet.

Or. en
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Ændringsforslag 122

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – nr. 3.1 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at gøre den digitale, cirkulære og 
kulstoffattige økonomi til virkelighed er 
der behov for tiltag på EU-niveau grundet 
værdikædernes kompleksitet, 
teknologiernes systemiske og tværfaglige 
karakter og deres høje 
udviklingsomkostninger og problemernes 
tværfaglige natur. EU skal sikre, at alle 
industriens spillere og samfundet som 
helhed kan drage fordel af avancerede og 
rene teknologier og af digitaliseringen. 
Udvikling af teknologier er ikke i sig selv 
nok. Industriorienterede infrastrukturer, 
heriblandt pilotlinjer, vil hjælpe med at 
etablere EU-virksomheder og navnlig 
SMV'erne med at udrulle disse teknologier 
og forbedre deres innovationsresultater.

For at gøre den digitale, cirkulære og 
kulstoffattige økonomi til virkelighed er 
der behov for tiltag på EU-niveau grundet 
værdikædernes kompleksitet, 
teknologiernes systemiske og tværfaglige 
karakter og deres høje 
udviklingsomkostninger og problemernes 
tværfaglige natur. EU skal sikre, at alle 
industriens spillere og samfundet som 
helhed kan drage fordel af avancerede og 
rene teknologier og af digitaliseringen. 
Udvikling af teknologier er ikke i sig selv 
nok. Industriorienterede infrastrukturer, 
heriblandt pilotlinjer, vil hjælpe med at 
etablere EU-virksomheder og navnlig 
SMV'erne med at udrulle disse teknologier 
og forbedre deres innovationsresultater. I 
denne forbindelse spiller kulturelle og 
kreative industrier en stor rolle: KKI'er er 
en drivkraft for innovation og udvikling 
af IKT i Europa. De opererer i et miljø i 
konstant udvikling, som er domineret af 
udvikling og brug af digitale oplysninger 
og kommunikationsteknologi på globalt 
plan. Digital teknologi har tilvejebragt 
muligheder for at skabe forskellige typer 
af kunstnerisk arbejde eller metoder, hvor 
digitale teknologier også udgør en 
væsentlig del af den kreative proces.

Or. en

Ændringsforslag 123

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – nr. 3.1 – afsnit 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samling af aktiviteter vedrørende digitale Styrkelse af interaktionen mellem 
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teknologier, centrale støtteteknologier og 
rumteknologier samt en bæredygtig 
råstofforsyning vil muliggøre en mere 
systemisk tilgang og en hurtigere og mere 
omfattende digital og industriel omstilling. 
Det vil sikre, at forskning og innovation 
inden for disse områder bidrager til 
gennemførelsen af EU's politikker for 
industri, digitalisering, miljø, energi og 
klima, den cirkulære økonomi, råstoffer og 
avancerede materialer og rummet.

forskellige sektorer, industrier og 
systemer gennem kreative afsmittende 
virkninger og samling af aktiviteter 
vedrørende digitale teknologier, centrale 
støtteteknologier og rumteknologier samt 
en bæredygtig råstofforsyning vil 
muliggøre en mere systemisk tilgang og en 
hurtigere og mere omfattende digital og 
industriel omstilling. Her kan synergier 
mellem teknikker og kunst hjælpe med at 
skabe digitale teknologier med et 
menneskeligt islæt af værdi for 
samfundet. Dette vil sikre, at forskning og 
innovation inden for disse områder 
bidrager til gennemførelsen af EU's 
politikker for industri, digitalisering, miljø, 
energi og klima, den cirkulære økonomi, 
råstoffer og avancerede materialer og 
rummet.

Or. en

Ændringsforslag 124

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produktion er en central drivkraft for 
beskæftigelse og velstand i EU, hvor den 
står for tre fjerdele af EU's globale eksport 
og mere end 100 millioner direkte og 
indirekte job. Den primære udfordring for 
EU's produktion er at forblive 
konkurrencedygtig på globalt plan med 
mere intelligente og skræddersyede 
produkter med høj merværdi, som 
fremstilles med meget lavere 
energiomkostninger. Kreative og kulturelle 
inputs vil være afgørende for at hjælpe med 
at generere merværdi.

Produktion er en central drivkraft for 
beskæftigelse og velstand i EU, hvor den 
står for tre fjerdele af EU's globale eksport 
og mere end 100 millioner direkte og 
indirekte job. Den primære udfordring for 
EU's produktion er at forblive 
konkurrencedygtig på globalt plan med 
mere intelligente og skræddersyede 
produkter med høj merværdi, som 
fremstilles med meget lavere 
energiomkostninger, og et reduceret CO2-
aftryk i det 21. århundredes Europa med 
omstillingsprocesser inden for produktion 
og traditionelle værdikæder. Kreative og 
kulturelle inputs vil derfor være afgørende 
for at hjælpe med at generere merværdi.

Or. en
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Ændringsforslag 125

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevaring og udarbejdelse af egne stærke 
design- og produktionskapaciteter inden 
for essentielle digitale teknologier såsom 
mikro- og nanoelektronik, fotonik og 
softwaresystemer og deres integrering 
såvel som avancerede materialer for disse 
applikationer vil være afgørende for et 
konkurrencedygtigt EU.

Bevaring og udarbejdelse af egne stærke 
design- og produktionskapaciteter 
(herunder produktionsudstyr) inden for 
essentielle digitale teknologier såsom 
mikro- og nanoelektronik, fotonik og 
softwaresystemer og deres integrering 
såvel som avancerede materialer for disse 
applikationer vil være afgørende for et 
konkurrencedygtigt EU.

Or. en

Begrundelse

Europa står stærkt inden for produktion af højteknologiske komponenter til digital 
produktion. Vi skal investere i produktionsudstyr for at fastholde denne position og ikke miste 
en del af værdikæden til andre kontinenter.

Ændringsforslag 126

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.2 – afsnit 2 – led 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– IKT for kulturelle og kreative 
industrier: udvikling af nye værktøjer til 
at skabe adgang og udnytte og bevare 
digitalt indhold

Or. en

Ændringsforslag 127

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.3 – afsnit 2 – led 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Et EU-innovationsøkosystem af 
teknologiinfrastrukturer16, som er 
indkredset og prioriteret efter aftale med 
medlemsstaterne, og som yder 
tjenesteydelser, der fremmer den 
teknologiske omstilling og udbredelse i 
EU's industri, navnlig SMV'erne. Dette vil 
omfatte alle de centrale teknologier, som er 
nødvendige for at skabe innovation på 
materialeområdet

– Et EU-innovationsnetværk af 
teknologiinfrastrukturer16, som er 
indkredset og prioriteret efter aftale med 
medlemsstaterne, og som yder 
tjenesteydelser, der fremmer den 
teknologiske omstilling og udbredelse i 
EU's industri, navnlig SMV'erne. Dette vil 
omfatte alle de centrale teknologier, som er 
nødvendige for at skabe innovation på 
materialeområdet

__________________ __________________

16 Dette er offentlige eller private 
faciliteter, som tilvejebringer ressourcer og 
tjenester til primært den europæiske 
industri, så den kan teste og validere 
centrale støtteteknologier og produkter. 
Sådanne infrastrukturer omfatter både 
enkeltanlæg, virtuelle anlæg og 
distribuerede anlæg, og de skal være 
registrerede i en medlemsstat eller et 
tredjeland, der er associeret med 
programmet.

16 Dette er offentlige eller private 
faciliteter, som tilvejebringer ressourcer og 
tjenester til primært den europæiske 
industri, så den kan teste og validere 
centrale støtteteknologier og produkter. 
Sådanne infrastrukturer omfatter både 
enkeltanlæg, virtuelle anlæg og 
distribuerede anlæg, og de skal være 
registrerede i en medlemsstat eller et 
tredjeland, der er associeret med 
programmet.

Or. en

Ændringsforslag 128

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Internettet er blevet en vigtig katalysator 
for den digitale omstilling af alle sektorer i 
vores økonomi og samfund. EU skal stå i 
spidsen, når det gælder om at gelejde næste 
generation af internet i retning af et 
menneskecentreret økosystem i tråd med 
vores sociale og etiske værdier. 
Investeringer i teknologier og software til 
næste generation af internet vil forbedre 
EU's industrielle konkurrenceevne i den 
globale økonomi. Det vil kræve et 

Internettet er blevet en vigtig katalysator 
for den digitale omstilling af alle sektorer i 
vores økonomi, navnlig kultur og kreative 
industrier, og samfund. EU skal stå i 
spidsen, når det gælder om at gelejde næste 
generation af internet i retning af et 
menneskecentreret økosystem i tråd med 
vores sociale og etiske værdier. 
Investeringer i teknologier og software til 
næste generation af internet vil forbedre 
EU's industrielle konkurrenceevne i den 
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omfattende samarbejde blandt 
interessenterne at optimere udbredelsen i 
EU.

globale økonomi. Det vil kræve et 
omfattende samarbejde blandt 
interessenterne at optimere udbredelsen i 
EU.

Or. en

Ændringsforslag 129

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.6 a. Kvanteteknologi

Kvanteteknologi udnytter de enorme 
fremskridt i vores evne til at opdage og 
manipulere enkle kvanter (atomer, 
fotoner, elektroner). Dette kan 
revolutionere hele 
informationsværdikæden fra software til 
hardware og fra kommunikation til 
dataminering og kunstig intelligens. 
Europa er hjem for verdens førende 
forskere på dette område, og der foregår i 
dag et globalt kapløb om at overføre 
videnskabelige fremskridt til 
applikationer, som er klar til markedet. 
Denne vigtige støtteteknologi vil få en 
grundlæggende tværsektoriel virkning og 
f.eks. give europæiske borgere og den 
europæiske industri grundlæggende mere 
duelig databehandling, hvilket bl.a. vil 
føre til mere pålidelig sundhedspleje, 
bedre kemikalier og materialer, optimeret 
og dermed mere bæredygtig brug af 
ressourcer, mere effektive teknikker, mere 
sikker telekommunikation og mange 
andre revolutionerende 
anvendelsesområder.

Hovedlinjer

– Kvanteberegning og -simulering, 
herunder hardwareudvikling af 
forskellige arkitekturer og fysiske 
platforme, samt algoritme- og 



PE625.306v01-00 84/142 PR\1158114DA.docx

DA

softwareudvikling

– Kvantenetværk til sikker overførsel af 
data og til deling af kvanteressourcer, 
både jord- og rumbaserede

– Kvantesensorer, billedsystemer og 
metrologistandarder, som udnytter 
sammenhængende kvantesystemer og -
forbindelser

– Prøveanlæg og brugerfaciliteter til 
ovennævnte teknologier.

Or. en

Ændringsforslag 130

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.7 – afsnit 4 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Industriel symbiose med 
ressourcestrømme mellem anlæg på tværs 
af sektorer og bysamfund, processer og 
materialer til at transportere, omforme, 
genanvende og lagre ressourcer, hvor 
værdsættelsen af biprodukter, affald og
CO2 kombineres

– Industriel symbiose med 
ressourcestrømme mellem anlæg på tværs 
af sektorer og bysamfund, processer og 
materialer til at transportere, omforme, 
genanvende og lagre ressourcer, hvor 
værdsættelsen af biprodukter, affald, CO2 
og hydrogen kombineres, når det er
miljømæssigt sikkert og giver betydelige 
klimafordele

Or. en

Ændringsforslag 131

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.7 – afsnit 4 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Produkter, som har bedre 
præstationer i løbet af deres livscyklus, og 
som er holdbare, nemme at reparere, skille 
ad og genanvende

– Systematisk udformning af 
produkter, som har bedre præstationer i 
løbet af deres livscyklus, og som er 
holdbare, nemme at reparere, skille ad og 
genanvende
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Or. en

Begrundelse

Det bør være standard at have en systematisk tilgang til at tage højde for cirkularitet i starten 
af produkternes udformning.

Ændringsforslag 132

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.7 – afsnit 4 – led 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Nye kreative forretningsmodeller, 
tilgange og tjenester til genanvendelse, 
forlængelse af levetid, renovering af 
produkter.

Or. en

Begrundelse

Udviklingen af nye forretningsmodeller fokuserede på at genanvende ressourcer og produkter 
samt på, at en forlængelse af levetiden er afgørende for en cirkulær økonomi. Europa fører an 
inden for den offentlige omstilling til en cirkulær økonomi, men vi skal sikre, at vi også fører 
an med hensyn til at skabe forretningsmuligheder af denne revolution.

Ændringsforslag 133

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Banebrydende teknologier, som i væsentlig 
grad skal nedbringe 
drivhusgasemissionerne og mængden af 
forurenende stoffer, kombineret med 
teknologierne for ovennævnte cirkulære 
industri vil føre til stærke 
industriværdikæder, revolutionere 
produktionskapaciteten og forbedre 
industriens overordnede konkurrenceevne 
og samtidig yde vigtige bidrag til vores mål 
for klimatiltag og miljøkvalitet.

Storstilede banebrydende teknologier, som 
i væsentlig grad skal nedbringe 
drivhusgasemissionerne og mængden af 
forurenende stoffer, eventuelt kombineret 
med teknologierne for ovennævnte 
cirkulære industri vil føre til stærke 
industriværdikæder, revolutionere 
produktionskapaciteten og samtidig yde 
vigtige bidrag til vores mål for klimatiltag 
og miljøkvalitet, samtidig med, at fokus i 
høj grad er på industriens globale 
konkurrenceevne.
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Or. en

Ændringsforslag 134

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.8 – afsnit 3 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Direkte undgåelse af CO2 ved 
hjælp af dekarboniserede kemiske 
råstoffer 

Or. en

Ændringsforslag 135

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.8 – afsnit 3 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Elektrificering og anvendelse af 
ukonventionelle energikilder på 
industrianlæg og energi- og 
ressourceudveksling mellem 
industrianlæg (f.eks. via industriel 
symbiose)

– Elektrificering, hydrogenering og 
anvendelse af rene energikilder som 
vedvarende energi og hydrogen på 
industrianlæg i stedet for fossile 
energikilder

Or. en

Ændringsforslag 136

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.8 – afsnit 3 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Industrielle produkter, som kræver 
kulstoffattige eller -frie 
produktionsprocesser i løbet af 
livscyklussen.

– Industrielle produkter, som kræver 
kulstoffattige eller -frie 
produktionsprocesser. Aktiviteter under 
dette interventionsområde kan 
gennemføres gennem Unionens 
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partnerskaber med industrien.

Or. en

Ændringsforslag 137

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.9 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU vil støtte synergier mellem rummet og 
centrale støtteteknologier (big data, 
avanceret fremstilling, robotteknologi og 
kunstig intelligens), fremme en 
blomstrende, innovationsorienteret og 
konkurrencedygtig rumsektor og bidrage til 
at sikre uafhængighed i adgangen til og 
anvendelsen af rummet på sikker vis 
Aktiviteterne vil være køreplansbaserede, 
tage hensyn til ESA's 
harmoniseringsproces og relevante 
initiativer i medlemsstaterne og vil blive 
gennemført sammen med ESA, hvor det er 
relevant.

EU vil støtte synergier mellem rummet og 
centrale støtteteknologier (big data, 
avanceret fremstilling, kvanteteknologier, 
robotteknologi og kunstig intelligens), 
fremme en blomstrende, 
innovationsorienteret og 
konkurrencedygtig rumsektor og bidrage til 
at sikre uafhængighed i adgangen til og 
anvendelsen af rummet på sikker vis 
Aktiviteterne vil være køreplansbaserede, 
tage hensyn til ESA's 
harmoniseringsproces og relevante 
initiativer i medlemsstaterne og vil blive 
gennemført sammen med ESA, hvor det er 
relevant.

Or. en

Ændringsforslag 138

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.9 – afsnit 3 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Sikker satellitkommunikation for 
statslige aktører i EU: løsninger til den 
bredest mulige vifte af statslige brugere og 
dertil hørende brugerudstyr i strukturelle, 
teknologiske og systembaserede løsninger 
til ruminfrastruktur, der støtter EU's 
selvstændighed

– Sikker, kvantesikker
satellitkommunikation for statslige aktører 
i EU: løsninger til den bredest mulige vifte 
af statslige brugere og dertil hørende 
brugerudstyr i strukturelle, teknologiske og 
systembaserede løsninger til 
ruminfrastruktur, der støtter EU's 
selvstændighed
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Or. en

Ændringsforslag 139

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 4 – nr. 4.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at opfylde målsætningerne i henhold til 
Parisaftalen skal EU omstille sig til 
ressourceeffektive, modstandsdygtige 
lavemissionsøkonomier. Dette vil være 
baseret på omfattende ændringer i 
teknologier og tjenester og virksomheder 
og forbrugeres adfærd samt indebære nye 
forvaltningsformer. Det kræver hurtige 
fremskridt inden for dekarbonisering af 
energisystemet og en væsentligt 
nedbringelse af drivhusgasemissionerne fra 
transportsektoren17 at begrænse stigningen 
i den globale gennemsnitstemperatur til 
under 2 °C og fortsætte bestræbelserne på 
at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °. 
Der vil også være brug for ny fremdrift for 
at sætte skub i udviklingen af næste 
generations gennembrud og demonstration 
og udrulning af innovative teknologier og 
løsninger, hvor de muligheder, som digitale 
og rumbaserede teknologier tilbyder, 
udnyttes. Der vil blive anlagt en integreret 
tilgang, som omfatter dekarbonisering, 
ressourceeffektivitet, reduktion af 
luftforurening, adgang til råstoffer og 
cirkulær økonomi.

For at opfylde målsætningerne i henhold til 
Parisaftalen skal EU omstille sig til 
ressourceeffektive, modstandsdygtige 
lavemissionsøkonomier. Dette vil være 
baseret på omfattende ændringer i 
teknologier og tjenester og virksomheder 
og forbrugeres adfærd samt indebære nye 
forvaltningsformer. Det kræver hurtige 
fremskridt inden for dekarbonisering af 
energisystemet og en væsentligt
nedbringelse af drivhusgasemissionerne fra 
transportsektoren17 at begrænse stigningen 
i den globale gennemsnitstemperatur til 
under 2 °C og fortsætte bestræbelserne på 
at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °.

Unionens energisystemer gennemgår 
betydelige ændringer med det formål at 
opnå bæredygtig, prisoverkommelig og 
pålidelig forsyning af elektricitet, varme, 
brændstoffer og andre energiprodukter. 
Omstillingen i energisystemet sker 
gennem interaktioner mellem teknologi, 
infrastruktur, marked, politik og 
lovgivningsmæssige rammer. Der er 
behov for en systematisk tilgang og 
systematisk innovation i hele 
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energisektoren.

Der vil også være brug for ny fremdrift for 
at sætte skub i udviklingen af næste 
generations gennembrud og demonstration 
og udrulning af innovative teknologier og 
løsninger, hvor de muligheder, som digitale 
og rumbaserede teknologier tilbyder, 
udnyttes. Der vil blive anlagt en integreret 
tilgang, som omfatter dekarbonisering, 
ressourceeffektivitet, reduktion af 
luftforurening, adgang til råstoffer og 
cirkulær økonomi.

For at opnå dette vil Unionen ligeledes 
fremme deltagelsesbaserede tilgange til 
forskning og innovation, herunder en 
tilgang med mange aktører, og udvikle 
videns- og innovationssystemer på lokalt, 
regionalt, nationalt og europæisk niveau. 
Indsigt fra samfundsvidenskab og 
humaniora, social innovation med 
borgernes engagement og tillid til 
innovation vil være afgørende for at 
fremme nye forvaltnings-, produktions- og 
forbrugsmønstre.

__________________ __________________

17 Betydelig dekarbonisering af andre 
sektorer er omfattet af andre dele af 
Horisont Europas søjle "Globale 
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne".

17 Betydelig dekarbonisering af andre 
sektorer er omfattet af andre dele af 
Horisont Europas søjle "Globale 
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne".

Or. en

Ændringsforslag 140

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 4 – nr. 4.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremskridt inden for disse sektorer — men 
også hele spektret af EU-industrien, 
herunder landbrug, byggesektoren, 
industriprocesser og produktanvendelse 
samt affaldshåndtering — vil kræve en 

Fremskridt inden for disse sektorer — men 
også hele spektret af EU-industrien, 
herunder landbrug, byggesektoren, 
industriprocesser og produktanvendelse 
samt affaldshåndtering — vil kræve en 
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fortsat indsats for bedre at forstå 
mekanismerne bag klimaforandringerne og 
de dermed forbundne virkninger på 
økonomien og samfundet, udnytte 
synergierne med nationale aktiviteter og 
internationalt samarbejde.

fortsat indsats for bedre at forstå 
mekanismerne bag klimaforandringerne og 
de dermed forbundne virkninger på 
økonomien og samfundet, udnytte 
synergierne med nationale aktiviteter og 
internationalt samarbejde. 
Opmærksomheden vil navnlig samle sig 
om at sikre sammenkobling af sektorer, 
dvs. i elektricitets-, varme-, industri-, gas-
og transportsektoren, på alle 
interventionsområder, som er afgørende 
for en vellykket energiomstilling.

Or. en

Ændringsforslag 141

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 4 – nr. 4.1 – afsnit 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Øget efterspørgsel efter innovation er 
bestemmende for, om der findes nye veje 
at sætte skub i udbredelsen af rene 
teknologier og løsninger til 
dekarbonisering af den europæiske 
økonomi. Den kan stimuleres ved at styrke 
borgernes indflydelse og innovationen 
inden for den socioøkonomiske og 
offentlige sektor, der går på tværs af 
innovationsområderne og kræver en 
anderledes tilgang end den teknologidrevne 
innovation. Socioøkonomisk forskning, der 
bl.a. dækker brugerbehov og -mønstre, 
fremsynsaktiviteter, miljømæssige, 
økonomiske, sociale og adfærdsmæssige 
aspekter, business cases og 
forretningsmodeller og prænormativ 
forskning med henblik på standardisering, 
vil ligeledes fremme tiltag, der skaber 
lovgivningsmæssig, finansiel og social
innovation, færdigheder og stærkere, mere 
engagerede markedsspillere og forbrugere.

Øget efterspørgsel efter innovation er 
bestemmende for, om der findes nye veje 
at sætte skub i udbredelsen af rene 
teknologier og løsninger til 
dekarbonisering af den europæiske 
økonomi. Den kan stimuleres ved at styrke 
borgernes indflydelse og innovationen 
inden for den socioøkonomiske og 
offentlige sektor samt kreative afsmittende 
virkninger, der går på tværs af 
innovationsområderne og kræver en 
anderledes tilgang end den teknologidrevne 
innovation. Socioøkonomisk forskning, der 
bl.a. dækker brugerbehov og -mønstre, 
fremsynsaktiviteter, miljømæssige, 
økonomiske, sociale og adfærdsmæssige 
aspekter, business cases og 
forretningsmodeller og prænormativ 
forskning med henblik på standardisering, 
vil ligeledes fremme tiltag, der skaber 
lovgivningsmæssig, finansiel og social 
innovation, færdigheder og stærkere, mere 
engagerede markedsspillere og forbrugere.

Or. en
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Ændringsforslag 142

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.1 – afsnit 2 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Identificering af de vigtige 
processer i polarområderne for at sikre en 
bedre udvikling af 
forvaltningsmuligheder, der minimerer de 
negative virkninger for økosystemer og 
forbedrer indsigten i det globale klima.

Or. en

Ændringsforslag 143

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.2.2. Energiforsyning 4.2.2. Dekarboniseringsveje

Or. en

Ændringsforslag 144

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU stiler mod at blive verdensførende 
inden for overkommelige, sikre og 
bæredygtige energiteknologier, som 
forbedrer konkurrenceevnen i de globale 
værdikæder og positionen på 
vækstmarkederne. Diverse klimatiske, 
geografiske, miljømæssige og 
socioøkonomiske forhold i EU såvel som 
behovet for at sørge for energisikkerhed og 
adgang til råstoffer kræver en bred vifte af 

EU stiler mod at blive verdensførende 
inden for overkommelige, sikre og 
bæredygtige energiteknologier, som 
forbedrer konkurrenceevnen i de globale 
værdikæder og positionen på 
vækstmarkederne. Diverse klimatiske, 
geografiske, miljømæssige og 
socioøkonomiske forhold i EU såvel som 
behovet for at sørge for energisikkerhed og 
adgang til råstoffer kræver en bred vifte af 
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energiløsninger, herunder løsninger af 
ikke-teknisk karakter. Med hensyn til 
vedvarende energiteknologier skal 
omkostningerne bringes yderligere ned, 
resultaterne skal forbedres, hvilket også 
gælder energisystemet, og der skal 
udvikles banebrydende teknologier. Hvad 
angår fossile brændstoffer vil 
dekarbonisering af deres brug være 
afgørende for at opfylde klimamålene.

energiløsninger, herunder løsninger af 
ikke-teknisk karakter. Med hensyn til 
vedvarende energiteknologier skal 
omkostningerne bringes yderligere ned, 
resultaterne skal forbedres, hvilket også 
gælder energisystemet, og der skal 
udvikles og gennemføres banebrydende 
teknologier. Hvad angår fossile 
brændstoffer vil undgåelse og 
dekarbonisering af deres brug være 
afgørende for at opfylde klimamålene.

Or. en

Ændringsforslag 145

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.2 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Vedvarende energiteknologier og 
løsninger vedrørende elproduktion, 
opvarmning og køling, 
transportbrændstoffer og 
mellemstransportører, i varierende omfang 
og på forskellige udviklingsstadier, 
tilpasset geografiske forhold og markeder, 
både inden for EU og globalt

– Vedvarende energiteknologier og 
løsninger vedrørende elproduktion, 
hydrogenproduktion, industrielle 
processer, opvarmning og køling, 
transportbrændstoffer og 
mellemtransportører, i varierende omfang 
og på forskellige udviklingsstadier, 
tilpasset geografiske forhold og markeder, 
både inden for EU og globalt

Or. en

Begrundelse

Den massive integration af uregelmæssige vedvarende energikilder medfører en tvingende 
nødvendighed af at afbalancere elnet med langsigtet, storstilet energilagring. I begge 
henseender er produktion af hydrogen via elektrolyse, der giver mulighed for el til gas-
teknologi, en vigtig løsning.

Ændringsforslag 146

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.2 – afsnit 2 – led 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Disruptive teknologier vedrørende 
vedvarende energi til nye applikationer og 
banebrydende løsninger

– Disruptive teknologier vedrørende 
vedvarende energi til nye eller meget 
forbedrede applikationer og banebrydende 
løsninger

Or. en

Ændringsforslag 147

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den forventede vækst inden for alsidig 
elektricitetsproduktion og omstillingen til 
øget brug af elektrisk opvarmning, køling 
og transport, betyder, at der er brug for nye 
tilgange til forvaltningen af energinettene. 
Udover dekarbonisering er målet at sikre 
energi til overkommelige priser, 
energisikkerhed og stabilitet i forsyningen, 
der kan nås ved investeringer i innovative 
netinfrastrukturteknologier og innovativ 
systemforvaltning. Forskellige former for 
energilagring vil spille en central rolle i 
leveringen af tjenester til nettet og forbedre 
og styrke netkapaciteten. Udnyttelse af 
synergier mellem forskellige net (f.eks. 
elektricitetsnet, varme- og kølenet, gasnet, 
infrastruktur til opladning og optankning, 
hydrogennet og telekommunikationsnet) og 
aktører (f.eks. industrianlæg, datacentre, 
producent-forbrugere) vil være afgørende 
for den intelligente, integrerede drift af 
relevante infrastrukturer.

Den forventede vækst inden for alsidig 
elektricitetsproduktion og omstillingen til 
øget brug af elektrisk opvarmning og 
hydrogenopvarmning, køling og transport, 
betyder, at der er brug for nye tilgange til 
forvaltningen af energinettene. Udover 
dekarbonisering er målet at sikre energi til 
overkommelige priser, energisikkerhed og 
stabilitet i forsyningen, der kan nås ved 
investeringer i innovative 
netinfrastrukturteknologier og innovativ 
systemforvaltning. Forskellige former for 
energilagring vil spille en central rolle i 
leveringen af tjenester til nettet og forbedre 
og styrke netkapaciteten. Udnyttelse af 
synergier mellem forskellige net (f.eks. 
elektricitetsnet, varme- og kølenet, gasnet, 
infrastruktur til opladning og optankning, 
hydrogennet og telekommunikationsnet) og 
aktører (f.eks. industrianlæg, datacentre, 
producent-forbrugere) vil være afgørende 
for den intelligente, integrerede drift af 
relevante infrastrukturer. Det er vigtigt at 
fremhæve, at brændselscelle- og 
hydrogenteknologier har et stort 
potentiale til at skabe jobs til 
højtuddannede og vækst i Unionen. 
Denne proces fremskyndes gennem 
relevante offentlig-private partnerskaber, 
som skal etableres i Horisont Europa.
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Or. en

Begrundelse

Hydrogens evne til at få adgang til og integrere de enkelte sektorer i energisystemet giver 
mulighed for at anvende og udnytte vedvarende energikilder i langt højere grad. Hvor 
elektricitet fra vedvarende energikilder giver elsektoren en grundlæggende 
dekarboniseringsvej, har varme- og mobilitetssektoren samt industrien endnu ikke nogen 
dekarboniseringsveje af tilsvarende betydning. Hydrogens alsidighed giver disse sektorer 
mulighed for at blive integreret og bidrage til Europas energiomstilling.

Ændringsforslag 148

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.3 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Teknologier og værktøjer til 
elektricitetsnet med henblik på integrering 
af vedvarende energikilder og nye 
belastninger såsom elektromobilitet og 
varmepumper

– Teknologier og værktøjer til 
elektricitetsnet med henblik på integrering 
af vedvarende energikilder og nye 
belastninger såsom elektromobilitet, 
elektrolysatorer, brændselsceller og 
varmepumper

Or. en

Ændringsforslag 149

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.3 – afsnit 2 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Systemisk konsekvensanalyse af 
nye energiteknologier såsom hydrogen 
som energilager

Or. en

Begrundelse

Navnlig hydrogen ventes at spille en vigtig rolle for vores løsninger til mere bæredygtig 
energilagring, men dette kræver, at der produceres enorme mængder energi, hvilket i høj 
grad vil påvirke energibehovet i vores system. Vi bør arbejde på at forstå denne virkning for 
at sikre, at vi ikke udskifter et trin på vejen mod bæredygtighed med et andet.
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Ændringsforslag 150

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.3 – afsnit 2 – led 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Rene løsninger kan sikre et 
pålideligt system, som supplerer og 
rækker videre end vedvarende 
energikilder og elektrificeringsbaseret 
lagring

Or. en

Ændringsforslag 151

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.2.4. Bygninger og industrielle 
faciliteter i energiomstillingen

4.2.4. Bygninger i energiomstillingen

Or. en

Ændringsforslag 152

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bygninger og industrianlæg spiller i 
stigende grad en aktiv rolle i interaktionen 
med energisystemet. De er derfor 
afgørende elementer i omstillingen til 
vedvarende energi.

Bygningsanlæg spiller i stigende grad en 
aktiv rolle i interaktionen med 
energisystemet. De er derfor afgørende 
elementer i omstillingen til vedvarende 
energi.

Or. en
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Ændringsforslag 153

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Industrier, og særligt de energiintensive 
industrier, kan forbedre deres 
energieffektivitet yderligere og arbejde på 
at integrere vedvarende energikilder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Flyttet til nyt interventionsområde.

Ændringsforslag 154

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.4 – afsnit 4 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Bygningers livscyklusbaserede
udformning, konstruktion, drift og 
demontering, under hensyntagen til 
cirkularitet og miljøpræstationer, med 
henblik på energi- og ressourceeffektivitet, 
modstandsdygtighed over for 
klimaændringer og genanvendelse

– Nye modaliteter, herunder 
intelligente værktøjer og 
anvendelsesområder, til livscyklusbaseret
udformning, konstruktion, drift og 
demontering af bygninger, under 
hensyntagen til cirkularitet og 
miljøpræstationer, med henblik på energi-
og ressourceeffektivitet, 
modstandsdygtighed over for 
klimaændringer og genanvendelse

Or. en

Begrundelse

Effektiv gennemførelse af cirkulær og miljøvenlig udformning, konstruktion, drift og 
demontering kræver værktøjer, der kan følge en bygning i hele dens levetid.

Ændringsforslag 155

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.2.4 a. Industrielle faciliteter i 
energiomstillingen

Industrier, og særligt de energiintensive 
industrier, kan forbedre deres 
energieffektivitet yderligere og arbejde på 
at integrere vedvarende energikilder. 
Industrielle faciliteters rolle i 
energisystemet er under forandring som 
følge af behovet for at reducere 
emissioner baseret på direkte eller 
indirekte elektrificering, også en kilde til 
materialer til produktionsprocesser (f.eks. 
hydrogen). Industrianlæg, hvor der 
foregår mange forskellige processer i 
nærheden af hinanden, kan optimere 
udvekslingen af energistrømme og andre 
ressourcer (råvarer) mellem dem.

Hovedlinjer

– Omstillingsteknologier til bæredygtig 
udnyttelse af CO2-kilder med henblik på 
at øge ressourceeffektiviteten og reducere 
emissioner, herunder hybride 
energisystemer til industrien og 
energisektoren med 
dekarboniseringspotentiale

– Værktøjer og infrastruktur til 
processtyring af produktionsanlæg til 
optimering af energistrømme og 
materialer (f.eks. hydrogen, andre 
produkter) i interaktion med andre 
produktionsanlæg og energisystemet

– Fleksibilitet og effektiv elektricitet og 
varme i industrianlæg og energisystemet

– Forbedrede eller nye processer, 
udformning og materialer til effektiv brug 
eller produktion af varme, køling og 
energilagring

Or. en

Begrundelse

Indholdet af det nye interventionsområde: "Industrielle faciliteter i energiomstillingen"
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Ændringsforslag 156

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.5 – afsnit 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Borgernes livskvalitet, sikker 
mobilitet, urban social innovation, byernes 
cirkulære kapacitet og 
regenereringskapacitet, et mindre 
miljøaftryk og mindre forurening.

– Borgernes livskvalitet, herunder 
forebyggelse af energifattigdom, sikker 
mobilitet, urban social innovation, byernes 
cirkulære kapacitet og 
regenereringskapacitet, et mindre 
miljøaftryk og mindre forurening.

Or. en

Begrundelse

Energifattigdom er en stor udfordring for et retfærdigt og socialt Europa. Med de store 
omstillinger i vores energisystemer og samfund skal vi forstå virkningen af nye og ændrede 
energiomkostninger for vores borgeres liv.

Ændringsforslag 157

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.7 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Elektrificering af alle 
transportformer (f.eks. ved hjælp af 
batterier, brændselsceller og hybridisering), 
herunder nye teknologier for 
køretøjer/fartøjer/luftfarttøjers 
fremdriftssystemer, hurtig 
opladning/optankning, udnyttelse af energi 
og brugervenlige og tilgængelige 
grænseflader med infrastruktur til 
opladning, som sikrer interoperabilitet og 
problemfri levering af tjenester, udvikling 
og anvendelse af konkurrencedygtige, 
sikre, højtydende og bæredygtige batterier 
til lav- og nulemissionskøretøjer

– Elektrificering af alle 
transportformer (f.eks. ved hjælp af 
batterier, brændselsceller og hybridisering), 
herunder nye teknologier for 
køretøjer/fartøjer/luftfarttøjers 
fremdriftssystemer, hurtig 
opladning/optankning, udnyttelse af energi 
og brugervenlige og tilgængelige
grænseflader med infrastruktur til
optankning og opladning, som sikrer 
interoperabilitet og problemfri levering af 
tjenester, udvikling og anvendelse af 
konkurrencedygtige, sikre, højtydende og 
bæredygtige batterier til lav- og 
nulemissionskøretøjer

Or. en
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Ændringsforslag 158

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.7 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Bæredygtige nye brændstoffer og 
nye intelligente 
køretøjer/fartøjer/luftfarttøjer til de 
eksisterende og fremtidige 
mobilitetsmønstre og understøttende 
infrastruktur, teknologier og 
brugerbaserede løsninger for 
interoperabilitet og problemfri levering af 
tjenester

– Bæredygtige nye brændstoffer som 
grøn hydrogen og nye intelligente 
køretøjer/fartøjer/luftfarttøjer til de 
eksisterende og fremtidige 
mobilitetsmønstre og understøttende 
infrastruktur, teknologier og 
brugerbaserede løsninger for 
interoperabilitet og problemfri levering af 
tjenester

Or. en

Begrundelse

Dette vil spille en så central rolle i vores nye arsenal af brændstoffer, at det bør nævnes 
udtrykkeligt for at sikre, at det udgør en væsentlig del af indsatsen.

Ændringsforslag 159

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.8 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Digitale netværk og trafikstyring, 
avancerede beslutningsstøttesystemer, 
næste generation af trafikstyring (inklusiv 
multimodale netværk og multimodal 
trafikstyring), bidrag til problemfri, 
multimodal og sammenkoblet mobilitet for 
passagerer og gods, anvendelse af og 
begrænsningerne ved big data, anvendelse 
af innovativ 
satellitpositionering/navigation 
(EGNOS/Galileo)

– Digitale netværk og trafikstyring, 
avancerede beslutningsstøttesystemer, 
næste generation af trafikstyring (inklusiv 
multimodale netværk og multimodal 
trafikstyring), bidrag til problemfri, 
multimodal og sammenkoblet mobilitet for 
passagerer og gods, anvendelse af og 
begrænsningerne ved big data, anvendelse 
af innovativ 
satellitpositionering/navigation 
(EGNOS/Galileo) med forståelse af ny 
adfærd vedrørende den ændrede mobilitet

Or. en
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Begrundelse

Forvaltningen af vores mobilitetssystemer virker kun, når vi kan forudsige, hvordan de vil 
blive brugt. Det er derfor vigtigt, at vi har en tilstrækkelig forståelse af de adfærdsmæssige 
ændringer, som udløses af ændrede mobilitetssystemer.

Ændringsforslag 160

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.8 – afsnit 2 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Nye eller forbedrede tjenester og 
forretningsmodeller, hvorigennem 
brugeren interagerer med de forskellige 
intelligente modaliteter.

Or. en

Begrundelse

I dette interventionsområde er der næsten udelukkende fokus på den teknologiske side af 
omstillingen, men i sidste ende handler det om, at borgerne anvender teknologien, og at vores 
økonomi tjener penge på dem ved at skabe nye markeder.

Ændringsforslag 161

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enorme, koncentrerede og decentraliserede 
lagringsløsninger (der indbefatter kemisk, 
elektrokemisk, elektrisk, mekanisk og 
termisk energi) for energisystemet vil øge 
effektiviteten, fleksibiliteten, den 
teknologiske uafhængighed og 
tilgængelighed samt 
forsyningssikkerheden. Dekarboniseret 
lavemissionstransport vil kræve en 
voksende andel af elektriske køretøjer 
og/eller køretøjer, der bruger andre 
alternative brændstoffer, med bedre 
fungerende og billigere, genanvendelige og 
genbrugelige batterier såvel som lokal 
levering af syntetiske

Enorme, koncentrerede og decentraliserede 
lagringsløsninger (der indbefatter kemisk, 
elektrokemisk, elektrisk, mekanisk og 
termisk energi) for energisystemet vil øge 
effektiviteten, fleksibiliteten, den 
teknologiske uafhængighed og 
tilgængelighed samt 
forsyningssikkerheden. Dekarboniseret 
lavemissionstransport vil kræve en 
voksende andel af elektriske køretøjer, 
hydrogenkøretøjer og/eller køretøjer, der 
bruger andre alternative brændstoffer, med 
bedre fungerende og billigere, 
genanvendelige og genbrugelige batterier 
såvel som lokal levering af 
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brændstoffer/brændstoffer fra vedvarende 
energikilder såsom hydrogen og 
innovative løsninger til lagring på stedet.

lavemissionsbrændstoffer såsom hydrogen 
og innovative løsninger til lagring på 
stedet. Rækken af løsninger skal omfatte 
hele tidsspektret fra millisekunder til 
måneder.

Or. en

Begrundelse

Brændselscellekøretøjer er elektriske køretøjer, der anvender hydrogen som brændstof til at
producere elektricitet om bord. Endvidere er hydrogen ikke begrænset til 
brændselscelleteknologier, men som råstof til energiintensive industrier. Brændselsceller er 
ligeledes en effektiv teknologi til konvertering af energi, som kan bruge hydrogen og/eller 
naturgas som brændstof. Hydrogen og brændselsceller er to teknologier, som supplerer 
hinanden, men som ikke udelukkende er knyttet til hinanden.

Ændringsforslag 162

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.9 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Teknologier, der omfatter flydende 
og gasformige brændstoffer, og deres 
tilknyttede værdikæder til dækning af både 
daglige og sæsonbetonede lagringsbehov

– Teknologier, der omfatter flydende 
og gasformige lavemissionsbrændstoffer, 
og deres tilknyttede værdikæder til 
dækning af både daglige og sæsonbetonede 
lagringsbehov

Or. en

Ændringsforslag 163

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 4 – nr. 4.2 – underpunkt 4.2.9 – afsnit 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Lav- og nulemissionshydrogen, 
herunder brændselsceller, og EU-
værdikæden fra design til endelig brug på 
tværs af forskellige applikationer.

– Lav- og nulemissionshydrogen, 
elektrolysatorer, brændselsceller, og EU-
værdikæden fra design til endelig brug på 
tværs af forskellige applikationer. 
Hydrogen spiller en afgørende rolle inden 
for dekarbonisering af industrier som stål 
og kemikalier
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Or. en

Ændringsforslag 164

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 5 – nr. 5.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Menneskelige aktiviteter lægger et øget 
pres på jorden, havene og oceanerne, 
vandet, luften, biodiversiteten og andre 
naturressourcer. Ernæring af planetens 
voksende befolkning er direkte afhængig af 
de naturlige systemer og ressourcers 
sundhed. Kombineret med 
klimaforandringerne skaber menneskets 
voksende efterspørgsel efter 
naturressourcer et miljømæssigt pres, som 
går langt ud over de bæredygtige niveauer, 
og som påvirker økosystemerne og deres 
kapacitet til at bidrage til vores velfærd. 
Koncepterne med den cirkulære økonomi, 
bioøkonomien og den blå økonomi giver 
anledning til at skabe balance mellem de 
miljømæssige, sociale og økonomiske mål 
og bringe de menneskelige aktiviteter på et 
bæredygtigt spor.

Menneskelige aktiviteter lægger et øget 
pres på jorden, havene og oceanerne, 
vandet, luften, biodiversiteten og andre 
naturressourcer. Ernæring af planetens 
voksende befolkning er direkte afhængig af 
de naturlige systemer og ressourcers 
sundhed. Kombineret med 
klimaforandringerne skaber menneskets 
voksende efterspørgsel efter 
naturressourcer et miljømæssigt pres, som 
går langt ud over de bæredygtige niveauer, 
og som påvirker økosystemerne og deres 
kapacitet til at bidrage til vores velfærd. 
Koncepterne med den cirkulære økonomi, 
agroøkonomien, bioøkonomien og den blå 
økonomi giver anledning til at skabe 
balance mellem de miljømæssige, sociale 
og økonomiske mål og bringe de 
menneskelige aktiviteter på et bæredygtigt 
spor.

Or. en

Ændringsforslag 165

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 5 – nr. 5.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at vi kan opfylde målene for 
bæredygtig udvikling, garantere produktion 
og forbrug af sikre og sunde fødevarer, 
fremme bæredygtig praksis inden for 
landbrug, fiskeri og skovbrug, sikre adgang 
til rent vand og ren luft for alle, holde 
havene og oceanerne rene, og bevare og 

(Vedrører ikke den danske tekst)    
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genetablere planetens vitale natursystemer 
og miljøet, kræver det, at vi udnytter 
potentialet ved forskning og innovation. 
Men der mangler klarhed om, hvilke veje 
der skal følges for at nå omstillingen til 
bæredygtighed og overvinde de 
vedvarende forhindringer. Omstilling til 
bæredygtigt forbrug og produktion og 
genopretning af planetens sundhed kræver 
investeringer i teknologier, nye 
forretningsmodeller og social og 
miljømæssig innovation. Det skaber nye 
muligheder for en bæredygtig, 
modstandsdygtig, innovativ og ansvarlig 
europæisk økonomi, sætter skub i 
ressourceeffektiviteten, produktiviteten og 
konkurrenceevnen samt genererer 
beskæftigelse og vækst.

Or. en

Ændringsforslag 166

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 5 – nr. 5.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne vil bygge på en videnbase og 
levere løsninger for bæredygtig forvaltning 
og brug af naturressourcer fra land og vand 
og en øget rolle for landbaserede og 
akvatiske systemer som kulstofdræn 
sikring af fødevare- og 
ernæringsikkerheden, tilvejebringelse af 
sikker, sund og nærende kost fremskynde 
omstillingen fra en lineær økonomi baseret 
på fossile brændstoffer til en 
ressourceeffektiv, modstandsdygtig, 
kulstoffattig cirkulær økonomi, støtte 
udviklingen af en bæredygtig, biobaseret 
økonomi og den blå økonomi samt udvikle 
modstandsdygtige og levende land-, kyst 
og byområder.

Aktiviteterne vil bygge på en videnbase og 
levere løsninger for bæredygtig forvaltning 
og brug af naturressourcer fra land og vand 
og en øget rolle for landbaserede og 
akvatiske systemer som kulstofdræn 
sikring af fødevare- og 
ernæringsikkerheden, tilvejebringelse af 
sikker, sund og nærende kost fremskynde 
omstillingen af Unionens fødevarer og 
landbrug til økologisk intensive og 
agroøkologiske strategier til gavn for både 
konventionelt og økologisk landbrug 
fremskynde omstillingen fra en lineær 
økonomi baseret på fossile brændstoffer til 
en ressourceeffektiv, modstandsdygtig, 
kulstoffattig cirkulær økonomi, støtte 
udviklingen af en bæredygtig, biobaseret 
økonomi og den blå økonomi samt udvikle 
modstandsdygtige og levende land-, kyst 
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og byområder.

Or. en

Ændringsforslag 167

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 5 – nr. 5.1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsknings- og innovationsaktiviteter 
under denne klynge bidrager især til 
gennemførelse af målene for 
miljøhandlingsprogrammet, den fælles 
landbrugspolitik, den fælles fiskeripolitik, 
fødevarelovgivningen, havpolitikken, 
handlingsplanen for den cirkulære 
økonomi, EU's strategi for bioøkonomi og 
klima- og energirammen for 2030 såvel 
som EU's retlige bestemmelser om 
reduktion af luftforureningen.

Forsknings- og innovationsaktiviteter 
under denne klynge bidrager især til 
gennemførelse af målene for 
miljøhandlingsprogrammet, den fælles 
landbrugspolitik, den fælles fiskeripolitik, 
fødevarelovgivningen, havpolitikken, 
handlingsplanen for den cirkulære 
økonomi, EU's strategi for bioøkonomi og 
klima- og energirammen for 2030 såvel 
som EU's retlige bestemmelser om 
reduktion af luftforureningen. Aktionerne 
vil være tæt knyttet til eksisterende EU-
partnerskaber, navnlig PRIMA.

Or. en

Ændringsforslag 168

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 5 – nr. 5.2 – underpunkt 5.2.1 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Udvidelse af Copernicus' produkt-
og tjenesteportefølje

– Udvidelse af Copernicus' produkt-
og tjenesteportefølje, navnlig tjenester om 
tilskrivning af luftforurening

Or. en

Begrundelse

Som følge af elektrificeringen og digitaliseringen af forskellige sektorer i vores økonomi vil 
kilderne til luftforurening skifte dramatisk i det kommende årti. Uden gode tjenester med 
konstante ajourføringer vil politikerne forsøge at løse problemet baseret på gammel viden.
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Ændringsforslag 169

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 5 – nr. 5.2 – underpunkt 5.2.3 – afsnit 2 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Omstilling til integrerede og
forskelligartede fødevare- og 
landbrugssystemer og former for 
dyrkningspraksis, herunder brug af 
præcisionsteknologier, agroøkologisk og 
økologisk intensivering, som gavner både 
konventionelt og økologisk landbrug

Or. en

Ændringsforslag 170

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 5 – nr. 5.2 – underpunkt 5.2.3 – afsnit 2 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Planteskadegørere og -sygdomme, 
dyresundhed og -velfærd, alternativer til 
brug af omstridte pesticider, antibiotika og 
andre stoffer

– Planteskadegørere og -sygdomme, 
dyresundhed og -velfærd, alternativer til 
brug af omstridte pesticider, antibiotika og 
andre stoffer, udvikling af økologiske 
landbrugsstrategier for plante- og 
dyresundhed

Or. en

Ændringsforslag 171

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 5 – nr. 5.2 – underpunkt 5.2.6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Biobaseret innovation danner grundlaget 
for omstillingen væk fra en økonomi 
baseret på fossile brændstoffer og omfatter 
bæredygtig udvinding, industriel 

Biobaseret innovation danner grundlaget 
for omstillingen væk fra en økonomi 
baseret på fossile brændstoffer og omfatter 
bæredygtig udvinding, industriel 
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forarbejdning og omdannelse af biomasse 
fra land og vand til biobaserede materialer 
og produkter. Den udnytter ligeledes 
potentialet ved levende ressourcer, 
biovidenskab og industriel bioteknologi til 
nye opdagelser, produkter og processer. 
Biobaseret innovation, herunder 
teknologier, kan skabe nye økonomiske 
aktiviteter og ny beskæftigelse i regioner 
og byer, bidrage til at sætte nyt skub i land-
og kystområdernes økonomier og styrke 
bioøkonomiens cirkularitet.

forarbejdning og omdannelse af biomasse 
fra land og vand til biobaserede materialer 
og produkter. Den udnytter ligeledes 
potentialet ved levende ressourcer, 
biovidenskab og industriel bioteknologi til
nye opdagelser, produkter og processer. 
Biobaseret innovation, herunder 
teknologier, kan skabe nye økonomiske 
aktiviteter og ny beskæftigelse i regioner 
og byer, bidrage til at sætte nyt skub i land-
og kystområdernes økonomier og styrke 
bioøkonomiens cirkularitet. Biobaserede 
innovationssystemer kræver samarbejde 
på tværs af sektorer og værdikæden.

Or. en

Ændringsforslag 172

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 5 – nr. 5.2 – underpunkt 5.2.6 – afsnit 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Biobaserede værdikæder, 
materialer, herunder bioinspirerede 
materialer, produkter og processer, med 
nye egenskaber, funktionaliteter og øget 
bæredygtighed (herunder reduktion af 
drivhusgasemissioner), som fremmer 
udviklingen af avancerede bioraffinaderier, 
hvor der anvendes flere forskellige former 
for biomasse

– Biobaserede værdikæder, 
materialer, herunder bioinspirerede 
materialer, produkter og processer, med 
nye egenskaber, funktionaliteter og øget 
bæredygtighed (herunder reduktion af 
drivhusgasemissioner), som fremmer 
udviklingen af avancerede bioraffinaderier, 
hvor der anvendes flere forskellige former 
for biomasse, herunder bioaffald samt 
industriaffald og sidestrømme

Or. en

Begrundelse

Biomasse kan opfattes som udelukkende omfattende materiale fra planter og dyr. Avancerede 
bioraffinaderier kan gå ud over dette, navnlig med hensyn til brug af bioaffald og industrielt 
affald samt sidestrømme.
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Ændringsforslag 173

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 5 – nr. 5.2 – underpunkt 5.2.6 – afsnit 2 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Den biobaserede økonomis 
cirkularitet gennem teknologisk, systemisk 
og social innovation og innovation inden 
for forretningsmodeller med henblik på 
hurtigt at øge den skabte værdi pr. enhed 
biologisk ressource, idet værdien af 
sådanne ressourcer bevares i økonomien i 
længere tid og understøtter princippet om 
kaskadeanvendelse af bæredygtig biomasse 
gennem forskning og innovation

– Den biobaserede økonomis 
cirkularitet gennem teknologisk, systemisk 
og social innovation og innovation inden 
for forretningsmodeller med henblik på at 
øge den skabte værdi pr. enhed biologisk 
ressource, idet værdien af sådanne 
ressourcer bevares i økonomien i længere 
tid og understøtter princippet om 
kaskadeanvendelse af bæredygtig biomasse 
gennem forskning og innovation

Or. en

Begrundelse

Ordet "hurtigt" er ikke defineret.

Ændringsforslag 174

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 5 – nr. 5.2 – underpunkt 5.2.6 – afsnit 2 – led 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Øget forståelse af drivkræfter og 
barrierer for anvendelse af biobaserede 
produkter gennem forskning i CE-
mærkning, mærkater, anvendelse af 
standarder, certificeringsordninger, 
offentlige indkøb og lovgivningsmæssige 
aktiviteter, herunder fra et globalt 
konkurrencemæssigt perspektiv.

Or. en

Begrundelse

Det vil være vigtigt for den biobaserede sektor at have et videnskabeligt grundlag for 
drivkræfter og hindringer for at kunne udnytte potentialet i denne nye sektor fuldt ud, navnlig 
med hensyn til EU's regler og lovgivning.



PE625.306v01-00 108/142 PR\1158114DA.docx

DA

Ændringsforslag 175

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 6 – nr. 6.2 – underpunkt 6.2.2 – afsnit 2 – afsnit 4 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Analyse af EU's 
energiforsyningssikkerhed, herunder 
energiinfrastruktur og energimarkeder

– Analyse af EU's 
energiforsyningssikkerhed, herunder 
energiinfrastruktur og energimarkeder og 
hensyntagen til, at det haster med at få 
dekarboniseret energisystemerne

Or. en

Ændringsforslag 176

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 6 – nr. 6.2 – underpunkt 6.2.2 – afsnit 2 – punkt 4 – led 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Analyse af alternative 
brændstoffer og de dertil knyttede 
infrastrukturbehov.

– Analyse af 
lavemissionsbrændstoffer og de dertil 
knyttede infrastrukturbehov.

Or. en

Ændringsforslag 177

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 6 – nr. 6.2 – underpunkt 6.2.2 – afsnit 2 – punkt 4 – led 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Analyse af, hvordan Unionen kan 
gennemgå en hurtig og storstilet, 
omkostningseffektiv dekarbonisering, 
også ved hjælp af den eksisterende 
infrastruktur.

Or. en
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Ændringsforslag 178

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 6 – nr. 6.2 – underpunkt 6.2.2 – afsnit 2 – punkt 5 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Validerede metoder, 
præstationsprøvninger af laboratorier og 
nye analytiske værktøjer til gennemførelse 
af fødevaresikkerhedspolitikker

– Validerede metoder, 
præstationsprøvninger af laboratorier og 
nye analytiske værktøjer til gennemførelse 
af sporbarheds- og 
fødevaresikkerhedspolitikker metoder til 
opdagelse af nye 
plantedyrkningsteknikker

Or. en

Ændringsforslag 179

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 6 – nr. 6.2 – underpunkt 6.2.2 – afsnit 2 – punkt 5 – led 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Metoder til vurdering af naturligt 
forekommende stoffer som 
plantesundhedsprodukter

Or. en

Ændringsforslag 180

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

III III Innovativt Europa

Or. en
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Ændringsforslag 181

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – nr. 7 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Øge samarbejdet mellem alle typer 
innovatorer, navnlig mellem 
opstartsvirksomheder, SMV'er og store 
virksomheder, som skaber nye 
økosystemer.

Or. en

Begrundelse

"Samarbejdsaspektet" af innovation skal styrkes.

Ændringsforslag 182

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – afsnit 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont Europas søjle "Åben innovation" 
er — sammen med andre EU-politikker og 
navnlig InvestEU-programmet — udviklet 
til at levere sådanne håndgribelige 
resultater. Den bygger på de erfaringer, 
som er høstet i forbindelse med de tidligere 
rammeprogrammer, især fra aktiviteter, der 
er målrettet fremtidige teknologier og 
innovation (som eksempelvis Fremtidige 
og nye teknologier (FET) og Den hurtige 
vej til innovation), SMV'er (som 
eksempelvis SMV-instrumentet) tillige 
med privat finansiering og 
virksomhedsfinansiering (som eksempelvis 
Finansieringsfacilitet for risikodeling under 
RP7 og Horisont 2020's InnovFin), der alle 
er del af EIC's pilotaktiviteter iværksat for 
perioden 2018-2020.

Horisont Europas søjle "Innovativt 
Europa" er — sammen med andre EU-
politikker og navnlig InvestEU-
programmet — udviklet til at levere 
sådanne håndgribelige resultater. Den 
bygger på de erfaringer, som er høstet i 
forbindelse med de tidligere 
rammeprogrammer, især fra aktiviteter, der 
er målrettet fremtidige teknologier og 
innovation (som eksempelvis Fremtidige 
og nye teknologier (FET) og Den hurtige 
vej til innovation), SMV'er (som 
eksempelvis SMV-instrumentet) tillige 
med privat finansiering og 
virksomhedsfinansiering (som eksempelvis 
Finansieringsfacilitet for risikodeling under 
RP7 og Horisont 2020's InnovFin), der alle 
er del af EIC's pilotaktiviteter iværksat for 
perioden 2018-2020.

Or. en
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Ændringsforslag 183

Forslag til afgørelse
Bilag – del III – afsnit 10 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af disse erfaringer oprettes Det 
Europæiske Innovationsråd (EIC) under 
søjlen. Rådet vil fremme banebrydende 
innovation med potentiale til hurtig 
opskalering på globalt niveau og med 
særlige former for aktioner og aktiviteter:

På grundlag af disse erfaringer oprettes Det 
Europæiske Innovationsråd (EIC) under 
søjlen. Rådet vil fremme banebrydende 
forskning og innovation med potentiale til 
hurtig opskalering på globalt niveau og 
med særlige former for aktioner og 
aktiviteter:

Or. en

Ændringsforslag 184

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – afsnit 10 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– støtte til udvikling af fremtidige og 
fremspirende banebrydende innovationer

– støtte til udvikling af fremtidige og 
fremspirende banebrydende innovationer, 
herunder gennem målrettet 
samarbejdsforskning

Or. en

Ændringsforslag 185

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – nr. 10 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– fremme af udbredelse og 
anvendelse af innovation i industrielle og 
andre økonomiske værdikæder

Or. en
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Ændringsforslag 186

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – afsnit 10 – led 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– skabelse af synergier med 
aktiviteterne i andre dele af programmet

Or. en

Ændringsforslag 187

Forslag til afgørelse
Bilag 2 – del III – afsnit 11 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– støtte til Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi (EIT) og videns-
og innovationsfællesskaber (VIF).

– støtte til Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi (EIT) og videns-
og innovationsfællesskaber (VIF), det nu 
veletablerede kontaktpunkt for innovation 
i Europa.

Or. en

Begrundelse

Dette forslag afspejler de foreslåede ændringer i teksten.

Ændringsforslag 188

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – afsnit 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT er Europas største integrerede 
innovationsøkosystem med over 1 000 
fremragende partnere fra bl.a. 
erhvervsliv, forskning og uddannelse. 
EIT's innovationsmodel fungerer og er 
fortsat særligt relevant med hensyn til at 
fjerne hindringer for innovation i 
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medlemsstaterne og regionalt.

Or. en

Begrundelse

Der mangler en beskrivelse af EIT's rolle.

Ændringsforslag 189

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIC vil primært blive gennemført via to 
indbyrdes supplerende aktioner, nemlig 
Pathfinder for advanced research til de 
tidlige faser af den teknologiske udvikling 
og Accelerator, som omfatter innovations-
og markedsføringsaktioner, herunder 
faserne før massekommercialisering og 
virksomhedsvækst. Med idéen om at 
tilbyde et enkelt kontaktpunkt og en samlet 
støtteproces vil Accelerator også yde 
blandet finansiering, hvor tilskud 
kombineres med egenkapitalfinansiering. 
Dertil kommer, at det vil lette adgangen til 
lån under InvestEU-programmet.

EIC vil primært blive gennemført via to 
indbyrdes supplerende aktioner, nemlig 
EIC's Pathfinder for advanced research til 
de tidlige faser af den teknologiske 
udvikling og EIC's Accelerator, som 
omfatter innovations- og 
markedsføringsaktioner, herunder faserne 
før massekommercialisering og 
virksomhedsvækst Med idéen om at 
supplere EIT og tilbyde et enkelt 
kontaktpunkt og en samlet støtteproces vil 
Accelerator også yde blandet finansiering, 
hvor tilskud kombineres med 
egenkapitalfinansiering. Dertil kommer, at 
det vil lette adgangen til lån under 
InvestEU-programmet.

Or. en

Begrundelse

EIT er allerede et veletableret kontaktpunkt for innovation i Europa. For at indfri den 
forventede innovationsvirkning for borgerne skal alle Horisont Europas instrumenter hænge 
sammen og ikke blokere. Den nuværende overlapning mellem EIT og EIC skal håndteres.

Ændringsforslag 190

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– fokusere på banebrydende og – fokusere på forskning i radikalt 
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disruptive innovationer, herunder social 
innovation, som potentielt kan skabe nye 
markeder, i modsætning til dem, som 
indebærer gradvise forbedringer af 
eksisterende produkter, tjenester eller 
forretningsmodeller

nye fremtidige teknologier og 
banebrydende og disruptive innovationer, 
herunder social innovation, som potentielt 
kan skabe nye markeder eller give plads til 
nye løsninger, i modsætning til dem, som 
indebærer gradvise forbedringer af 
eksisterende produkter, tjenester eller 
forretningsmodeller

Or. en

Begrundelse

Det Europæiske Innovationsråd skal tilskynde til at udvikle forskning i radikalt nye fremtidige 
teknologier, som vil skabe innovation, herunder også indirekte innovation med høj potentiale, 
ikke blot innovation med synligt markedspotentiale.

Ændringsforslag 191

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 3 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– primært være bottom-up, åben for 
innovationer fra alle forskningsområder, 
teknologi og applikationer i enhver sektor, 
og muliggøre målrettet støtte til 
fremspirende banebrydende eller disruptive 
teknologier af potentiel strategisk 
betydning

– primært være bottom-up, åben for 
målrettet videnskabelig forskning og 
innovationer fra alle forskningsområder, 
teknologi og applikationer i enhver sektor
fra alle typer organisationer, og muliggøre 
målrettet støtte til fremspirende 
banebrydende eller disruptive teknologier 
af potentiel strategisk betydning

Or. en

Ændringsforslag 192

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 3 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– fremme innovationer, som går på 
tværs af forskellige videnskabelige, 
teknologiske (f.eks. ved at kombinere det 
fysiske og det digitale område) områder og 

– fremme forskning og innovationer, 
som går på tværs af forskellige 
videnskabelige, teknologiske (f.eks. ved at 
kombinere det fysiske og det digitale 
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sektorer område) områder og sektorer

Or. en

Ændringsforslag 193

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 3 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– være koncentreret om innovatorer, 
forenkling af procedurer og administrative 
krav, gøre brug af interviews for at hjælpe 
med at vurdere ansøgninger, og sikre hurtig 
beslutningstagning

– være koncentreret om forskere og 
innovatorer, forenkling af procedurer og 
administrative krav, gøre brug af 
interviews for at hjælpe med at vurdere 
ansøgninger, og sikre hurtig 
beslutningstagning

Or. en

Begrundelse

Forskere skal også medtages i teksten. Pathfinder-instrumentet tager udgangspunkt i FET-
ordningen og vil være åben for forskningsorganisationer og samarbejdsprojekter, som har til 
formål at udvikle banebrydende forskning og radikalt nye teknologier med lovende 
markedsføringsmuligheder.

Ændringsforslag 194

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal lægges særlig vægt på at sikre 
korrekt og effektiv komplementaritet med 
individuelle eller netværksbaserede 
medlemsstatsinitiativer, herunder i form af 
europæiske partnerskaber.

Der skal derudover lægges særlig vægt på 
at sikre korrekt og effektiv 
komplementaritet med individuelle eller 
netværksbaserede medlemsstatsinitiativer, 
herunder i form af europæiske 
partnerskaber.

Or. en
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Ændringsforslag 195

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – nr. 1.1 – underpunkt 1.1.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1.1. Pathfinder for Advanced Research 1.1.1. EIC's Pathfinder for Advanced 
Research

Or. en

Ændringsforslag 196

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.1 – underpunkt 1.1.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Pathfinder's overordnede målsætning vil 
være at dyrke potentielt markedsskabende 
innovationer ud fra banebrydende 
teknologiske idéer og bringe dem til 
demonstrationsfasen eller udvikle business 
cases eller strategier, der kan fremmes 
yderligere gennem Accelerator eller andre 
markedsudrulningsløsninger. I den 
forbindelse vil Pathfinder i første omgang 
støtte de tidligste faser af den 
videnskabelige og teknologiske forskning 
og udvikling, herunder proof of concept og 
prototyper til teknologivalidering.

Pathfinder's overordnede målsætning vil 
være at støtte forskning i radikalt nye 
fremtidige teknologier, dyrke potentielt 
markedsskabende innovationer ud fra 
banebrydende videnskabelige og 
teknologiske idéer og bringe dem til 
demonstrationsfasen eller udvikle business 
cases eller strategier, der kan fremmes 
yderligere gennem Accelerator eller andre 
markedsudrulningsløsninger. I den 
forbindelse vil Pathfinder i første omgang 
støtte de tidligste faser af den 
videnskabelige og teknologiske forskning 
og udvikling, herunder banebrydende 
forskning, proof of concept og prototyper 
til teknologivalidering.

Or. en

Ændringsforslag 197

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.1 – underpunkt 1.1.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse porteføljer af udvalgte projekters25 Disse porteføljer af udvalgte projekters25
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vil blive videreudviklet og forøget, hver 
især ud fra en vision, der er udviklet af 
deres innovatorer, men også delt med 
forsknings- og innovationssamfundet som 
helhed. Overgangsaktiviteterne under 
Pathfinder vil blive gennemført for at 
hjælpe innovatorerne med at finde vejen 
til kommerciel udvikling, såsom 
demonstrationsaktiviteter og 
feasibilityundersøgelser, der har til formål 
at vurdere potentielle business cases og 
understøtte skabelsen af spin offs og 
opstartsvirksomheder. Disse 
overgangsaktiviteter kan også bestå af 
supplerende tilskud, som skal supplere 
eller forøge anvendelsesområdet for 
tidligere og igangværende aktioner, 
inkludere nye partnere, muliggøre 
samarbejde inden for porteføljen og 
udvikle dets tværfaglige samfund.

vil blive videreudviklet og forøget, hver 
især ud fra en vision, der er udviklet af 
deres innovatorer, men også delt med 
forsknings- og innovationssamfundet som 
helhed. Overgangsaktiviteterne under 
Pathfinder vil blive gennemført for at
hjælpe højrisikoinnovatorerne med at 
finde vejen til kommerciel udvikling, 
såsom demonstrationsaktiviteter og 
feasibilityundersøgelser, der har til formål 
at vurdere potentielle business cases og 
understøtte skabelsen af spin offs og 
opstartsvirksomheder. Disse 
overgangsaktiviteter kan også bestå af 
supplerende tilskud, som skal supplere 
eller forøge anvendelsesområdet for 
tidligere og igangværende aktioner, 
inkludere nye partnere, muliggøre 
samarbejde inden for porteføljen og 
udvikle dets tværfaglige samfund.

__________________ __________________

25 Disse kan også omfatte projekter udvalgt 
under Horisont 2020 såsom FET. De kan 
også omfatte andre EU-støttede relevante 
aktiviteter og finansieret Seal of 
Excellence, der stammer fra indkaldelser 
under Pathfinder.

25 Disse kan også omfatte projekter udvalgt 
under Horisont 2020 såsom FET. De kan 
også omfatte andre EU-støttede relevante 
aktiviteter og finansieret Seal of 
Excellence, der stammer fra indkaldelser 
under Pathfinder.

Or. en

Ændringsforslag 198

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.1 – underpunkt 1.1.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Pathfinder vil være åben for alle typer af 
innovatorer, fra enkeltpersoner til 
universiteter, forskningsorganisationer og 
virksomheder, især opstartsvirksomheder 
og SMV'er, og fra enkeltmodtagere eller 
tværfaglige konsortier. I tilfælde af 
projekter med en enkelt støttemodtager vil 
større virksomheder ikke have adgang. 
Pathfinder vil blive gennemført i tæt 

Pathfinder vil være åben for alle typer af 
innovatorer med stort potentiale, fra 
enkeltpersoner til universiteter, 
forskningsorganisationer og virksomheder, 
især opstartsvirksomheder og SMV'er, og 
fra enkeltmodtagere eller tværfaglige 
konsortier. I tilfælde af projekter med en 
enkelt støttemodtager vil større 
virksomheder ikke have adgang. For at 
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koordination med andre dele af Horisont 
Europa, især gennem aktiviteter under Det 
Europæiske Forskningsråd (EFR), Marie 
Skłodowska-Curie-aktiviteterne (MSCA) 
og Det Europæiske Institut for Innovation 
og Teknologis (EIT) videns- og 
innovationsfællesskaber (VIF). Den vil 
også blive gennemført i tæt samordning 
med medlemsstaternes programmer og 
aktiviteter.

sikre synergier og undgå overlapninger vil 
Pathfinder blive gennemført i tæt 
koordination med andre dele af Horisont 
Europa, især gennem aktiviteter under Det 
Europæiske Forskningsråd (EFR), Marie 
Skłodowska-Curie-aktiviteterne (MSCA) 
og Det Europæiske Institut for Innovation 
og Teknologi (EIT). Opmærksomheden 
bør navnlig rettes mod opskalering af 
opstartsvirksomheder genereret af 
Horisont Europa. Den vil også blive 
gennemført i tæt samordning med 
medlemsstaternes programmer og 
aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 199

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.1 – underpunkt 1.1.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1.2. Accelerator 1.1.2. EIC's Accelerator

Or. en

Ændringsforslag 200

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.1 – underpunkt 1.1.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Accelerator vil følgelig yde finansiel støtte 
til innovatorer, som endnu ikke er 
finansielt stabile eller attraktive for 
investorer, og virksomheder, der har 
ambitioner om at udvikle og udrulle deres 
banebrydende innovationer i EU og på de 
internationale markeder og hurtigt 
ekspandere. Den vil til det formål bygge på 
de erfaringer, der er gjort med Horisont 
2020's SMV-instrument fase 2 og 3 og 

Accelerator vil følgelig i fuld 
overensstemmelse med EIT's støtte til 
opstartsvirksomheder og 
opskaleringsvirksomheder yde finansiel 
støtte til innovatorer, som endnu ikke er 
finansielt stabile eller attraktive for 
investorer, og virksomheder, der har 
ambitioner om at udvikle og udrulle deres 
banebrydende innovationer i EU og på de 
internationale markeder og hurtigt 
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Horisont 2020's InnovFin-initiativ, navnlig 
ved at tilføje en komponent, hvor der ydes 
andet end tilskud, og evnen til at støtte 
større og længerevarende investeringer.

ekspandere. Den vil til det formål bygge på 
de erfaringer, der er gjort med Horisont 
2020's SMV-instrument fase 2 og 3 og 
Horisont 2020's InnovFin-initiativ, navnlig 
ved at tilføje en komponent, hvor der ydes 
andet end tilskud, og evnen til at støtte 
større og længerevarende investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 201

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.1 – underpunkt 1.1.2 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Accelerator vil primært operere gennem en 
fortsat åben og bottom-up indkaldelse af 
forslag, der har individuelle iværksættere 
(især opstartsvirksomheder og SMV'er) 
som målgruppe, og der vil blive lagt særlig 
vægt på unge og kvindelige innovatorer. 
Denne åbne, bottom-up indkaldelse vil 
blive suppleret med målrettet støtte til 
fremspirende banebrydende eller disruptive 
teknologier af potentiel strategisk 
betydning. Investorer, herunder offentlige 
innovationsagenturer, kan ligeledes 
indsende forslag, men støtten vil blive 
tildelt virksomheden.

Accelerator vil primært operere gennem en 
fortsat åben og bottom-up indkaldelse af 
forslag, der har individuelle iværksættere 
(især opstartsvirksomheder og SMV'er) 
som målgruppe, og der vil blive lagt særlig 
vægt på unge og kvindelige innovatorer. 
Denne åbne, bottom-up indkaldelse vil 
blive suppleret med målrettet støtte til 
fremspirende banebrydende eller disruptive 
teknologier af potentiel strategisk 
betydning. Investorer, herunder offentlige 
innovationsagenturer, kan ligeledes 
indsende forslag, men støtten vil blive 
tildelt virksomheden. Der sikres fuld 
komplementaritet med aktiviteterne i 
EIT's Accelerator-programmer.

Or. en

Ændringsforslag 202

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.1 – underpunkt 1.1.2 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Accelerator vil muliggøre hurtig 
anvendelse af innovationer, der stammer 

Accelerator vil muliggøre hurtig 
anvendelse af innovationer, der stammer 
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fra projekter, der er støttet under 
Pathfinder, fra lignende "avancerede 
forskningsprogrammer" i medlemsstaterne 
og fra andre søjler under EU's 
rammeprogrammer28, med det formål at 
støtte dem, så de når ud på markedet. 
Denne indkredsning af projekter, som 
støttes under andre søjler af Horisont 
Europa tillige med tidligere 
rammeprogrammer, vil være baseret på 
relevante metoder såsom Innovation Radar.

fra projekter, der er støttet under 
Pathfinder, fra lignende "avancerede 
forskningsprogrammer" i medlemsstaterne 
fra EIT og andre søjler under EU's 
rammeprogrammer28, med det formål at 
støtte dem, så de når ud på markedet. 
Denne indkredsning af projekter, som 
støttes under andre søjler af Horisont 
Europa tillige med tidligere 
rammeprogrammer, vil være baseret på 
relevante metoder såsom Innovation Radar.

__________________ __________________

28 Såsom EFR's proof of concept, fra 
projekter støttet under søjlen "Globale 
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne", opstartsvirksomheder, 
der stammer fra Det Europæiske Institut 
for Innovation og Teknologis VIF'er,
herunder fra Horisont 2020's aktiviteter, 
især projekter udvalgt under Horisont 
2020's SMV fase 2 og relateret Seal of 
Excellence finansieret af medlemsstaterne 
samt (eksisterende og fremtidige) 
europæiske partnerskaber.

28 Såsom EFR's proof of concept, fra 
projekter støttet under søjlen "Globale 
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne", herunder fra Horisont 
2020's aktiviteter, især projekter udvalgt 
under Horisont 2020's SMV fase 2 og 
relateret Seal of Excellence finansieret af 
medlemsstaterne samt (eksisterende og 
fremtidige) europæiske partnerskaber.

Or. en

Ændringsforslag 203

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.1 – underpunkt 1.1.3 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– EIC-
virksomhedsaccelerationstjenester til støtte 
for aktiviteter og aktioner under Pathfinder 
og Accelerator. Målet vil være at forbinde 
EIC-samfundet af støttede innovatorer, 
herunder finansieret Seal of Excellence, 
med investorer, partnere og offentlige 
indkøbere. Den vil ligeledes tilvejebringe 
en række coaching- og mentortjenester til 
EIC's aktioner. Den vil give innovatorerne 
adgang til internationale netværk af 
potentielle partnere, herunder fra 

– EIC-
virksomhedsaccelerationstjenester til støtte 
for aktiviteter og aktioner under Pathfinder 
og Accelerator. Målet vil være at forbinde 
EIC-samfundet af støttede innovatorer, 
herunder finansieret Seal of Excellence, 
med investorer, partnere og offentlige 
indkøbere. Den vil ligeledes tilvejebringe 
en række coaching- og mentortjenester til 
EIC's aktioner. Den vil give innovatorerne 
adgang til internationale netværk af 
potentielle partnere, herunder fra 
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industrien, med det formål at supplere en 
værdikæde eller udvikle 
markedsmulighederne samt finde 
investorer og andre kilder til privat 
finansiering eller virksomhedsfinansiering. 
Aktiviteterne vil omfatte livearrangementer 
(f.eks. formidlingsarrangementer og 
salgsarrangementer), men også udvikling 
eller anvendelse af eksisterende platforme 
til matchning af interessenter i tæt 
samarbejde med finansielle mellemled 
støttet af InvestEU og med EIB-gruppen. 
Disse aktiviteter vil ligeledes tilskynde til 
peerudvekslinger som kilde til læring inden 
for innovationsøkosystemer, hvor der gøres 
særlig god brug af medlemmerne af EIC's 
rådgivende udvalg på højt niveau og EIC-
stipendiater.

industrien, med det formål at supplere en 
værdikæde eller udvikle 
markedsmulighederne samt finde 
investorer og andre kilder til privat 
finansiering eller virksomhedsfinansiering. 
Aktiviteterne vil omfatte livearrangementer 
(f.eks. formidlingsarrangementer og 
salgsarrangementer), men også udvikling 
eller anvendelse af eksisterende platforme 
til matchning af interessenter i tæt 
samarbejde med finansielle mellemled 
støttet af InvestEU og med EIB-gruppen. 
Disse aktiviteter vil ligeledes tilskynde til 
peerudvekslinger som kilde til læring inden 
for innovationsøkosystemer, hvor der gøres 
særlig god brug af medlemmerne af EIC's 
rådgivende udvalg på højt niveau og EIC-
stipendiater. Disse yderligere EIC-
aktiviteter med fokus på banebrydende 
innovationer/højrisikoinnovationer vil 
supplere den tilsvarende portefølje af 
EIT-aktiviteter rettet mod iværksættere, 
innovatorer og opstartsvirksomheder.

Or. en

Begrundelse

For at opfylde den forventede innovationsvirkning for borgerne skal instrumenterne hænge 
sammen, og potentielle synergier skal maksimeres for at få den bedste værdi for de 
europæiske skatteyderes penge.

Ændringsforslag 204

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.1 – underpunkt 1.1.3 – afsnit 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– EIC-udfordringer, dvs. 
motivationspriser, der skal bidrage til at 
udvikle nye løsninger på globale 
udfordringer, involvere nye aktører og 
skabe nye fællesskaber. EIC's 
anerkendelsespriser vil omfatte prisen som 
europæisk innovationshovedstad, iCapital, 
motivationsprisen for social innovation og 
prisen til kvindelige innovatorer29. 

– EIC-udfordringer, dvs. 
motivationspriser, der skal bidrage til at 
udvikle nye banebrydende innovationer, 
involvere nye aktører og skabe nye 
fællesskaber. EIC's anerkendelsespriser vil 
omfatte prisen som europæisk 
innovationshovedstad, iCapital, 
motivationsprisen for social innovation og 
prisen til kvindelige innovatorer29. 
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Udformningen af priserne vil være knyttet 
til andre dele af rammeprogrammet, 
herunder missioner og andre 
finansieringsorganer. Mulighederne for 
samarbejde med organisationer (såsom 
virksomheder, universiteter, 
forskningsorganisationer, 
virksomhedsacceleratorer, 
velgørenhedsorganisationer og fonde) vil 
blive undersøgt.

Udformningen og gennemførelsen af disse 
priser vil være knyttet til andre dele af 
rammeprogrammet, herunder missioner og 
EIT for at sikre komplementaritet og 
undgå overlapninger. sMulighederne for 
samarbejde med organisationer (såsom 
virksomheder, universiteter, 
forskningsorganisationer, 
virksomhedsacceleratorer, 
velgørenhedsorganisationer og fonde) vil 
blive undersøgt.

__________________ __________________

29 EIC's priser vil tage over efter de priser, 
der blev indført under Horisont 2020, og 
vil sørge for udformning og gennemførelse 
af de nye motivationspriser og 
anerkendelsespriser.

29 EIC's priser vil tage over efter de priser, 
der blev tildelt af Kommissionen og 
indført under Horisont 2020, og vil sørge 
for udformning og gennemførelse af de nye 
motivationspriser og anerkendelsespriser.

Or. en

Begrundelse

EIT-priserne er en veletableret og prestigefyldt årlig øvelse med samme omfang og kategorier 
som de, der foreslås for EIC-udfordringerne. I denne forbindelse bør de to organisationer 
sikre, at der ikke er nogen unødvendige overlapninger og gentagelser.

Ændringsforslag 205

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.2 – underpunkt 1.2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIC's rådgivende udvalg på højt niveau 
("EIC-udvalget") vil bistå Kommissionen i 
gennemførelsen af EIC. EIC-udvalget vil 
udover at rådgive om EIC's 
arbejdsprogram spille en aktiv rolle med 
hensyn til at rådgive om forvaltning og 
opfølgning af aktioner. Det vil have en 
kommunikerende funktion, hvor 
medlemmerne fungerer som ambassadører, 
der hjælper med at stimulere innovationen i 
EU. Kommunikationskanalerne vil omfatte 
tilstedeværelse ved vigtige 
innovationsarrangementer og på sociale 
medier, oprettelse af et EIC-

EIC's rådgivende udvalg på højt niveau 
("EIC-udvalget") vil bistå Kommissionen i 
gennemførelsen af EIC. Det vil bestå af 
bl.a. akademiske eksperter om 
innovationspolitik, forsknings- og 
teknologiorganisationer, iværksættere og 
venturekapitalister.
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innovatorsamfund, interaktion med vigtige 
medier med fokus på innovation, fælles 
arrangementer med væksthuse samt 
accelerationsknudepunkter.

For at gennemføre EIC vil Kommissionen 
med støtte fra EIC-udvalget sørge for:

– en klar skelnen mellem de omhandlede 
målgrupper og deres specifikke behov

– oplysninger om, hvordan det vil 
gennemføre den blandede støtte (tilskud, 
egenkapital, lån og garantier)

– en robust mekanisme for en systematisk 
evaluering af programmet i realtid for at 
sikre en hurtigt politisk læringsproces og 
udvikle iterative innovationsmønstre, 
herunder udvælgelse og gennemførelse af 
indikatorer

– et strukturelt samarbejde mellem EIC 
og EIT for at sikre komplementaritet. EIC 
vil fokusere på omfattende 
støtte/højrisikostøtte til lovende 
innovatorer som supplement til EIT's 
støtte til opstartsvirksomheder og 
opskaleringer

– en definition af programforvalternes 
rolle og ansvar

– en definition af de værktøjer, der skal 
tiltrække risikokapitalinvestorer i tilfælde
af særligt risikable projekter

– en definition af innovationsmålene med 
hensyn til produkter, processer, 
markedsføring og tjenester

Udvalget vil også rådgive om EIC's 
arbejdsprogram, forvaltning og opfølgende 
aktioner. Det vil have en kommunikerende 
funktion, hvor medlemmerne fungerer som 
ambassadører, der hjælper med at stimulere 
innovationen i EU. 
Kommunikationskanalerne vil omfatte 
tilstedeværelse ved vigtige 
innovationsarrangementer og på sociale 
medier, oprettelse af et EIC-
innovatorsamfund, interaktion med vigtige 
medier med fokus på innovation, fælles 
arrangementer med væksthuse samt 
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accelerationsknudepunkter. EIT's 
bestyrelse og EIC-udvalget vil samarbejde 
tæt om at udnytte synergier og øge 
merværdien for innovatorer og 
iværksættere i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 206

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – nr. 1.2 – underpunkt 1.2.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIC-udvalget vil udarbejde anbefalinger til 
Kommissionen vedrørende 
innovationstendenser eller initiativer, som 
er nødvendige for at øge og støtte EU's 
innovationsøkosystemer, herunder 
potentielle lovgivningsmæssige barrierer. 
Udvalgets anbefalinger bør ligeledes 
identificere fremspirende 
innovationsområder, som der skal tages 
højde for i aktiviteterne under søjlen 
"Globale udfordringer og industriel 
konkurrenceevne" og dens missioner. 
Udvalget forventes således at bidrage til 
den overordnede sammenhæng i Horisont 
Europa-programmet.

EIC-udvalget vil sammen med EIT's 
bestyrelse udarbejde anbefalinger til 
Kommissionen vedrørende 
innovationstendenser eller initiativer, som 
er nødvendige for at øge og støtte EU's 
innovationsøkosystemer, herunder 
potentielle lovgivningsmæssige barrierer. 
Udvalgets anbefalinger bør ligeledes 
identificere fremspirende 
innovationsområder, som der skal tages 
højde for i aktiviteterne under søjlen 
"Globale udfordringer og industriel 
konkurrenceevne" og dens missioner. 
Udvalget forventes således at bidrage til 
den overordnede sammenhæng i Horisont 
Europa-programmet.

Or. en

Ændringsforslag 207

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU skal ligeledes stile mod at udvikle 
økosystemer, som støtter social innovation 
og innovation inden for den offentlige 
sektor, ud over innovation i private 

EU skal ligeledes stile mod at udvikle 
økosystemer, som støtter social innovation 
og innovation inden for den offentlige 
sektor, ud over innovation i private 
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virksomheder. Den offentlige sektor skal 
ganske vist innovere og forny sig selv for 
at være i stand til at foretage de ændringer 
af bestemmelser og forvaltning, der kræves 
for at støtte en storstilet udrulning af nye 
teknologier og en voksende offentlig 
efterspørgsel efter mere effektive tjenester. 
Social innovation er afgørende for at øge 
vores samfunds velfærd.

virksomheder. Den offentlige sektor skal 
ganske vist innovere og forny sig selv for 
at være i stand til at foretage de ændringer 
af bestemmelser og forvaltning, der kræves 
for at støtte en storstilet udrulning af nye 
teknologier og en voksende offentlig 
efterspørgsel efter mere effektive tjenester. 
Social innovation er afgørende for at øge 
vores samfunds velfærd.

Som Unionens største innovationsnetværk 
vil EIT spille en vigtig rolle i 
gennemførelsen af denne prioritet. EIT 
forbinder nationale og regionale 
innovationsøkosystemer via sine 
innovationsfællesskaber (VIF'er). De 
argumenterer for det ønskede 
interregionale samarbejde ved at forbinde 
innovationsøkosystemer på tværs af 
Europa.

Or. en

Begrundelse

Som Europas største innovationsnetværk er EIT bedst placeret i forhold til at støtte denne 
prioritet.

Ændringsforslag 208

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – nr. 2.2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som et første skridt vil Kommissionen 
organisere et EIC-forum for 
medlemsstaternes og de associerede landes 
offentlige myndigheder og organer med 
ansvar for nationale innovationspolitikker 
og -programmer med det formål at fremme 
koordination og dialog om udviklingen af 
EU's innovationsøkosystemer. Inden for 
rammerne af dette EIC-forum vil 
Kommissionen:

Som et første skridt vil Kommissionen 
organisere et innovationsforum for 
medlemsstaternes og de associerede landes 
offentlige myndigheder og organer med 
ansvar for nationale innovationspolitikker 
og -programmer med det formål at fremme 
koordination og dialog om udviklingen af 
EU's innovationsøkosystemer. Inden for 
rammerne af dette innovationsforum vil de 
involverede interessenter og Unionens 
organer, herunder EIT, EIC-udvalget og 
Kommissionen:
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Or. en

Ændringsforslag 209

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – nr. 2.2 – afsnit 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– øge samarbejdet mellem nationale 
innovationsprogrammer og EIC for at 
fremme operationelle synergier og undgå 
overlapninger ved at dele oplysninger om 
programmer og deres gennemførelse, 
ressourcer og ekspertise, analysere og følge 
med i teknologi- og innovationstendenser 
og sammenkæde de respektive 
innovatorfællesskaber

– øge samarbejdet mellem nationale 
innovationsprogrammer og EIT samt EIC 
for at fremme operationelle synergier og 
undgå overlapninger ved at dele 
oplysninger om programmer og deres 
gennemførelse, ressourcer og ekspertise, 
analysere og følge med i teknologi- og 
innovationstendenser og sammenkæde de 
respektive innovatorfællesskaber

Or. en

Ændringsforslag 210

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – nr. 2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteter vil blive gennemført for at sikre 
effektiv komplementaritet mellem de 
forskellige aktioner under EIC og deres 
særlige fokus på banebrydende innovation, 
med aktiviteter gennemført af 
medlemsstaterne og associerede lande, men 
også med private initiativer, med henblik 
på at støtte alle former for innovation, 
række ud til alle innovatorer i hele EU og 
tilbyde dem mere og tilstrækkelig støtte.

Aktiviteter vil blive gennemført for at sikre 
effektiv komplementaritet mellem EIT og 
de forskellige aktioner under EIC og deres 
særlige fokus på innovation, med 
aktiviteter gennemført af medlemsstaterne 
og associerede lande, men også med 
private initiativer, med henblik på at støtte 
alle former for innovation, række ud til alle 
innovatorer i hele EU og tilbyde dem mere 
og tilstrækkelig støtte.

Or. en
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Ændringsforslag 211

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – nr. 2.2 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU vil derfor: De involverede EU-organer vil derfor:

Or. en

Ændringsforslag 212

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – nr. 2.2 – afsnit 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Fremme og samfinansiere fælles 
innovationsprogrammer, der forvaltes af 
myndigheder med ansvar for offentlige 
nationale, regionale eller lokale 
innovationspolitikker og -programmer, og 
hvor der kan tilknyttes private enheder, 
som støtter innovation og innovatorer. 
Sådanne efterspørgselsstyrede fælles 
programmer kan bl.a. være målrettet støtte 
i de tidligere faser og støtte til 
feasibilityundersøgelser, samarbejde 
mellem den akademiske verden og 
erhvervslivet, støtte til højteknologiske 
SMV'ers forskningssamarbejde, 
teknologi- og videnoverførsel, SMV'ernes 
internationalisering, markedsanalyse og 
udvikling, digitalisering af lavteknologiske 
SMV'er, finansielle instrumenter for 
markedsnære innovationsaktiviteter eller 
markedsføring samt social innovation. De 
kan også omfatte fælles offentlige 
indkøbsinitiativer, som muliggør 
markedsføring af innovationer i den 
offentlige sektor, navnlig til støtte af 
udviklingen af nye politikker. Dette kan 
være særligt effektivt til at stimulere 
innovation inden for den offentlige sektors 
områder og give de europæiske innovatorer 
markedsmuligheder.

– Fremme og samfinansiere fælles 
innovationsprogrammer, der forvaltes af 
myndigheder med ansvar for offentlige 
nationale, regionale eller lokale 
innovationspolitikker og -programmer, og 
hvor der bør tilknyttes private enheder, 
som støtter innovation og innovatorer. 
Sådanne udbuds- og efterspørgselsstyrede 
fælles programmer kan bl.a. være målrettet 
støtte i de tidligere faser og støtte til 
feasibilityundersøgelser, samarbejde 
mellem den akademiske verden, 
forskningsorganisationer og
virksomheder, SMV'ernes 
internationalisering, markedsanalyse og 
udvikling, digitalisering af lavteknologiske 
SMV'er, finansielle instrumenter for 
markedsnære innovationsaktiviteter eller 
markedsføring samt social innovation. De 
kan også omfatte fælles offentlige 
indkøbsinitiativer, som muliggør 
markedsføring af innovationer i den 
offentlige sektor, navnlig til støtte af 
udviklingen af nye politikker. Når disse 
programmer forvaltes på lokalt plan, bør 
de give mulighed for tværnationale 
partnerskaber og bør hænge sammen med 
intelligente specialiseringsstrategier i de 
involverede regioner. Dette kan være 
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særligt effektivt til at stimulere innovation 
inden for den offentlige sektors områder og 
give de europæiske innovatorer 
markedsmuligheder.

Or. en

Begrundelse

Ordningen med "europæiske innovationsøkosystemer" har til formål at støtte lokale, 
regionale og nationale innovationsøkosystemer. For at sikre konsekvens, kritisk masse og 
komplementaritet bør der tilskyndes til et samarbejde om stedbaserede lokale 
innovationsøkosystemer på europæisk plan inden for rammerne af de respektive strategier for 
intelligent specialisering, hvilket giver mulighed for at skabe synergier med EFRU.

Ændringsforslag 213

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3 – nr. 3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Innovationsudfordringernes karakter og
omfang kræver, at aktører og ressourcer på 
europæisk plan kontaktes og mobiliseres 
gennem grænseoverskridende samarbejde. 
Der er brug for at nedbryde siloerne 
mellem fagområder og langs værdikæder 
og fremme etableringen af et gunstigt 
miljø, hvor der kan foretages en effektiv 
udveksling af viden og ekspertise, og hvor 
iværksættertalenter kan udvikles og 
tiltrækkes.

Innovationsudfordringernes karakter og 
omfang kræver, at aktører og ressourcer på 
europæisk plan kontaktes og mobiliseres 
gennem grænseoverskridende samarbejde. 
Der er brug for at nedbryde siloerne 
mellem fagområder og langs værdikæder 
og fremme etableringen af et gunstigt 
miljø, hvor der kan foretages en effektiv 
udveksling af viden og ekspertise, og hvor 
iværksættertalenter kan udvikles og 
tiltrækkes.

EIT vil tage disse udfordringer op i 
overensstemmelse med de strategiske mål 
for perioden 2021-2027, som skal 
fastlægges i lovforslaget om EIT's 
strategiske innovationsdagsorden.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at EIT's mål for perioden 2021.2027 vil blive fastlagt i den 
strategiske innovationsdagsorden, som vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet på forslag 
fra Kommissionen. EIT har allerede fremsat fire nye initiativer for perioden efter 2020, som 
bør gennemføres inden for sikkerhed, kulturelle og kreative industrier, migration og vand.
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Ændringsforslag 214

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil spille en større rolle med hensyn til 
at styrke bæredygtige 
innovationsøkosystemer i Europa. EIT vil 
stadig fungere primært gennem sine 
videns- og innovationsfællesskaber (VIF), 
som er europæiske partnerskaber i stor 
skala, der fokuserer på specifikke 
samfundsudfordringer. Det vil fortsat 
styrke innovationsøkosystemer rundt 
omkring ved at fremme integrering af 
forskning, innovation og uddannelse. Det
vil desuden bidrage til at lukke 
eksisterende huller i 
innovationsresultaterne i Europa ved at 
udvide sin regionale innovationsordning 
(EIT RIS). EIT vil arbejde med 
innovationsøkosystemer, som udviser et 
stort innovationspotentiale, baseret på 
strategi, tematisk forbindelse og 
virkninger, i tæt synergi med strategier og 
platforme for intelligent specialisering.

EIT vil spille en større rolle med hensyn til 
at styrke bæredygtige 
innovationsøkosystemer i Europa med 
løsninger på de mest presserende globale 
udfordringer, som vores samfund står 
over for. EIT vil stadig fungere primært 
gennem sine videns- og 
innovationsfællesskaber (VIF), som er 
europæiske partnerskaber i stor skala, der 
fokuserer på specifikke 
samfundsudfordringer. Det vil fortsat 
styrke innovationsøkosystemer rundt 
omkring ved at fremme integrering af 
forskning, innovation og uddannelse. Det 
vil desuden bidrage til at lukke 
eksisterende huller i 
innovationsresultaterne i Europa ved at 
udvide sin regionale innovationsordning 
(EIT RIS). EIT vil arbejde med 
innovationsøkosystemer, som udviser et 
stort innovationspotentiale, baseret på 
strategi, tematisk forbindelse og 
virkninger, i tæt synergi med strategier og 
platforme for intelligent specialisering.

Or. en

Begrundelse

Som teksten forklarer, er EIT vigtig for at kunne gennemføre innovationsøkosystemer i hele 
Europa og tackle de største ændringer, som samfundet står over for.

Ændringsforslag 215

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.1 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Styrkelse af de eksisterende VIF'ers 
effektivitet og etablering af nye inden for 

– Styrkelse af de eksisterende VIF'ers 
effektivitet og etablering af nye til 
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et begrænset antal tematiske områder håndtering af globale udfordringer

Or. en

Begrundelse

EIT har fokus på at tackle de største udfordringer, som samfundet står over for. EIT's 
specifikke mål for perioden 2021-2027 samt oprettelsen af nye VIF'er vil blive defineret ved 
hjælp af EIT's strategiske innovationsdagsorden, som vedtages af Europa-Parlamentet og 
Rådet på forslag fra Kommissionen under hensyntagen til den tilsvarende konsekvensanalyse.

Ændringsforslag 216

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.2 – afsnit 2 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– EIT's priser, dvs. EIT's 
veletablerede anerkendelsespriser, som 
skal hjælpe med at udvikle nye løsninger 
på globale udfordringer.

Or. en

Begrundelse

EIT's priser er et veletableret og anerkendt værktøj, som bør bibeholdes og styrkes, samtidig 
med at der undgås unødvendige overlapninger med de foreslåede EIC-udfordringer.

Ændringsforslag 217

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.3. Nye løsninger på markedet 3.2.3. Nye løsninger på globale 
udfordringer.

Or. en

Begrundelse

EIT handler ikke blot om alle mulige løsninger, men har fokus på løsninger, der tackler 
samfundsmæssige udfordringer.
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Ændringsforslag 218

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.3 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Støtte til udvikling af nye produkter 
og tjenester, hvor videntrekantens aktører 
vil samarbejde om at gøre løsningerne 
klar til markedet

– Støtte til at gøre forskning til 
udvikling af nye produkter, tjenester og 
markeder, hvor videntrekantens aktører vil 
samarbejde om at finde løsninger på 
globale udfordringer

Or. en

Ændringsforslag 219

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.2 – afsnit 2 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Fuld integration af hele 
innovationsværdikæden: fra studerende 
til iværksætter, fra idé til produkt, fra 
laboratorium til kunde. Dette omfatter 
støtte til opstartsvirksomheder og 
opskaleringsvirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 220

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.4 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Planlægning og gennemførelse af 
EIT'-aktiviteter med henblik på at 
maksimere synergier og 
komplementariteter med andre aktioner 
under søjlen "Globale udfordringer og 
industriel konkurrenceevne"

– Planlægning og gennemførelse af 
EIT'-aktiviteter med henblik på at 
maksimere synergier og 
komplementariteter med andre aktioner 
under søjlen "Åben videnskab og globale
udfordringer og europæisk industriel 
konkurrenceevne"



PE625.306v01-00 132/142 PR\1158114DA.docx

DA

Or. en

Begrundelse

EIT bringer forskning på markedet.

Ændringsforslag 221

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 3 – nr. 3.2 – underpunkt 3.2.4 – afsnit 2 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Deling og formidling af innovative 
praksisser og erfaringer og bidrag til 
innovationspolitikken i Europa, eventuelt 
sammen med og i samarbejde med andre 
dele af Horisont Europa.

Or. en

Ændringsforslag 222

Forslag til afgørelse
Bilag I – del 4 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. DELING AF TOPKVALITET33 1. UDBREDELSE AF 
TOPKVALITET33

__________________ __________________

33 Der vil blive anvendt et kriterium baseret 
på topkvalitet inden for forskning og 
innovation til indkredse de medlemsstater 
og associerede lande, hvor retlige enheder 
skal være etableret for at være berettiget til 
at indgive forslag som koordinatorer under
"deling af topkvalitet". Dette kriterium vil 
fokusere på omfanget af de samlede 
økonomiske resultater (BNP), forsknings-
og innovationsresultater på kombineret vis, 
som er normaliseret efter de pågældende 
landes størrelse. Lande identificeret under 
dette kriterium kaldes "kvalificerede lande" 
i forbindelse med "deling af topkvalitet". 
Retlige enheder fra regioner i den yderste 

33 Der vil blive anvendt et kriterium baseret 
på topkvalitet inden for forskning og 
innovation til indkredse de medlemsstater 
og associerede lande, hvor retlige enheder 
skal være etableret for at være berettiget til 
at indgive forslag som koordinatorer under 
"udbredelse af topkvalitet". Dette kriterium 
vil fokusere på omfanget af de samlede 
økonomiske resultater (BNP), forsknings-
og innovationsresultater på kombineret vis, 
som er normaliseret efter de pågældende 
landes størrelse. Lande identificeret under 
dette kriterium kaldes "kvalificerede lande" 
i forbindelse med "udbredelse af 
topkvalitet". Retlige enheder fra regioner i 
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periferi vil på grundlag af artikel 349 i 
TEUF ligeledes være fuldt ud kvalificerede 
som koordinatorer i forbindelse med 
"deling af topkvalitet".

den yderste periferi vil på grundlag af 
artikel 349 i TEUF ligeledes være fuldt ud 
kvalificerede som koordinatorer i 
forbindelse med "udbredelse af 
topkvalitet".

Or. en

Ændringsforslag 223

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Deling af viden og ekspertise i EU vil 
mindske ulighederne inden for forsknings-
og innovationsresultater og hjælpe de lande 
og regioner, som sakker bagud på området, 
herunder regioner i EU's yderste periferi, så 
de opnår en konkurrencedygtig position i 
de globale værdikæder. Der kan ligeledes 
iværksættes aktiviteter, som skal fremme 
hjernemobiliteten i det europæiske 
forskningsrum og sørge for bedre 
udnyttelse af eksisterende (og muligvis 
fælles forvaltede EU-programmer) 
forskningsinfrastrukturer i målgruppen af 
lande via forskere og innovatorers 
mobilitet.

Deling af viden og ekspertise i EU vil 
mindske ulighederne inden for forsknings-
og innovationsresultater og hjælpe de lande 
og regioner, som sakker bagud på området, 
herunder regioner i EU's yderste periferi, så 
de opnår en konkurrencedygtig position i 
de globale værdikæder. Der kan ligeledes 
iværksættes aktiviteter, som skal fremme 
hjernemobiliteten i det europæiske 
forskningsrum og sørge for bedre 
udnyttelse af eksisterende (og muligvis 
fælles forvaltede EU-programmer) 
forskningsinfrastrukturer i målgruppen af 
lande via forskere og innovatorers 
mobilitet og virtuelle samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 224

Forslag til afgørelse
Bilag I – del 4 – nr. 1 – afsnit 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Samarbejde om at skabe nye eller 
opgradere eksisterende knudepunkter for 
topkvalitet i støtteberettigede lande, som 
bygger på partnerskaber mellem førende 
videnskabelige institutioner og 

– Samarbejde om at skabe nye eller 
opgradere eksisterende knudepunkter for 
topkvalitet i støtteberettigede lande, som 
bygger på partnerskaber i alle 
forskningsstadier mellem førende 
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partnerorganisationer videnskabelige institutioner og 
partnerorganisationer Ansøgere skal 
tydeligt vise, at projekterne er knyttet til 
nationale og/eller regionale strategier for 
at kunne søge om finansiering under 
denne hovedlinje.

Or. en

Begrundelse

Forbindelsen mellem aktioner under Horisont Europa, nationale og regionale prioriteter og 
fonde skal styrkes.

Ændringsforslag 225

Forslag til afgørelse
Bilag I – del 4 – nr. 1 – afsnit 3 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Etablere venskabsprojekter for at 
styrke et universitet eller en 
forskningsorganisation fra et 
støtteberettiget land inden for et fastsat 
område ved at knytte det til internationalt 
førende forskningsinstitutioner fra andre 
medlemsstater eller associerede lande

– Etablere venskabsprojekter for at 
styrke et universitet eller en 
forskningsorganisation fra et 
støtteberettiget land inden for et fastsat 
område i alle forskningsstadier ved at 
knytte det til internationalt førende 
forskningsinstitutioner fra andre 
medlemsstater eller associerede lande 
Ansøgere skal tydeligt vise, at projekterne 
er knyttet til nationale og/eller regionale 
strategier for at kunne søge om 
finansiering under denne hovedlinje.

Or. en

Begrundelse

Forbindelsen mellem aktioner under Horisont Europa, nationale og regionale prioriteter og 
fonde skal styrkes.

Ændringsforslag 226

Forslag til afgørelse
Bilag I – del 4 – nr. 1 – afsnit 3 – led 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– "Topkvalitetinitiativer" som støtte 
til nye idéer med det formål at styrke 
forsknings- og innovationssystemer i de 
støtteberettigede lande. Aktioner bør 
supplere hovedlinjerne under denne 
prioritet, undgå overlapninger og stemme 
overens med regionale og nationale 
strategier. Evalueringen sker i samarbejde 
med internationalt førende 
forskningsinstitutioner fra andre 
medlemsstater eller associeringslande. 
Ansøgere skal tydeligt vise, at projekterne 
er knyttet til nationale og/eller regionale 
strategier for at kunne søge om 
finansiering under denne hovedlinje.

Or. en

Begrundelse

Der er i dag et hul i forhold til at udvide instrumenter uden for samarbejdsprojekter, parvist 
samarbejde, ERA-professorater og COST. Der bør oprettes en mere åben bottom up-ordning, 
som kan åbne døre for mindre udviklede medlemsstater, så de kan udvikle et 
topkvalitetinitiativ, som er åbent for alle typer interessenter i forhold til at styrke nationale og 
regionale FoI-systemer. Indkaldelserne vil være samarbejdsorienterede eller rettet til en 
enkelt støttemodtager (kun offentlige institutioner). Forbindelsen mellem aktioner under 
Horisont Europa, nationale og regionale prioriteter og fonde skal styrkes.

Ændringsforslag 227

Forslag til afgørelse
Bilag I – del 4 – nr. 1 – afsnit 3 – led 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Bredere stipendier, så forskere af 
alle nationaliteter kan erhverve og 
overføre ny viden og arbejde med 
forskning og innovation i de lande, der er 
omfattet af initiativet om bredere 
deltagelse. Denne ordning vil hænge 
sammen med relevante supplerende 
aktioner i andre dele af programmet, 
navnlig under Marie Skłodowska-Curie.
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Or. en

Begrundelse

Mobiliteten med hensyn til de lande, der er omfattet af initiativet om bredere deltagelse, skal 
øges og støttes. Bredere stipendier kan også være et incitament til de forskere, som har 
forladt et land, der er omfattet af initiativet om bredere deltagelse, til at vende tilbage og dele 
de erfaringer og den ekspertise, de har fået i udlandet. Derfor bør det initiativ, som er startet 
op i MSCA, fortsættes og opskaleres i Horisont Europa. 

Ændringsforslag 228

Forslag til afgørelse
Bilag I – del 4 – punkt 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette interventionsområde vil støtte 
Horisont Europas særlige målsætninger: 
udbrede og forbinde topkvalitet i EU styrke 
skabelsen af højkvalitetsviden øge det 
tværsektorielle, tværfaglige og 
grænseoverskridende samarbejde.

Prioriteten "Udbredelse af topkvalitet" vil 
støtte Horisont Europas særlige 
målsætninger: udbrede og forbinde 
topkvalitet i EU styrke skabelsen af 
højkvalitetsviden øge det tværsektorielle, 
tværfaglige og grænseoverskridende 
samarbejde. Alle aktioner bør støtte 
synergier med andre nationale fonde og 
EU-fonde, navnlig med EFRU, 
samhørighedspolitikken og ESF+, i 
overensstemmelse med regionale 
intelligente specialiseringsstrategier for 
forskning og innovation samt 
operationelle programmer.

Or. en

Begrundelse

Overskriften "Udbredelse af topkvalitet" bør om muligt stemme overens med nationale og 
regionale strategier.

Ændringsforslag 229

Forslag til afgørelse
Bilag II – afsnit 1 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inklusive og sikre samfund 5. Inklusive og kreative samfund
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Or. en

Ændringsforslag 230

Forslag til afgørelse
Bilag II – afsnit 1 – punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Sikre samfund

Or. en
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BEGRUNDELSE

Europas økonomi afhænger af dens evne til at producere de mest avancerede færdigheder, 
tjenester og produkter med høj merværdi. Samtidig er oplysningstidens værdier, hele 
grundlaget for vores europæiske demokratier og EU, under pres. En styrkelse af tanken om 
fri, åben og uafhængig forskning må være en forudsætning for europæiske politikker. 
Endvidere står vores samfund over for unikke udfordringer som følge af længere forventet 
levetid, et stadig større behov for at imødekomme de store bybefolkninger og det globale pres 
på ressourcerne. I denne forbindelse er investeringer i forskning og innovation afgørende med 
hensyn til at finde innovative og skræddersyede løsninger på vores udfordringer og sikre en 
høj levestandard for alle europæere i de kommende år. 

Uafhængig FoI er den vigtigste drivkraft i forhold til at skabe kvalitetsjob og bæredygtig 
økonomisk vækst. Det sætter vores forskningsinstitutioner og vores industrier i stand til at 
udvikle nye idéer, fremme nye løsninger og i denne proces udbrede viden, uddanne 
højtuddannede arbejdstagere, tiltrække kapital og investeringer og skabe nye markeder. Hvis 
Unionen ønsker at holde sig på forkant med teknologien og genvinde sit lederskab på 
områder, hvor den er sakket bagud, skal vi være klar til at bruge den nødvendige mængde 
ressourcer. 

Horisont Europa har mulighed for at være et markant rammeprogram. Ordføreren glæder sig 
over Kommissionens tilgang med "evolution, ikke revolution". Horisont 2020, det foregående 
rammeprogram, har på mange måder været en succes, og de instrumenter og strukturer, som 
har ført til denne succes, bør styrkes. Det er imidlertid også meget vigtigt at være hudløst 
ærlige og erkende manglerne i gennemførelsen af Horisont 2020 samt være modig nok til at 
foreslå nye, ambitiøse og kreative løsninger, som passer bedre til europæiske forskeres, 
skaberes og innovatorers behov. 

Af denne grund har ordføreren i hele gennemførelsen af Horisont 2020 og ved udarbejdelsen 
af denne betænkning været i tæt kontakt med programmets støttemodtagere. Deres feedback 
og indsigt udgør grundlaget for de forslag, som fremsættes i denne betænkning. 

Der har været meget begrænset tid til at udarbejde dette udkast. Kommissionen 
offentliggjorde sit forslag den 7. juni 2018, og dette udkast til betænkning fremlægges knap 
en måned senere. Dette krævede en enorm indsats, som understreger Europa-Parlamentets 
engagement og ordførerens personlige engagement med hensyn til at sikre lovgivningsmæssig 
klarhed og kontinuitet og levere et program på den kortest mulige tid. I en sektor i evig 
forandring og udvikling er hastighed afgørende. Ordføreren håber, at Rådet og 
medlemsstaterne også vil tage denne udfordring op.

Budgettet: handling bag ordene

Europa har investeret mindre i FoI sammenlignet med andre lande som USA og Japan. Kina 
følger godt med med tre gange EU's vækst inden for innovation. Denne mangel skyldes ikke 
kun offentlige midler, og der er ingen tvivl om, at Unionens penge skal og bør gøre meget 
mere for at udnytte de nødvendige private investeringer. Hvis Europa derfor skal trives som 
innovationscentrum og høste fordelene, skal det afsætte de nødvendige finansielle ressourcer 
til Horisont Europa. 
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I det næste langsigtede EU-budget 2021-2027 foreslår Kommissionen omtrent 83,5 mia. EUR 
til forskning og innovation (i faste priser). Dette er mindre, end hvad medlemsstaterne har 
forpligtet sig til og meget mindre, end hvad FoI kræver. Hvis hensigten nogensinde var at nå 
målet på 3 % af investeringer i FoI som en del af BNP, sådan som medlemsstaterne og deres 
stats- og regeringschefer fastsatte for mere end et årti siden, er vi på vej til at mislykkes. 
Horisont 2020 er bevis for, at budgetmidlerne ikke er nok. Programmet blev voldsomt 
overtegnet, da europæiske industrier, SMV'er og forskningsinstitutioner modnedes og 
forbedres, og antallet af konkurrerende forslag om topkvalitet er steget eksponentielt. 
Desværre har underfinansiering ført til afslag på mange gode forslag med det resultat, at de
enten er blevet forsinket eller afvist. Kommissionen anslår selv, at det havde krævet over 160 
mia. EUR for at finansiere alle de fremragende forslag under Horisont 2020.

Ordføreren foreslår derfor, at budgettet for Horisont Europa øges til 120 mia. EUR i faste 
priser. Det er vigtigt at understrege, at dette beløb stadig er mindre, end hvad der ville være 
optimalt for programmets drift, og det viser blot i tal Rådets forpligtelse til at nå målet på 3 %. 
Dette budget bør give Horisont Europa mulighed for at levere med hensyn til topkvalitet, 
forskningssamarbejde, trinvis og banebrydende innovation, støtte opfyldelsen af ambitionerne 
vedrørende energi, digitalisering, sikkerhed og klima for de europæiske borgere. Ordføreren 
opfordrer Rådet til at leve op til sine egne forpligtelser under interinstitutionelle 
forhandlinger.

Sikring af en effektiv strategisk planlægningsproces

Ordføreren finder, at Kommissionens forslag er ret vagt i sit indhold og i målene med den 
strategiske planlægningsproces. Han forstår behovet for en vis fleksibilitet i gennemførelsen 
af programmet, men han støtter ikke et "carte blanche", hvor prioriteterne fastlægges i det 
strategiske planlægnings- og arbejdsprogram uden parlamentets kontrol. Dette gælder 
endvidere, når væsentlige elementer i gennemførelsen af programmet såsom missioner og 
strategiske partnerskaber defineres i processen. Det er medlovgiverens privilegium at definere 
sådanne elementer, og det bør det fortsætte med at være. Ordføreren tror også fuldt og fast på, 
at den strategiske planlægning bør omfatte mere struktureret høring mellem medlovgiverne og 
Kommissionen. Af denne grund foreslår ordføreren, at den strategiske planlægning 
præsenteres som en delegeret akt, så Parlamentet og Rådet kan give deres samtykke før 
gennemførelsen. 

Endvidere er Horisont 2020 blevet kritiseret for utilstrækkelig gennemsigtighed i samarbejdet 
mellem Kommissionen og medlemsstaterne, navnlig med hensyn til udvalgsprocedurerne og 
udarbejdelsen af arbejdsprogrammer. Ordføreren håber, at dette forslag vil bidrage til at 
afhjælpe denne situation og give mere sikkerhed for de interessenter, som er hørt i processen 
sammen med både Europa-Parlamentet og Rådet.

Det fremgår heller ikke helt klart af Kommissionens forslag, hvad den strategiske 
planlægning vil omfatte. Ordføreren mener, at dette bør omfatte en klar juridisk definition og 
lister over missioner og partnerskaber samt klarhed om de eksisterende mekanismer, som skal 
understøtte forbindelserne til andre EU-fonde såsom strukturfondene og Creative Europe.

Styrket samarbejde via strategiske partnerskaber
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Samme uklarhed gælder den rolle, som partnerskaberne har under Horisont Europa. De fælles 
teknologiinitiativer har været en del af et vellykket Horisont 2020. De har været særligt 
nyttige i områder, hvor der er mangel på FoI i Unionen, og har fungeret som en nødvendig 
platform for samarbejde mellem offentlige og private sektorer i form af investeringer og 
merværdi. Ordføreren føler derfor, at det er vigtigt, at Horisont Europa sikrer kontinuitet i de 
fælles teknologiinitiativer, som har været særligt vellykkede. 

Det samme gælder Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologis (EIT) videns- og 
innovationsfællesskaber (VIF'er). EIT's VIF'ers mission er at tilbyde løsninger på de mest 
presserende globale udfordringer, som samfundet står over for. EIT's VIF'er imødegår 
allerede nu de globale udfordringer og bør fortsættes og styrkes. Derudover er EIT som 
Europas største innovationsnetværk bedst placeret til at spille en vigtig rolle i prioriteten 
"Europæiske innovationsøkosystemer" i programmet. Ordføreren vil derfor øge EIT's budget 
for at sikre kontinuiteten i dets aktioner inden for uddannelse, forskning og innovation samt 
lanceringen af nye VIF'er, som i øjeblikket er under forberedelse, herunder migration og 
kulturelle og kreative industrier. 

Nye mekanismer for forskning og innovation: En hurtig vej til forskning og innovation 
og Det Europæiske Innovationsråd

Den foreslåede forhøjelse af budgettet vil også frigøre flere midler til en ny modalitet i 
programmet, den hurtige vej til forskning og innovation. Dette vil støtte yderligere bottom-up-
baserede samarbejdsprojekter med et stærkt punkt: højst seks måneder til tilskud. Modalitet 
bør gennemføres i 15 % af alle forsknings- og innovationsaktioner under klynger, EIT og 
delen "Udbredelse af topkvalitet", så ansøgerne får hurtigere adgang til midlerne, hvilket 
navnlig er nødvendigt i de mindre udviklede medlemsstater, så de kan afprøve deres ideer fra 
grundforskning til tæt på markedet.

Europa mangler støtte til markedsskabende disruptiv innovation. For at løse dette problem har 
Europa-Kommissionen foreslået et nyt instrument, Det Europæiske Innovationsråd. 
Ordføreren er enig i instrumentets mål, men vurderer, at forslaget ikke giver et fyldestgørende 
svar på vigtige gennemførelsesspørgsmål. Visse aspekter, som bør præciseres for at kunne 
gennemføres EIC effektivt, omfatter instrumenternes innovationsmål med hensyn til 
produkter, processer, markedsføring og tjenester, en skelnen mellem de omhandlede 
målgrupper og deres specifikke behov og den rolle, som programforvalterne spiller, samt 
funktionen af den foreslåede blandede støtte (tilskud, egenkapital, lån og garanti). Det er også 
vigtigt, at der indføres en robust mekanisme til systematisk evaluering i realtid for at sikre en 
hurtig politisk og procesorienteret læring på grundlag af instrumenterne, herunder ved hjælp 
af klart identificerede indikatorer. Som supplement til de økonomiske og sektorielle tilgange 
bør EIC-udvalget medtage akademiske eksperter med indgående kendskab til 
innovationspolitik og -mønstre. Ordføreren styrkede også forbindelserne mellem EIC og 
andre dele af programmet og EU's fonde, navnlig EIT og InvestEU. 

Fremme af kreativitet og bevaring af kulturarven: De kulturelle og kreative industriers 
innovative potentiale 

Kulturelle og kreative industrier er baseret på kulturelle værdier, individuel kreativitet, 
færdigheder og talent med potentiale til at skabe velstand og beskæftigelse. De omfatter 
arkitektur, arkiver og biblioteker, kunsthåndværk, audiovisuelle værker (herunder film, TV, 
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videospil og multimedier), kulturarv, design, mode, festivaler, musik, scenekunst, bøger og 
forlagsvirksomhed, radio og billedkunst. Kreativitet er en vigtig faktor i den digitale 
revolution, ikke kun for den værdi, den bibringer, men på grund af sit uerstattelige bidrag til 
et samfund i forandring, hvor kunstig intelligens er i gang med at omdanne de nødvendige 
færdigheder. Kulturelle og kreative industrier er en drivkraft for vækst og har en indvirkning 
på innovation i mange industrier, f.eks. udbredt brug af design i fremstillingsindustrien 
(bilindustrien, flyindustrien, medicinalindustrien og forbrugsvarer), der tilføjer værdi til 
produkter, tjenester, teknologier, processer og markedsstrukturer. Europa-Parlamentet har 
allerede anerkendt potentialet for dem i sin rapport om behovet for "en sammenhængende 
EU-politik for de kulturelle og kreative industrier". Innovative og forskningsorienteret 
europæiske kulturelle og kreative industrier er ligeledes med til at bevare den sproglige og 
kulturelle mangfoldighed og pluralisme. I Horisont Europa bør det innovative potentiale i de 
kulturelle og kreative industrier udnyttes fuldt ud ved at etablere kreativitet og design som et 
tværgående emne, som vil blive integreret i projekter i hele programmet med det formål at 
støtte nye teknologier, forretningsmodeller og kompetencer samt omsætte kreative og 
tværfaglige løsninger til økonomisk og social værdi. Kulturarv er en integreret del af 
kulturelle og kreative industrier, og udnyttelsen og bevarelsen deraf bør styrkes. For at lette 
forskningssamarbejde, udveksling af knowhow og traditionelle færdigheder og indhold har 
ordføreren også foreslået at oprette en "kulturarvscloud".

Støtte til klimamålene og EU 's konkurrenceevne via dekarbonisering

Effektiv gennemførelse af Parisaftalen og det fornyede europæiske emissionshandelssystem 
kræver en mere integreret og differentieret tilgang, som er vigtig for at fastholde den 
europæiske konkurrenceevne.
Omstillingen i energisystemet skal ske gennem interaktioner mellem teknologi, infrastruktur, 
marked, politik og lovgivningsmæssige rammer. Reduktion af CO2-emissioner gennem 
sammenkobling af elektricitets-, varme-, industri-, gas- og transportsektoren bør høre under 
klyngen "Klima, energi og mobilitet". Det obligatoriske bidrag til CO2-reduktionen i EU's 
energiintensive produktionssektor har et stort potentiale, men er også en af de store 
udfordringer i lyset af den hårde globale konkurrence. Ordføreren foreslår derfor at styrke 
gennemførelsen af dekarbonisering i industrierne ved at skabe et nyt interventionsområde i 
form af "industrielle faciliteter i energiomstillingen".

Øget deltagelse af mindre udviklede medlemsstater og samtidig reduktion af manglen på 
forskning og innovation i Europa 

Forsknings- og innovationsresultater hænger sammen med effektiviteten af de nationale 
forsknings- og innovationssystemer. Ordføreren mener, at de nuværende instrumenter i 
Horisont 2020 ikke støtter disse medlemsstater i at styrke det nationale system og ikke fuldt 
ud tager højde for deres meget lave deltagelse i programmet, som er under 5 %. I denne 
betænkning har ordføreren åbnet en ny dør for, at mindre udviklede medlemsstater kan søge 
om midler til at udvikle et FoI-initiativ i topkvalitet som supplement til de allerede 
eksisterende ordninger under prioriteten "Udbredelse af topkvalitet" såsom 
samarbejdsprojekter og parvist samarbejde. Det er vigtigt at understrege, at aktioner under 
prioriteten "Udbredelse af topkvalitet" klart bør knyttes til nationale og regionale strategier for 
topkvalitet med henblik på at opnå synergier mellem Horisont Europa og strukturfondene. Det 
er nu nemmere med forslaget at tillade forvaltningsmyndighederne at overføre op til 5 % af 
deres tildelinger fra én fond til en anden, hvilket vil udnytte investeringer til fordel for 
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forskning og innovation i mindre udviklede områder. 

Konklusion

Ordføreren mener, at kvaliteten af lovgivningen ikke bør sættes over styr, men at det også er 
vigtigt at forstå, at det i dag er en realitet, navnlig inden for FoI, at landskabet hurtigt skifter 
(til tider dramatisk), og investeringer kan hurtigt gå tabt. Det er derfor vigtigt at sikre hurtig 
levering af lovgivning og stabil gennemførelse for at sikre både kontinuitet og sikkerhed.

Dette udkast til betænkning har været baseret på nogle få, væsentlige principper:

Hastighed: Et vellykket Horisont Europa afhænger af programmernes evne til at reagere 
hurtigt på forskeres og industriens behov via hurtigere tid til tilskud og flere bottom-up-
ordninger.

Forenkling: Det er vigtigt, at Horisont Europa gennemføres på en enkel, forståelig og 
brugervenlig måde, navnlig for universiteter, forskningsorganisationer, opstartsvirksomheder 
og SMV'er.

Frekvens: Horisont Europa bør støtte FoI på tværs af alle TRL og bør ledsage projekter hele 
vejen fra tanke over opsætning og om nødvendigt hele vejen til finansiering. Det bør også 
støtte både disruptiv og trinvis innovation.

Størrelse: Det nye rammeprogram bør være mere ambitiøst end sin forgænger, og budgettets 
størrelse bør svare til de politiske ambitiøse og mål, som programmet har fået til opgave at nå. 

Ordføreren ser frem til de næste trin i leveringen af et omfattende og effektivt rammeprogram 
og regner med samme gode vilje fra alle de involverede parter.
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