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Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 323
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 3, led 2, 

underled 3

– Intelligente tjenester, der giver adgang til 
kulturarven i digital form, værktøjer til brug 
for lokalsamfund til at skabe en ny 
kulturhukommelse baseret på levende kultur, 
metoder og værktøjer til bevarelse af digitalt 
indhold, fremtidssikret adgang til digitale 
objekter med bevarelse af deres oprindelses 
og anvendelseskonteksts autencitet og 
integritet.

– Intelligente tjenester, der giver adgang til 
kulturarven i digital form, værktøjer til brug 
for lokalsamfund til at skabe en ny 
kulturhukommelse baseret på levende kultur, 
metoder og værktøjer til bevarelse og 
differentiering af digitalt indhold, 
fremtidssikret adgang til digitale objekter 
med bevarelse af deres oprindelses og 
anvendelseskonteksts autencitet og 
integritet.

Or. en



(Ekstern oversættelse) 

PE 374.414v01-00 2/97 AM\619004DA.doc

DA

Begrundelse

EU’s forskningspolitik bør fremme differentieringen af produktionen af digitalt indhold for at 
imødegå den voksende internationale konkurrence på dette område, der hurtigt er ved at blive 
en af de største kulturindustrier i verden.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 324
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 3, led 2, 

underled 3

– Intelligente tjenester, der giver adgang til 
kulturarven i digital form, værktøjer til brug 
for lokalsamfund til at skabe en ny
kulturhukommelse baseret på levende kultur, 
metoder og værktøjer til bevarelse af digitalt 
indhold, fremtidssikret adgang til digitale 
objekter med bevarelse af deres oprindelses 
og anvendelseskonteksts autencitet og 
integritet.

– Intelligente tjenester, der giver adgang til 
kulturarven i digital form, værktøjer til brug 
for lokalsamfund til at indsamle og skabe 
deres kulturhukommelse baseret på levende 
kultur, metoder og værktøjer til bevarelse af 
digitalt indhold, fremtidssikret adgang til 
digitale objekter med bevarelse af deres 
oprindelses og anvendelseskonteksts 
autencitet og integritet.

Or. es

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 325
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 3, led 2 a 

(nyt)

- Tidstro kontrol af 
virksomhedsforvaltningen og -resultaterne: 
effektiv og produktiv støtte af 
ledelsesbeslutninger, overvågning, 
indsamling og behandling af data.

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt at fremme anvendelsen af informationsteknologi i virksomhedsforvaltningen.
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Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 326
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 3, led 3, 

underled 1

– Dynamiske netværksbaserede 
virksomhedssystemer til udvikling og 
levering af produkter og tjenester, decentral 
kontrol og styring af intelligente elementer, 
digitale erhvervsrettede økosystemer, bl.a. 
software-løsninger, der kan tilpasses små og 
mellemstore organisationers behov, 
samarbejdstjenester til distribuerede 
arbejdssteder, faciliteter til at arbejde i større 
grupper, gruppestyring og støtte til erfarings-
og videnudveksling inden for grupper.

– Dynamiske netværksbaserede 
virksomhedssystemer til udvikling og 
levering af produkter og tjenester, decentral 
kontrol og styring af intelligente elementer, 
digitale erhvervsrettede økosystemer, bl.a. 
software-løsninger, der kan tilpasses små og 
mellemstore organisationers behov, 
samarbejdstjenester til distribuerede, 
kontekstfølsomme arbejdssteder, faciliteter 
til at arbejde i større grupper, gruppestyring 
og støtte til erfarings- og videnudveksling 
inden for grupper; videnudveksling og 
interaktive tjenester..

Or. en

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 327
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 3, led 3, 

underled 2

– Fremstilling: netværksbaserede intelligente 
kontrolsystemer til præcisionsfremstilling og 
processer med minimalt forbrug af 
ressourcer, trådløs automatisering og logistik 
til hurtig ændring af anlæg, integrerede 
miljøer til modellering, simulation, 
præsentation og virtuel fremstilling, 
produktionsteknologi til miniaturiserede ikt-
systemer og systemer, der er kombineret 
med alle former for materialer og objekter.

– Fremstilling, herunder traditionelle 
industrier: netværksbaserede intelligente 
kontrolsystemer til præcisionsfremstilling og 
processer med minimalt forbrug af 
ressourcer, trådløs automatisering og logistik 
til hurtig ændring af anlæg, integrerede 
miljøer til modellering, simulation, 
optimering, præsentation og virtuel 
fremstilling, produktionsteknologi til 
miniaturiserede ikt-systemer og systemer, 
der er kombineret med alle former for 
materialer og objekter.

Or. en
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Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 328
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 3, led 4, 

underled 1

– Værktøjer, der kan skabe tillid og tiltro til 
ikt og dens anvendelsesmuligheder, multiple 
og samlede identitetsstyringssystemer, 
autentificerings- og godkendelsesteknikker, 
systemer til sikring af privatlivets fred i 
forbindelse med nye teknologiske 
udviklinger, forvaltning af rettigheder og 
aktiver samt værktøjer til beskyttelse mod 
internettrusler.

– Værktøjer, der kan skabe tillid og tiltro til 
ikt og dens anvendelsesmuligheder, multiple 
og samlede identitetsstyringssystemer, 
autentificerings- og godkendelsesteknikker, 
systemer til sikring af privatlivets fred i 
forbindelse med nye teknologiske 
udviklinger, forvaltning af rettigheder og 
aktiver samt værktøjer til beskyttelse mod 
spam og internettrusler.

Or. en

Begrundelse

Spam har udviklet sig fra en lejlighedsvis gene til et stort problem, da det er vokset enormt i 
omfang og kompleksitet. Omkostningerne i forbindelse med spam for virksomheder og i 
forbindelse med en effektiv forvaltning af den elektroniske kommunikation vokser eksplosivt. 
Anti-spam løsninger bliver forældede med svimlende hastighed. EU bør fremme udviklingen 
af passende teknologiske redskaber til at stoppe dette fænomen.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 329
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 3, led 4, 

underled 1

– Værktøjer, der kan skabe tillid og tiltro til 
ikt og dens anvendelsesmuligheder, multiple 
og samlede identitetsstyringssystemer, 
autentificerings- og godkendelsesteknikker, 
systemer til sikring af privatlivets fred i 
forbindelse med nye teknologiske 
udviklinger, forvaltning af rettigheder og 
aktiver samt værktøjer til beskyttelse mod 
internettrusler.

– Værktøjer, der kan skabe tillid og tiltro til 
ikt og dens anvendelsesmuligheder, multiple 
og samlede identitetsstyringssystemer, 
autentificerings- og godkendelsesteknikker, 
systemer til sikring af privatlivets fred i 
forbindelse med nye teknologiske 
udviklinger, forvaltning af rettigheder og 
aktiver baseret på interoperabilitet og åbne
standarder samt værktøjer til beskyttelse af 
privatlivets fred mod internettrusler.

Or. en
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Begrundelse

De europæiske virksomheder har behov for interoperable sikkerhedsforanstaltninger og åbne 
standarder for at kunne drage fuld fordel af løsninger til identitetsstyring. Disse 
sikkerhedsforanstaltninger undgår uønskede begrænsninger af den frie konkurrence for 
leverandører af både software- og hardware-løsninger. Det, der helt nøjagtigt beskyttes med 
identitetsstyring mod internettrusler, er privatlivets fred.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 330
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 3, led 4, 

underled 1 a (nyt)

- Kommunikationssikkerhed: Nye 
datakodningsteknikker, der går videre end 
software-baseret kryptering. Udvikling og 
evaluering af hardware-baserede 
krypteringssystemer til trådløse systemer, 
satellitsystemer og optiske systemer. 
Udformning af kompakte og solide 
kodningsanordninger. Vurdering af 
realistiske sikkerhedsniveauer. Brug af 
uregelmæssige bærefrekvenser (kaotiske 
bølger) til at øge sikkerhedsniveauet i 
forbindelse med transmission. Vurdering af 
denne teknologis ydeevne og indarbejdelse 
af denne i eksisterende 
kommunikationsnetværk.

Or. es

Begrundelse

El nuevo sub-guión que se proponía en la enmienda 79 debe cambiar de emplazamiento y 
pasar de la parte introductoria del epígrafe "Tecnologías de la Información y la 
Comunicación", al epígrafe "Investigación sobre aplicaciones" que parece más adecuado 
para albergar esta idea, con lo cual la enmienda 79 quedaría retirada.

El estudio de la seguridad en las redes de comunicación es esencial en la estructura social 
europea. Es importante buscar alternativas a las técnicas de encriptación tradicionales 
basadas en software. La encriptación de información utilizando hardware pude ser, no solo, 
una alternativa sino también un complemento a las técnicas actuales. La investigación 
europea lidera este campo.
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Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 331
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Dækning af nye behov og 

uforudsete behov for politisk beslutningsstøtte', afsnit 1

En aktivitet vedrørende fremtidige og 
fremspirende teknologier skal tiltrække og 
fremme avanceret tværfaglig forskning på 
nye ikt-relaterede forskningsområder. Det 
omfatter frontlinjeforskning inden for 
miniaturisering og databehandling, f.eks. 
udnyttelse af kvantevirkninger, styring af 
kompleksiteten i netværksbaserede 
databehandlings- og 
kommunikationssystemer samt udforskning 
af nye koncepter for og forsøg med 
intelligente systemer til nye 
individualiserede produkter og tjenester.

En aktivitet vedrørende fremtidige og 
fremspirende teknologier skal tiltrække og 
fremme avanceret tværfaglig forskning på 
nye ikt-relaterede forskningsområder. Det 
omfatter frontlinjeforskning inden for 
miniaturisering og databehandling, f.eks. 
udnyttelse af kvantevirkninger, styring af 
kompleksiteten i netværksbaserede 
databehandlings- og 
kommunikationssystemer, herunder 
software, samt udforskning af nye koncepter 
for og forsøg med intelligente systemer til 
nye individualiserede produkter og tjenester.

Or. en

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz og Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 332
Bilag I, 'Temaer', 'Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi', 

'Hovedlinjer', afsnit 1

Europæisk industri har brug for omfattende 
innovation, hvis konkurrenceevnen skal 
forbedres. Indsatsen bør koncentreres på 
produkter og teknologier med høj 
værditilvækst, der imødekommer kundernes 
behov og lever op til både miljømæssige, 
sundhedsmæssige og andre 
samfundsmæssige krav og forventninger. 
Over for disse udfordringer er forskning en 
helt nødvendig faktor.

Europæisk industri har brug for omfattende 
innovation, hvis konkurrenceevnen skal 
forbedres. Indsatsen bør koncentreres på 
produkter og teknologier med høj 
værditilvækst, herunder miljøteknologier,
der imødekommer kundernes behov og lever 
op til både miljømæssige, sundhedsmæssige 
og andre samfundsmæssige krav og 
forventninger. Over for disse udfordringer er 
forskning en helt nødvendig faktor, mens 
offentligt finansieret forskning 
hovedsageligt bør fokusere på at 
imødekomme offentlige behov og 
prioriteter..
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Or. en

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 333
Bilag I, 'Temaer', 'Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi', 

'Hovedlinjer', afsnit 1

Europæisk industri har brug for omfattende 
innovation, hvis konkurrenceevnen skal 
forbedres. Indsatsen bør koncentreres på 
produkter og teknologier med høj 
værditilvækst, der imødekommer kundernes 
behov og lever op til både miljømæssige, 
sundhedsmæssige og andre 
samfundsmæssige krav og forventninger. 
Over for disse udfordringer er forskning en 
helt nødvendig faktor.

Europæisk industri har brug for omfattende 
innovation, hvis konkurrenceevnen skal 
forbedres. Indsatsen bør koncentreres på 
produkter, processer og teknologier med høj 
værditilvækst, der imødekommer kundernes 
behov og lever op til både miljømæssige, 
sundhedsmæssige og andre 
samfundsmæssige krav og forventninger. 
Over for disse udfordringer er forskning en 
helt nødvendig faktor.

Or. es

Begrundelse

Ny udgave af ændringsforslag 95, hvor "procedimientos" erstattes med "procesos". 
Ændringen berører ikke den danske udgave.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 334
Bilag I, 'Temaer', 'Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi', 

'Hovedlinjer', afsnit 2

Et centralt element under dette tema er 
effektiv integrering af nanoteknologi, 
materialevidenskab og nye 
produktionsmetoder for at opnå størst 
mulig effekt for den industrielle omstilling 
og samtidig understøtte bæredygtig 
produktion og forbrug. Under dette tema 
ydes der støtte til alle 
industriforskningsaktiviteter, der opererer i 
synergi med andre temaer. 
Anvendelsesformål i alle sektorer og inden 

Industriens fremtidige 
konkurrencedygtighed vil i vid udstrækning 
afhænge af nanoteknologien og 
anvendelserne heraf. FTU-aktioner på 
forskellige områder inden for 
nanovidenskab og nanoteknologi kan 
fremskynde omstillingen af den europæiske 
industri. EU har et forspring på områder 
som nanovidenskab, nanoteknologi, 
materialer og produktionsteknologi, som 
bør øges for at styrke og forbedre dets 
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for alle områder kan komme i betragtning 
til støtte, herunder materialevidenskab, 
højtydende fremstillings- og 
procesteknologi, nanobioteknologi og 
nanoelektronik.

stilling i en international sammenhæng, 
der er kendetegnet af stærk konkurrence.

Or. fr

Begrundelse

Dette tema dækker, er særlig stort område. Erfaringerne fra sjette rammeprogram for 
forskning og udvikling viser, at det er nødvendigt at fokusere mere på dets 
nanovidenskabelige og nanoteknologiske dimension for at undgå en alt for stor overtegning.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 335
Bilag I, 'Temaer', 'Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi', 

'Hovedlinjer', afsnit 3

Den valgte metode på mellemlang sigt 
fokuserer på at samle viden og færdigheder 
fra forskellige discipliner med udnyttelse af 
applikationsbaserede videnskabelige og 
teknologiske synergier. På længere sigt er 
formålet med dette tema at kapitalisere de 
enorme muligheder inden for 
nanovidenskaben og nanoteknologien for at 
få skabt en virkeligt videnbaseret industri og 
økonomi. I begge tilfælde vil det være 
afgørende at sikre udnyttelsen af den viden, 
der genereres, gennem effektiv formidling 
og anvendelse af resultaterne i praksis.

Den valgte metode på mellemlang sigt 
fokuserer på at samle viden og færdigheder 
fra forskellige discipliner med udnyttelse af 
applikationsbaserede videnskabelige og 
teknologiske synergier. På længere sigt er 
formålet med dette tema at kapitalisere de 
enorme muligheder inden for 
nanovidenskaben og nanoteknologien for at 
få skabt en virkeligt videnbaseret industri og 
økonomi. I begge tilfælde vil det være 
afgørende at sikre udnyttelsen af den viden, 
der genereres, gennem effektiv formidling til 
alle Europas borgere og anvendelse af 
resultaterne i praksis.

Or. en

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 336
Bilag I, 'Temaer', 'Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi', 

'Hovedlinjer', afsnit 3 a (nyt)
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Industriens fremtidige konkurrenceevne vil 
i vid udstrækning afhænge af 
nanoteknologier og anvendelserne deraf. 
EU er verdens førende på mange områder 
inden for nanoteknologi/nanovidenskab, 
materiale- og produktionsteknologi. Dets 
lederskab skal styrkes, ligesom nye 
initiativer skal støttes, hvis EU skal bevare 
og forbedre sin position på det meget 
konkurrenceprægede verdensmarked.
Forskning og teknologisk udvikling inden 
for forskellige områder af nanovidenskab 
og nanoteknologi, materialer og 
produktionsteknologi kan fremskynde den 
europæiske industris omstillingsproces.

Or. es

Begrundelse

Korrektion af det tidligere ændringsforslag 96. Den europæiske industris fremtidige 
konkurrenceevne vil i vid udstrækning afhænge af nanoteknologier, materialer og 
produktionsteknologier og anvendelserne deraf, og derfor kan forskning og udvikling inden 
for disse områder fremskynde omstillingsprocessen for den europæiske industri og gøre den 
mere konkurrencedygtig.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 337
Bilag I, 'Temaer', 'Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi', 

'Hovedlinjer', afsnit 5

Temaet er særligt relevant for smv'er på 
grund af deres specielle behov og betydning 
for udbredelsen og anvendelsen af 
teknologien. Blandt områder af særlig 
interesse kan nævnes nanoinstrumenter og 
-apparatur (på grund af koncentrationen af 
højvækst- og højteknologiske smv'er i denne 
sektor), tekniske tekstiler (som er et typisk 
eksempel på en traditionel sektor, der 
gennemgår en meget hurtig 
omstillingsproces, som berører mange 
smv'er), rumsystemer, maskinindustrien 

Temaet er særligt relevant for smv'er på 
grund af deres specielle behov og betydning 
for udbredelsen og anvendelsen af 
teknologien. Blandt områder af særlig 
interesse kan nævnes nanoinstrumenter og 
-apparatur (på grund af koncentrationen af 
højvækst-smv'er i denne sektor), tekniske 
tekstiler (som er et typisk eksempel på en 
traditionel sektor, der gennemgår en meget 
hurtig omstillingsproces, som berører mange 
smv'er), luftfartssystemer, maskinindustrien 
(f.eks. værktøjsmaskiner, hvor europæiske 
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(f.eks. værktøjsmaskiner, hvor europæiske 
smv'er er førende på verdensplan) og andre 
sektorer, som involverer mange smv'er, der 
vil have fordel af nye virksomhedsmodeller, 
materialer og produkter.

smv'er er førende på verdensplan) og andre 
sektorer, som involverer mange smv'er, der 
vil have fordel af nye virksomhedsmodeller, 
materialer og produkter.

Or. es

Begrundelse

Korrektion af det tidligere ændringsforslag 97. Smv'er starter ofte som væksthuse på 
universiteter og lignende, i hvilket tilfælde de i hvert fald er "højteknologiske", selv om det 
ikke generelt er sådan. Derfor ville det være bedre at slette ordet "højteknologiske" for ikke at 
udelukke smv'er, som ikke er højteknologiske, men alligevel ønsker at være omfattet af denne 
overskrift og i indarbejdelsen af tjenester og produkter med en høj merværdi.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz og Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 338
Bilag I, 'Temaer', 'Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi', 

'Aktiviteter', punkt 1, afsnit 3

Der fokuseres desuden på beslægtede 
problemstillinger og den samfundsmæssige 
kontekst samt accepten af nanoteknologi. 
Det omfatter forskning i alle aspekter af 
risikovurdering (f.eks. nanotoksikologi og 
-økotoksikologi) samt sikkerhed, 
nomenklatur, metrologi og standardisering, 
som bliver stadigt vigtigere for arbejdet med 
at bane vejen for anvendelser i industrien. 
Der skal også iværksættes specifikke 
aktioner med henblik på oprettelse af særlige 
viden- og ekspertisecentre samt - som en 
særlig vigtig opgave - implementering af 
Kommissionens integrerede og ansvarlige 
approach til nanoteknologi, således som den 
er skitseret i den tilhørende handlingsplan.

Der fokuseres desuden på beslægtede 
problemstillinger og den samfundsmæssige 
kontekst, idet bredere sociale og etiske 
spørgsmål tages op, samt på accepten af 
nanoteknologi. Det omfatter forskning i alle 
aspekter af risikovurdering (f.eks. 
nanotoksikologi og -økotoksikologi) samt 
sikkerhed, nomenklatur, metrologi og 
standardisering, som bliver stadigt vigtigere 
for arbejdet med at bane vejen for 
anvendelser i industrien. Der skal også 
iværksættes specifikke aktioner med henblik 
på oprettelse af særlige viden- og 
ekspertisecentre samt - som en særlig vigtig 
opgave - implementering af Kommissionens 
integrerede og ansvarlige approach til 
nanoteknologi, således som den er skitseret i 
den tilhørende handlingsplan.

Or. en
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Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 339
Bilag I, 'Temaer', 'Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi', 

'Aktiviteter', punkt 2, afsnit 1

Nye avancerede materialer med større 
videnindhold, nye funktionaliteter og større 
ydeevne bliver i stigende grad afgørende for 
industriens konkurrenceevne og for 
bæredygtig udvikling. Ifølge de nye 
modeller for fremstillings- og 
forarbejdningsindustrien er det snarere selve 
materialerne end processerne, der bliver den 
vigtigste forudsætning for at kunne give 
produkterne større værdi og ydeevne.

Nye avancerede materialer med større 
videnindhold, navnlig kompositter, nye 
funktionaliteter og større ydeevne bliver i 
stigende grad afgørende for industriens 
konkurrenceevne og for bæredygtig 
udvikling. Ifølge de nye modeller for 
fremstillings- og forarbejdningsindustrien er 
det snarere selve materialerne end 
processerne, der bliver den vigtigste 
forudsætning for at kunne give produkterne 
større værdi og ydeevne.

Or. fr

Begrundelse

Der foregår lige så megen forskning i kompositter som i metaller, men der er specifikke 
problemer i forbindelse med kompositter (pultrudering, limning osv.), som ikke findes i 
forbindelse med metaller (svejsning osv.).

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 340
Bilag I, 'Temaer', 'Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi', 

'Aktiviteter', punkt 2, afsnit 2

Forskningen skal fokusere på udvikling af 
nye videnbaserede materialer med 
"skræddersyede" egenskaber. Det 
forudsætter intelligent kontrol med de 
iboende egenskaber, forarbejdningen og 
produktionen og hensyntagen til potentielle 
sundheds- og miljømæssige virkninger i 
produkternes fulde livscyklus. Der lægges 
vægt på nye avancerede materialer, som er 
udviklet ved at udnytte potentialet i 
nanoteknologi og bioteknologi og/eller ved 
at "tage ved lære af naturen", navnlig 
højperformante nanomaterialer, 

Forskningen skal fokusere på udvikling af 
nye videnbaserede materialer med 
"skræddersyede" egenskaber. Det 
forudsætter intelligent kontrol med de 
iboende egenskaber, forarbejdningen og 
produktionen og hensyntagen til potentielle 
sundheds- og miljømæssige virkninger i 
produkternes fulde livscyklus. Der lægges 
vægt på nye avancerede materialer, som er 
udviklet ved at udnytte potentialet i 
nanoteknologi og bioteknologi og/eller ved 
at "tage ved lære af naturen", navnlig 
højperformante nanomaterialer, 
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biomaterialer og hybridmaterialer. biomaterialer, menneskeskabte materialer
og hybridmaterialer.

Or. es

Begrundelse

Ordføreren foreslår, at ordet "metamaterialer" af hensyn til tydeligheden erstattes af 
"menneskeskabte materialer" i det tidligere ændringsforslag 100.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 341
Bilag I, 'Temaer', 'Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi', 

'Aktiviteter', punkt 3, afsnit 1

En ny tilgang til produktion og forarbejdning 
er nødvendig, hvis EU's industri skal 
omstilles fra et ressourceintensivt til et 
videnbaseret industrimiljø, og en 
forudsætning herfor er helt nye holdninger 
til fortsat tilegnelse, udvikling, beskyttelse 
og finansiering af ny viden og udnyttelsen 
heraf, men også til bæredygtige produktions-
og forbrugsmønstre. Det kræver 
tilvejebringelse af de rette vilkår for 
vedvarende innovation (inden for 
industriaktiviteter og produktionssystemer, 
f.eks. byggeri, apparatur og tjenesteydelser) 
og for udvikling af generiske 
"produktionsaktiver" (teknologi, 
organisation og produktionsfaciliteter) under 
overholdelse af sikkerheds- og miljømæssige 
krav.

En ny tilgang til produktion og forarbejdning 
er nødvendig, hvis EU's industri skal 
omstilles fra et ressourceintensivt til et 
videnbaseret industrimiljø, og en 
forudsætning herfor er helt nye holdninger 
til fortsat tilegnelse, udvikling, beskyttelse 
og finansiering af ny viden og udnyttelsen 
heraf, men også til bæredygtige produktions-
og forbrugsmønstre. Det kræver 
tilvejebringelse af de rette vilkår for 
vedvarende innovation (inden for 
industriaktiviteter og produktionssystemer, 
f.eks. byggeri, apparatur og tjenesteydelser) 
og for udvikling af generiske 
"produktionsaktiver" (teknologi, 
organisation og produktionsfaciliteter) under 
overholdelse af sikkerheds- og miljømæssige 
krav, navnlig i forbindelse med 
kompositter.

Or. fr

Begrundelse

Der foregår lige så megen forskning i kompositter som i metaller, men der er specifikke 
problemer i forbindelse med kompositter (limning osv.), som ikke findes i forbindelse med 
metaller (svejsning osv.).
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Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 342
Bilag I, 'Temaer', 'Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi', 

'Aktiviteter', punkt 3, afsnit 2

Forskningen skal tage sigte på flere 
forskellige områder: udvikling og validering 
af nye industrimodeller og strategier, der 
dækker alle aspekter af produkt- og 
proceslivscyklussen, adaptive 
produktionssystemer, der kan overvinde de 
nuværende produktionsbegrænsninger og 
åbner mulighed for nye fremstillings- og 
forarbejdningsmetoder, netværksbaseret 
produktion med henblik på udvikling af 
værktøjer og metoder til 
samarbejdsorienterede transaktioner i global 
målestok og med høj værditilvækst, 
værktøjer til hurtig overførsel og integrering 
af ny teknologi i fremstillingsprocessernes 
design og funktionsmåde samt udnyttelse af 
konvergensen i nano-, bio- og 
informationsteknologierne og kognitiv 
teknologi med henblik på udvikling af nye 
produkter og tekniske koncepter og 
mulighed for helt nye industrier.

Forskningen skal tage sigte på flere 
forskellige områder: udvikling og validering 
af nye industrimodeller og strategier, der 
dækker alle aspekter af produkt- og 
proceslivscyklussen, adaptive 
produktionssystemer, der kan overvinde de 
nuværende produktionsbegrænsninger og 
åbner mulighed for nye eller forbedrede
fremstillings- og forarbejdningsmetoder, 
netværksbaseret produktion med henblik på 
udvikling af værktøjer og metoder til 
samarbejdsorienterede transaktioner i global 
målestok og med høj værditilvækst, 
værktøjer til hurtig overførsel og integrering 
af ny teknologi i fremstillingsprocessernes 
design og funktionsmåde samt udnyttelse af 
konvergensen i nano-, bio- og 
informationsteknologierne og kognitiv 
teknologi med henblik på udvikling af nye 
produkter og tekniske koncepter og 
mulighed for helt nye industrier. Der bør 
især udfoldes bestræbelser på at inddrage 
smv'erne, herunder i de traditionelle 
sektorer, i de nye forsyningskædekrav samt 
på at fremme etableringen af 
højteknologiske smv'er som en 
forudsætning for en gennemgribende 
omstilling i industrien. Der bør afsættes 
mindst 20 % af budgettet til dette 
prioriterede tema.

Or. es

Begrundelse

Rettelse til det tidligere ændringsforslag 102 for at medtage smv’er i de traditionelle sektorer.
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Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 343
Bilag I, 'Temaer', 'Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi', 

'Aktiviteter', punkt 3, afsnit 2

Forskningen skal tage sigte på flere 
forskellige områder: udvikling og validering 
af nye industrimodeller og strategier, der 
dækker alle aspekter af produkt- og 
proceslivscyklussen, adaptive 
produktionssystemer, der kan overvinde de 
nuværende produktionsbegrænsninger og 
åbner mulighed for nye fremstillings- og 
forarbejdningsmetoder, netværksbaseret 
produktion med henblik på udvikling af 
værktøjer og metoder til 
samarbejdsorienterede transaktioner i global 
målestok og med høj værditilvækst, 
værktøjer til hurtig overførsel og integrering 
af ny teknologi i fremstillingsprocessernes 
design og funktionsmåde samt udnyttelse af 
konvergensen i nano-, bio- og 
informationsteknologierne og kognitiv 
teknologi med henblik på udvikling af nye 
produkter og tekniske koncepter og 
mulighed for helt nye industrier.

Forskningen skal tage sigte på flere 
forskellige områder: udvikling og validering 
af nye industrimodeller og strategier, der 
dækker alle aspekter af produkt- og 
proceslivscyklussen, adaptive 
produktionssystemer, der kan overvinde de 
nuværende produktionsbegrænsninger og 
åbner mulighed for nye fremstillings- og 
forarbejdningsmetoder, netværksbaseret 
produktion med henblik på udvikling af 
værktøjer og metoder til 
samarbejdsorienterede transaktioner i global 
målestok og med høj værditilvækst, 
værktøjer til hurtig overførsel og integrering 
af ny teknologi i fremstillingsprocessernes 
design og funktionsmåde samt udnyttelse af 
tværfaglige forskningsnetværk og af 
konvergensen i nano-, bio- og 
informationsteknologierne og kognitiv 
teknologi med henblik på udvikling af nye 
hybride teknologier, produkter og tekniske 
koncepter og mulighed for helt nye 
industrier.

Or. en

Begrundelse

Nanovidenskab og nanoteknologi er af naturen tværfaglige discipliner. En af de vigtigste 
forudsætninger for innovation på dette forskningsområde er derfor, at der udvikles 
tværfaglige forsknings- og uddannelsesnetværk, som omfatter en lang række videnskabelige 
områder såsom nanoteknologi, materialevidenskab, ingeniørvidenskab, informations- og 
kommunikationsteknologier, bioteknologier, geovidenskaber og videnskaber på 
miljøbeskyttelsesområdet. Målet er at udvikle nye hybride teknologier og stærke forbindelser 
mellem de forskellige videnskabelige discipliner.
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Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 344
Bilag I, 'Temaer', 'Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi', 

'Aktiviteter', punkt 4, afsnit 2

Forskningen skal fokusere på nye 
applikationer og nye, epokegørende 
løsninger på væsentlige problemstillinger 
samt på de FTU-behov, de forskellige 
europæiske teknologiplatforme har 
afdækket. Der ydes støtte til integrering af 
ny viden og nano-, materiale- og 
produktionsteknologi til anvendelsesformål i 
og på tværs af flere sektorer, f.eks. 
sundhedssektoren, byggeri og anlæg, 
rumindustrien, transport, energi, kemi, 
miljø, tekstiler og beklædning, træ og 
papirmasse og maskinindustrien samt 
sikkerheden i industrien som et 
gennemgående emne.

Forskningen skal fokusere på nye 
applikationer og nye, epokegørende 
løsninger på væsentlige problemstillinger 
samt på de FTU-behov, de forskellige 
europæiske teknologiplatforme har 
afdækket. Der ydes støtte til integrering af 
ny viden og nano-, materiale- og 
produktionsteknologi til anvendelsesformål i 
og på tværs af flere sektorer, f.eks. 
sundhedssektoren, fødevareforarbejdning, 
byggeri og anlæg (herunder offentlige 
arbejder), luftfartsindustrien, transport, 
energi, kemi, miljø, tekstiler og beklædning, 
fodtøj, træ og papirmasse og 
maskinindustrien samt sikkerheden i 
industrien som et gennemgående emne.

Or. es

Begrundelse

De nævnte industrier, der kan drage fordel af forskning på dette område, bør ikke udelades. 
Tydeliggørelse af det tidligere ændringsforslag 103: "luftfartsindustrien".

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz, Claude Turmes og Rebecca Harms

Ændringsforslag 345
Bilag I, 'Temaer', 'Energi', 'Mål'

At ændre det nuværende energisystem, som 
bygger på fossile brændstoffer, til et mere 
bæredygtigt energisystem, som bygger på 
flere forskellige energikilder og 
energibærere, kombineret med øget 
energieffektivitet med sigte på at finde en 
løsning på presserende problemer som 
forsyningssikkerhed og klimaændringer, 
samtidig med at den europæiske 

At ændre det nuværende energisystem, som 
bygger på fossile brændstoffer, til den mest
energieffektive og mindst fossilt 
brændstofafhængige økonomi i verden
inden 2020, en sådan bæredygtig 
energiøkonomi kræver, at de begrænsede
offentlige midler til forskning hovedsageligt 
koncentreres omkring et energisystem, som 
bygger på flere forskellige vedvarende
energikilder og energibærere, kombineret 
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energisektors konkurrenceevne øges. med øget energieffektivitet og 
energibesparende teknologier, der hurtigt 
kan løse de presserende problemer som 
forsyningssikkerhed og klimaændringer, 
samtidig med at den bæredygtige 
europæiske energisektors konkurrenceevne 
øges.

Or. en

Begrundelse

The FP7 must help the EU to overcome its dependency from oil and to become the most 
energy efficient economy in the world. The relatively limited EU research and development 
funds must therefore be prioritised towards technologies that rank highly against scientific 
objective criteria such as: reduce the EU's energy dependency and lower the levels of 
imported energy and a number of security policy problems, lead to rapid reductions in CO2 
emissions and contribute to the EU’s overall competitively and job creation in short time 
horizon. Public research money should therefore primarily be spent on renewable sources of 
energy and energy efficiency/conservation technologies.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 346
Bilag I, 'Temaer', 'Energi', 'Mål'

At ændre det nuværende energisystem, som 
bygger på fossile brændstoffer, til et mere 
bæredygtigt energisystem, som bygger på 
flere forskellige energikilder og 
energibærere, kombineret med øget 
energieffektivitet med sigte på at finde en 
løsning på presserende problemer som 
forsyningssikkerhed og klimaændringer, 
samtidig med at den europæiske 
energisektors konkurrenceevne øges.

At ændre det nuværende energisystem, som 
bygger på fossile brændstoffer, til et mere 
bæredygtigt energisystem, der er mindre
afhængigt af importeret brændstof, og som 
bygger på flere forskellige rene og især 
vedvarende energikilder og energibærere, 
kombineret med øget energieffektivitet, 
støtte til polyproduktion, et mere rationelt 
forbrug og lagring af energi med sigte på at 
finde en løsning på presserende problemer 
som forsyningssikkerhed og 
klimaændringer, samtidig med at den 
europæiske energisektors konkurrenceevne 
øges.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 735 til udkast til betænkning af Jerzy Busek 
om syvende rammeprogram.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 347
Bilag I, 'Temaer', 'Energi', 'Mål'

At ændre det nuværende energisystem, som 
bygger på fossile brændstoffer, til et mere 
bæredygtigt energisystem, som bygger på 
flere forskellige energikilder og 
energibærere, kombineret med øget 
energieffektivitet med sigte på at finde en 
løsning på presserende problemer som 
forsyningssikkerhed og klimaændringer, 
samtidig med at den europæiske 
energisektors konkurrenceevne øges.

At ændre det nuværende energisystem, som 
bygger på fossile brændstoffer, til et mere 
bæredygtigt energisystem, som bygger på 
flere forskellige (navnlig vedvarende)
energikilder og energibærere, kombineret 
med øget energieffektivitet med sigte på at 
finde en løsning på presserende problemer 
som forsyningssikkerhed og 
klimaændringer, samtidig med at den 
europæiske energisektors konkurrenceevne 
øges.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 738 til udkast til betænkning af Jerzy Busek 
om syvende rammeprogram.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz, Claude Turmes og Rebecca Harms

Ændringsforslag 348
Bilag I, 'Temaer', 'Energi', 'Mål', afsnit 1 a (nyt)

Decentraliserede teknologier, der bygger på 
flere forskellige vedvarende energikilder, 
kan yderligere nedbringe udgifterne til 
transmissions- og distributionsinfrastruktur 
og vil have stor betydning i forbindelse med 
realiseringen af målet om at blive den mest 
energieffektive økonomi.

Or. en
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Begrundelse

Decentraliserede, intelligente distribuerede netværk er nødvendige for at sikre en pålidelig 
energiforsyning og nedbringe den energi, der går tabt i forbindelse med transmission og 
distribution. I det lange løb kan et decentraliseret energisystem også nedbringe 
energitransportomkostningerne, fremme innovation og skabe reelle muligheder for 
arbejdspladser på lokalt og regionalt plan.

Ændringsforslag af Jan Christian Ehler

Ændringsforslag 349
Bilag I, 'Temaer', 'Energi', 'Hovedlinjer', afsnit 1

Aktuelle prognoser viser, at de fleste af de 
afgørende energiindikatorer (f.eks. 
energiforbrug, afhængighed af fossilt 
brændsel, importafhængighed, CO2-
emissioner, energipriser) bevæger sig i den 
gale retning både i EU og i resten af verden. 
Energiforskningen skal bidrage til at vende 
denne tendens og skabe balance mellem at 
gøre den eksisterende teknologi og de 
eksisterende energikilder mere effektive, 
prismæssigt overkommelige, acceptable og 
sikre og tilstræbe et paradigmeskift på 
længere sigt i den måde, hvorpå Europa 
producerer og forbruger energi. 
Energiforskningen kan således bidrage 
direkte til, at EU-politikken giver de 
ønskede resultater og især til at opfylde EU's 
aktuelle og fremtidige mål for nedbringelse 
af energiforbruget og drivhuseffekten.

Aktuelle prognoser viser, at de fleste af de 
afgørende energiindikatorer (f.eks. 
energiforbrug, afhængighed af fossilt 
brændsel, importafhængighed, CO2-
emissioner, energipriser) bevæger sig i den 
gale retning både i EU og i resten af verden. 
Energiforskningen skal bidrage til at vende 
denne tendens og skabe balance mellem at 
gøre den eksisterende teknologi og de 
eksisterende energikilder mere effektive, 
prismæssigt overkommelige, acceptable og 
sikre og tilstræbe et paradigmeskift på 
længere sigt i den måde, hvorpå Europa 
producerer og forbruger energi. 
Energiforskningen kan således bidrage 
direkte til, at EU-politikken giver de 
ønskede resultater og især til at opfylde EU's 
aktuelle og fremtidige mål for nedbringelse 
af energiforbruget og drivhuseffekten samt 
overkommelige energipriser for 
privatpersoner og virksomheder.

Or. de

Begrundelse

Det skal tydeliggøres, at energiforskningen bidrager til at sikre overkommelige energipriser 
for privatpersoner og virksomheder på lang sigt.
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Ændringsforslag af Jan Christian Ehler og Angelika Niebler

Ændringsforslag 350
Bilag I, 'Temaer', 'Energi', 'Hovedlinjer', afsnit 3

Styrkelse af den europæiske energisektors 
konkurrenceevne over for den skarpe 
globale konkurrence er et vigtigt mål for 
dette tema, så europæisk industri får 
mulighed for at opnå eller bevare en 
førerposition på verdensplan inden for 
afgørende energiteknologier. Navnlig smv'er 
er helt afgørende for energisektoren, idet de 
spiller en vital rolle i energikæden og for 
innovation i sektoren. Deres aktive 
deltagelse i forsknings- og 
demonstrationsaktiviteter er af stor 
betydning og vil blive kraftigt støttet.

Styrkelse af den europæiske energisektors 
konkurrenceevne over for den skarpe 
globale konkurrence er et vigtigt mål for 
dette tema, så europæisk industri får 
mulighed for at opnå eller bevare en 
førerposition på verdensplan inden for 
afgørende energiteknologier. Denne 
førerposition kan kun opretholdes gennem 
høje investeringer i forskning og udvikling 
for at imødegå den store konkurrence. 
Navnlig smv'er er helt afgørende for 
energisektoren, idet de spiller en vital rolle i 
energikæden og for innovation i sektoren. 
Deres aktive deltagelse i forsknings- og 
demonstrationsaktiviteter er af stor 
betydning og vil blive kraftigt støttet.

Or. de

Begrundelse

Det skal tydeliggøres, at høje investeringer i forskning og udvikling bidrager til at sikre 
Europas førerposition i lyset af den internationale konkurrence.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz, Claude Turmes og Rebecca Harms

Ændringsforslag 351
Bilag I, 'Temaer', 'Energi', 'Aktiviteter', afsnit -1 (nyt)

Fordelingen af midler inden for 
energisektoren skal baseres på kriterier, der 
gør det muligt at bedømme teknologierne 
ud fra deres kapacitet til at bidrage til 
opfyldelsen af EU’s energimål. De skal 
skabe en energisektor, der er 
konkurrencedygtig, bæredygtig i 
miljømæssig henseende og sikker. De 
relativt begrænsede midler til forskning og 
udvikling inden for dette tema skal 
koncentreres omkring teknologier, der 
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hurtigt kan medføre en reduktion i 
udledningerne af CO2.

Or. en

Begrundelse

De relativt begrænsede EU-midler til forskning og udvikling inden for ikke-nuklear energi bør 
fortrinsvis tildeles til teknologier, der scorer højt i forhold til videnskabeligt objektive 
kriterier som f.eks.: mindsker EU's energiafhængighed og nedbringer importen af energi og 
en række sikkerhedspolitiske problemer, fører til hurtig reduktion i udledningerne af CO2 og 
bidrager til EU’s generelle konkurrenceevne og jobskabelse på kort sigt.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz, Claude Turmes og Rebecca Harms

Ændringsforslag 352
Bilag I, 'Temaer', 'Energi', 'Aktiviteter', afsnit -1 a (nyt)

Aktiviteterne er opstillet i prioriteret 
rækkefølge.

Or. en

Begrundelse

Teknologier, der resulterer i en hurtig omstilling til en bæredygtig og sikker energisektor i 
Europa må prioriteres. Tidligere finansiering og den kommercielle sektors kapacitet til at 
finansiere udviklingen bør endvidere tages i betragtning. I lyset af disse problemer anbefales 
det, at der opstilles en prioriteret liste inden for energisektoren.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz, Claude Turmes og Rebecca Harms

Ændringsforslag 353
Bilag I, 'Temaer', 'Energi', 'Aktiviteter', afsnit - 1 b (nyt)

Der fastsættes klare, separate budgetkonti 
for energiforskning for alle relaterede 
teknologier.

Or. en
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Begrundelse

Som det var tilfældet med RP4 (1995-1998), hvor vedvarende energi, energieffektivitet og 
fossile brændstoffer hver havde deres eget budget, bør der vedtages klare budgetkonti i det 
kommende rammeprogram. Bortset fra at det vil øge investorernes tillid og medføre en bedre 
planlægning, vil det også give Parlamentet og befolkningen mere nøjagtige kvantitative 
oplysninger om, hvordan EU bruger skatteydernes penge. Transparensen og overvågningen 
forbedres derfor.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz, Claude Turmes og Rebecca Harms

Ændringsforslag 354
Bilag I, 'Temaer', 'Energi', 'Aktiviteter', afsnit -1 c (nyt)

20 % af budgettet for dette tema vil blive 
afsat til forskning med direkte tilknytning 
til "energieffektivitet og –besparelser", 
60 % vil blive afsat til "vedvarende energi", 
9 % til "intelligente energinetværk", 3 % til 
forskning i tilknytning til viden som 
grundlag for politisk beslutningstagning, 
4 % til hydrogen og brændselsceller og 4 % 
til kulstofopsamling og -lagring.

Or. en

Begrundelse

Priority must be given to technologies that result in the rapid transformation to a sustainable 
and secure energy sector in Europe. Further consideration must be given to the past funding 
and the ability of the commercial sector to fund the developments. In the light of these 
concerns the prioritisation list for funding with the energy sector is recommended. 

The renewable energy research sector has identified approximately € 250 M/year-worth of 
research that should be conducted under FP7. The sum covers research into photovoltaic 
energy, solar thermal (concentrating and non-concentrating), biomass, marine energy 
technologies, geothermal energy, wind energy (especially related to offshore development) 
and small hydropower, relating to advances in (amongst others) mechanical and electrical 
engineering, materials research, manufacturing techniques and numerical modelling.
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Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz, Claude Turmes og Rebecca Harms

Ændringsforslag 355
Bilag I, 'Temaer', 'Energi', 'Aktiviteter', punkt - 1 (nyt)

Energieffektivitet og –besparelser
Det enorme potentiale for 
energibesparelser og forbedring af 
energieffektiviteten skal
udnyttes gennem optimering, validering og 
demonstration af nye koncepter og 
teknologier inden for byggeriet og i service-
og industrisektoren. Det omfatter 
kombination af bæredygtige strategier og 
teknologier til forbedring af 
energieffektiviteten, anvendelse af 
vedvarende energikilder og polyvalent 
energiproduktion samt integrering af 
systemer til styring af efterspørgslen i stor 
målestok i byer og lokalsamfund. Sådanne 
aktioner i stor målestok kan understøttes af 
innovativ F&U omkring specifikke 
komponenter eller teknologier, f.eks. til 
polyvalent energiproduktion og miljørigtigt 
byggeri. Et af hovedmålene bliver at 
optimere energisystemerne i 
lokalsamfundene og finde den rette balance 
mellem en væsentlig reduktion af 
energiefterspørgslen og den billigste og 
mest bæredygtige forsyningsløsning, bl.a. 
med brug af nye brændstoffer i 
specialtransportmidler.

Or. en

(dette ændringsforslag fra Parlamentet foreslår, at punkt -8 i Kommissionens originale tekst 
flyttes op som punkt -1)

Begrundelse

Dette ændringsforslag er blot en ændring i de opstillede aktiviteters rækkefølge. Teknologier, 
der resulterer i en hurtig omstilling til en bæredygtig og sikker energisektor i Europa må 
prioriteres. Energibesparelser og energieffektivitet anses for at have højeste prioritet.
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Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz, Claude Turmes og Rebecca Harms

Ændringsforslag 356
Bilag I, 'Temaer', 'Energi', 'Aktiviteter', punkt 1

Den integrerede forsknings- og 
udnyttelsesstrategi, som den europæiske 
teknologiplatform for brint og 
brændselsceller har udviklet, danner 
grundlag for et strategisk, integreret program 
for både stationære og mobile anvendelser 
samt transport med det formål at skabe et 
solidt teknologisk fundament for 
opbygningen af en konkurrencedygtig 
europæisk industri inden for brændselscelle-
og brintforsyning og dertil hørende udstyr. 
Programmet omfatter grundforskning og 
anvendt forskning og teknologisk udvikling, 
demonstration i stor skala til validering af 
forskningsresultater og levering af feedback 
med henblik på yderligere forskning, 
tværgående og samfundsvidenskabelige 
forskningsaktiviteter til at understøtte 
fornuftige omstillingsstrategier og 
tilvejebringe et rationelt grundlag for 
energipolitiske beslutninger og udvikling af 
de markedsmæssige rammer. Den anvendte 
industriforskning, 
demonstrationsaktiviteterne og de 
tværgående aktiviteter i programmet vil 
fortrinsvis blive gennemført via det fælles 
teknologiinitiativ. Denne strategisk styrede, 
målrettede aktion suppleres og samordnes 
nøje med et forskningssamarbejde om emner 
på tidligere stadier i forløbet med sigte på at 
opnå videnskabelige gennembrud 
vedrørende kritiske materialer, processer og 
ny teknologi.

En integreret forskning danner grundlag for 
et strategisk, integreret program for både 
stationære og mobile anvendelser baseret på 
vedvarende energikilder med det formål at 
skabe et solidt teknologisk fundament for 
opbygningen af en konkurrencedygtig 
europæisk industri inden for brændselscelle-
og brintforsyning og dertil hørende udstyr. 
Programmet omfatter grundforskning og 
anvendt forskning og teknologisk udvikling, 
demonstration i stor skala til validering af 
forskningsresultater og levering af feedback 
med henblik på yderligere forskning, 
tværgående og samfundsvidenskabelige 
forskningsaktiviteter til at understøtte 
fornuftige omstillingsstrategier og 
tilvejebringe et rationelt grundlag for 
energipolitiske beslutninger og udvikling af 
de markedsmæssige rammer. Den anvendte 
industriforskning, 
demonstrationsaktiviteterne og de 
tværgående aktiviteter i programmet vil 
fortrinsvis blive gennemført via det fælles 
teknologiinitiativ. Denne strategisk styrede, 
målrettede aktion suppleres og samordnes 
nøje med et forskningssamarbejde om emner 
på tidligere stadier i forløbet med sigte på at 
opnå videnskabelige gennembrud 
vedrørende kritiske materialer, processer og 
ny teknologi.

Or. en

(dette ændringsforslag fra Parlamentet foreslår, at punkt 1 i Kommissionens originale tekst 
flyttes ned efter punkt 6 "Rene kulteknologier")

Begrundelse

This amendment is a mere change in the order of listed activities. Priority must be given to 
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technologies that result in the rapid transformation to a sustainable and secure energy sector 
in Europe. 

In line with the EU objective of creating a sustainable hydrogen economy by 2050, research 
should focus on the production of hydrogen from renewable energy sources.

The research for alternative fuels proposed under the ‘Transport’ heading will cover the use 
of hydrogen for transport applications (‘Specific Programmes’ - COM(2005) 440, page 59). 
This deletion avoids the possibility of double funding from the ‘Energy’ heading (which has 
less than half of the budget that the Commission proposes for ‘Transport’).

Second sentence is deleted because the remark about the European Technology Platform is 
no more relevant for this topic than it is for all the other energy sub-topics for which 
Technology Platforms exist, such as the Photovoltaic Technology Platform, the Zero-
Emission Fossil Fuel Plants Technology Platform, the Electricity Networks of the Future 
Technology Platform, the Solar Thermal Technology Platform or those in the formation stage 
such as the Wind Energy Technology Platform or the Biofuels Technology Platform.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz, Claude Turmes og Rebecca Harms

Ændringsforslag 357
Bilag I, 'Temaer', 'Energi', 'Aktiviteter', punkt 1 a (nyt)

Vedvarende energikilder

Or. en

Begrundelse

Teknologier, der resulterer i en hurtig omstilling til en bæredygtig og sikker energisektor i 
Europa, må prioriteres. Tidligere finansiering og den kommercielle sektors kapacitet til at 
finansiere udviklingen bør endvidere tages i betragtning. Vedvarende energi må helt sikkert 
udvikles massivt i de kommende år.

Ændringsforslag af Norbert Glante

Ændringsforslag 358
Bilag I, 'Temaer', 'Energi', 'Aktiviteter', punkt 2

Det drejer sig om udvikling og 
demonstration af integrerede teknologier til 
el-produktion fra vedvarende energikilder, 
der er egnet til forskellige regionale forhold, 
for at opnå en markant procentvis forøgelse 

Det drejer sig om udvikling og 
demonstration af integrerede teknologier til 
el-produktion fra vedvarende energikilder, 
der er egnet til forskellige regionale forhold, 
for at opnå en markant procentvis forøgelse 
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af el-produktion med vedvarende energi i 
EU. Forskningen skal forbedre den samlede 
konverteringseffektivitet, tvinge 
omkostningerne ved el-produktion ned, 
skabe mere driftssikre processer og reducere 
de miljøskadelige virkninger yderligere. Der 
lægges vægt på fotovoltaik, vindenergi og 
biomasse (herunder den biologisk 
nedbrydelige del af affald). Forskningen skal 
desuden tage sigte på at udnytte det fulde 
potentiale i andre vedvarende energikilder 
som jordvarme, solvarme, havenergi og 
mindre vandkraftanlæg.

af el-produktion med vedvarende energi i 
EU. Forskningen skal forbedre den samlede 
konverteringseffektivitet, tvinge 
omkostningerne ved el-produktion ned, 
skabe mere driftssikre processer og reducere 
de miljøskadelige virkninger yderligere. Der 
lægges vægt på fotovoltaik, vindenergi og 
biomasse (herunder den biologisk 
nedbrydelige del af affald). Forskningen skal 
desuden tage sigte på at udnytte det fulde 
potentiale i andre vedvarende energikilder 
som jordvarme, solvarme, havenergi og 
vandkraftanlæg.

Or. de

Begrundelse

Vandkraft i såvel stor som mindre skala er en af de vedvarende energikilder, der i de 
kommende år må tegne sig for en betydelig større andel af elektricitetsproduktionen. De 
forskningsaktiviteter, der er behov for inden for vandkraft, vedrører hovedsageligt en 
forbedring af kraftværkernes effektivitet, en bedre udnyttelse af det eksisterende potentiale og 
bæredygtighed, og dette gælder for både store og mindre vandkraftværker. Det er derfor ikke 
hensigtsmæssigt at begrænse støtten til forskning til mindre vandkraftværker.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz, Claude Turmes og Rebecca Harms

Ændringsforslag 359
Bilag I, 'Temaer', 'Energi', 'Aktiviteter', punkt 3

Det drejer sig om udvikling og 
demonstration af forbedret 
konverteringsteknologi til bæredygtige 
produktions- og forsyningskæder af faste, 
flydende og gasformige brændstoffer 
(herunder den biologisk nedbrydelige del af 
affald), især biobrændsel til transport. 
Vægten bør ligge på nye typer biobrændsel 
samt nye produktions- og forsyningskanaler 
for eksisterende biobrændsel, herunder 
integreret produktion på bioraffinaderier af 
energi og andre produkter med høj 
værditilvækst. Med sigte på at opnå "fra 
kilde til kunde"-fordele ved kul skal 
forskningen fokusere på at forbedre 

Det drejer sig om udvikling og 
demonstration af forbedret 
konverteringsteknologi til bæredygtige 
produktions- og forsyningskæder af faste, 
flydende og gasformige brændstoffer 
(herunder den biologisk nedbrydelige del af 
affald), især biobrændsel til transport. Der
bør gennemføres forskning i nye typer 
biobrændsel, der på tilfredsstillende vis har 
gennemgået en fuldstændig analyse under 
hensyntagen til ligevægten mellem energi, 
klima, sociale og miljømæssige krav og 
arealudnyttelse, samt nye produktions- og 
forsyningskanaler for eksisterende 
biobrændsel, herunder integreret produktion 
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energieffektiviteten, sikre bedre integrering 
af teknologier og bedre udnyttelse af 
råstofferne. Også emner som råstoflogistik, 
prænormativ forskning og standardisering 
med henblik på sikker og pålidelig 
anvendelse inden for transport og til 
stationære formål vil indgå. Der ydes 
desuden støtte til udnyttelse af potentialet for 
vedvarende brintproduktion, biomasse samt 
vedvarende el- og solenergibaserede 
processer.

på bioraffinaderier af energi og andre 
produkter med høj værditilvækst. Med sigte 
på at opnå "fra kilde til kunde"-fordele ved 
kul skal forskningen fokusere på at forbedre 
energieffektiviteten, sikre bedre integrering 
af teknologier og bedre udnyttelse af 
råstofferne. Også emner som råstoflogistik, 
prænormativ forskning og standardisering 
med henblik på sikker og pålidelig 
anvendelse inden for transport og til 
stationære formål vil indgå. Der ydes 
desuden støtte til udnyttelse af potentialet for 
vedvarende brintproduktion, biomasse samt 
vedvarende el- og solenergibaserede 
processer.

Or. en

Begrundelse

RP7 må koncentrere sine F&U-aktiviteter vedrørende flydende biobrændsel omkring de 
brændselsformer, der kan opfylde en fuldstændig analyse, navnlig med hensyn til 
drivhusgasser og andre sociale og miljømæssige kriterier.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz, Claude Turmes og Rebecca Harms

Ændringsforslag 360
Bilag I, 'Temaer', 'Energi', 'Aktiviteter', punkt 5

CO2-opsamlings- og -lagringsteknologi til 
el-produktion uden emissioner

Fossilt brændsel vil nødvendigvis udgøre en 
væsentlig del af energimikset i mange år 
fremover. Af hensyn til miljøet, især i 
relation til klimaændringerne, er det vigtigt 
at få reduceret de fossile brændstoffers 
miljøskadelige virkninger ganske betydeligt 
ved hjælp af højeffektive el-
produktionsanlæg med næsten nul-
emission. Udvikling og demonstration af 
effektive og sikre CO2-opsamlings- og 
-lagringsteknologier er helt afgørende i 
denne sammenhæng for at bringe 
omkostningerne ved opsamling og lagring af 

CO2-opsamlings- og -lagringsteknologi

Fossilt brændsel vil nødvendigvis udgøre en 
væsentlig del af energimikset i mange år 
fremover. Man må først have et ordentligt 
kendskab til udvikling og demonstration af 
effektive og sikre CO2-opsamlings- og –
lagringsteknologier. Forskning i CO2-
opsamling- og lagringsteknologi vil derfor 
gå i retning af udvikling af sociale, 
økonomiske, juridiske og miljømæssige 
kriterier for teknologien, herunder 
garantier for lagerfaciliteternes stabilitet i 
hele stoffets levetid. Projekter vedrørende 
CO2-opsamling og –lagring vil være 
omfattet af en uafhængig videnskabelig 
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CO2 ned under 20 EUR/ton med en 
opsamlingsprocent på over 90 samt for at 
teste CO2-lagringsteknologiens stabilitet, 
sikkerhed og pålidelighed på lang sigt.

gennemgang og overvågning på de enkelte 
steder, og resultaterne heraf vil blive 
offentliggjort fuldstændigt.

Or. en

(dette ændringsforslag fremsat af Parlamentet foreslår, at punkt 5 i Kommissionens 
oprindelige tekst flyttes ned efter punkt 7 "Intelligente energinet")

Begrundelse

Det er afgørende, at man først har en indgående forståelse af de processer, der gør det muligt 
at oplagre CO2 sikkert, inden der bruges penge på at udvikle teknologien til at opsamle CO2. 
Kul- og Stålforskningsfonden finansierer også forskning i CO2-binding. I 2003 finansierede 
den f.eks. et projekt kaldet "Vurdering af mulighederne for CO2-opsamling og geologisk 
lagring".

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli og Vincenzo 
Lavarra

Ændringsforslag 361
Bilag I, 'Temaer', 'Energi', 'Aktiviteter', punkt 6

Det er fortsat kulfyrede kraftværker, der står 
for hovedparten af al el-produktion i verden, 
men der er et stort potentiale for yderligere 
effektivisering og nedbringelse af 
emissionerne af navnlig CO2. Af hensyn til 
opretholdelsen af konkurrenceevnen og 
kontrollen med CO2- emissioner ydes der 
støtte til udvikling og demonstration af rene 
teknologier til omdannelse af kul, der kan 
gøre kraftværkerne væsentligt mere effektive 
og driftssikre, reducere de forurenende 
emissioner og nedbringe de samlede 
omkostninger under forskellige driftsvilkår. 
Med henblik på fremtidens el-produktion 
uden emissioner skal disse aktiviteter bane 
vejen for, supplere og kombineres med 
CO2-opsamlings- og -lagringsteknologierne.

Det er fortsat kulfyrede kraftværker, der står 
for hovedparten af al el-produktion i verden, 
men der er et stort potentiale for yderligere 
effektivisering og nedbringelse af 
emissionerne af navnlig CO2. Af hensyn til 
opretholdelsen af konkurrenceevnen, 
ressourcebevarelsen og kontrollen med 
CO2- emissioner ydes der støtte til udvikling 
og demonstration af rene teknologier til 
omdannelse af kul, der kan gøre 
kraftværkerne væsentligt mere effektive og 
driftssikre, reducere de forurenende 
emissioner, herunder små partikler, 
sporelementer, kviksølv og organiske 
forbindelser, og nedbringe de samlede 
omkostninger under forskellige driftsvilkår. 
Med henblik på fremtidens el-produktion 
uden emissioner skal disse aktiviteter bane 
vejen for, supplere og kombineres med 
CO2-opsamlings- og -lagringsteknologierne.
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Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at tage alle de forbedringer, der kan foretages på eksisterende og/eller 
fremtidige kulfyrede kraftværker i betragtning. Formålet med ændringsforslagene er at 
udvide EU-forskningens aktionsområde, ikke blot for at øge effektiviteten og reduktionen af 
CO2, men også for at nå målene om nul emissioner (dvs. små partikler, sporelementer, 
kviksølv og organiske forbindelser).

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli og Vincenzo
Lavarra

Ændringsforslag 362
Bilag I, 'Temaer', 'Energi', 'Aktiviteter', punkt 7

En mere omfattende F&U-indsats med 
henblik på at gøre de europæiske el- og 
gassystemer og -net mere effektive, 
fleksible, sikre og pålidelige er en 
forudsætning for at gennemføre omstillingen 
til et mere bæredygtigt energisystem. For el-
nettenes vedkommende vil målet om at 
omdanne de eksisterende el-net til et robust 
og interaktivt (kunder/operatører) tjenestenet 
og fjerne hindringerne for storstilet 
anvendelse og effektiv integrering af 
vedvarende energikilder og distribueret 
energiproduktion (f.eks. brændselsceller, 
mikroturbiner, stempelmotorer) desuden 
kræve udvikling og demonstration af vigtig 
støtteteknologi (f.eks. innovative ikt-
løsninger, lagringsteknologi til vedvarende 
energikilder, effektelektronik og 
højtemperatursuperledere). For gasnettenes 
vedkommende er målet at demonstrere mere 
intelligente og effektive processer og 
systemer til transport og distribution af gas, 
herunder effektiv integrering af vedvarende 
energikilder.

En mere omfattende F&U-indsats med 
henblik på at gøre de europæiske el- og 
gassystemer og -net mere effektive, 
fleksible, sikre og pålidelige er en 
forudsætning for at gennemføre omstillingen 
til et mere bæredygtigt energisystem. For el-
nettenes vedkommende vil målet om at 
omdanne de eksisterende el-net til et robust 
og interaktivt (kunder/operatører) tjenestenet 
og fjerne hindringerne for storstilet 
anvendelse og effektiv integrering af 
vedvarende energikilder og distribueret 
energiproduktion (f.eks. brændselsceller, 
mikroturbiner, stempelmotorer) og 
forbedring af kvaliteten af forsyningen (i 
form af kvaliteten af den leverede spænding 
og energi) desuden kræve udvikling og 
demonstration af vigtig støtteteknologi 
(f.eks. innovative ikt-løsninger, 
lagringsteknologi til vedvarende 
energikilder, elektronisk måling og 
automatiske målstyringssystemer,
effektelektronik og 
højtemperatursuperledere, ikt-
kontrolsystemer med henblik på en effektiv 
netværksforvaltning, effektiv 
arbejdskraftforvaltning osv.). For 
gasnettenes vedkommende er målet at 
demonstrere mere intelligente og effektive 
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processer og systemer til transport og 
distribution af gas, herunder effektiv 
integrering af vedvarende energikilder.

Forskning i integration af elektricitets- og 
gasnetværk (f.eks. integrerede 
kontrolcentre, multimåling, fælles 
arbejdsstyrke) vil forfølge målet om 
effektivitet i begge sektorer.

Or. en

Begrundelse

The integration of distributed generation is one of the biggest challenges for electricity 
networks of the future in order to promote the growth of RES, improve quality of supply and 
satisfy users needs. The users will be more and more involved in the electricity market 
through innovative technologies (e.g. Electronic Metering, Automated Meter Management, 
pre-paid energy, broadband services, etc.), also generating electric energy locally 
(Distributed Generation). Research for the management and integration of DG in distribution 
networks is welcome. ICT systems will play a leading role. For efficient management of 
distribution networks, organisational skills must be improved: work force management, 
integration of power and gas operation, shared work force for gas and electricity networks 
may improve efficiency levels.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli og Vincenzo 
Lavarra

Ændringsforslag 363
Bilag I, 'Temaer', 'Energi', 'Aktiviteter', punkt 7

En mere omfattende F&U-indsats med 
henblik på at gøre de europæiske el- og 
gassystemer og -net mere effektive, 
fleksible, sikre og pålidelige er en 
forudsætning for at gennemføre 
omstillingen til et mere bæredygtigt 
energisystem. For el-nettenes 
vedkommende vil målet om at omdanne de 
eksisterende el-net til et robust og interaktivt 
(kunder/operatører) tjenestenet og fjerne 
hindringerne for storstilet anvendelse og 
effektiv integrering af vedvarende 
energikilder og distribueret 
energiproduktion (f.eks. brændselsceller, 

At gøre de europæiske el- og gassystemer og 
-net mere effektive, sikre og pålidelige f.eks. 
ved at omdanne de eksisterende el-net til et 
interaktivt (kunder/operatører) tjenestenet og 
ved at udvikle et intelligent fjernstyret 
målesystem (AMM - automatisk 
målestyring). Støtte til intelligente, 
interaktive portaler med kunderne har 
afgørende betydning for fremme af en 
effektiv forvaltning af kundeforbindelserne. 
Hindringerne for en omfattende udbredelse 
og effektiv integration af distribuerede og 
vedvarende energikilder må fjernes.
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mikroturbiner, stempelmotorer) desuden 
kræve udvikling og demonstration af vigtig 
støtteteknologi (f.eks. innovative ikt-
løsninger, lagringsteknologi til vedvarende 
energikilder, effektelektronik og 
højtemperatursuperledere). For 
gasnettenes vedkommende er målet at 
demonstrere mere intelligente og effektive 
processer og systemer til transport og 
distribution af gas, herunder effektiv 
integrering af vedvarende energikilder.

Or. en

Begrundelse

En omfattende anvendelse af intelligente, fjernstyrede målesystemer har stor betydning for 
realiseringen af EU's mål om at øge det europæiske nets effektivitet, sikkerhed og 
pålidelighed. Automatisk målestyring er uundværligt, når det gælder om at tilbyde forskellige 
satser til kunderne, og gør det følgelig muligt at fjerne spidsbelastning og forbedrer 
sikkerheden i systemet.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz, Claude Turmes og Rebecca Harms

Ændringsforslag 364
Bilag I, 'Temaer', 'Energi', 'Aktiviteter', punkt 9

Det drejer sig om udvikling af værktøjer, 
metoder og modeller til vurdering af de 
vigtigste økonomiske og sociale spørgsmål i 
forbindelse med energiteknologi. 
Aktiviteterne omfatter etablering af 
databaser og scenarier for et udvidet EU 
samt vurdering af energi- og energirelaterede 
politikkers indvirkning på 
forsyningssikkerheden, miljøet, samfundet 
og energiindustriens konkurrenceevne. 
Særligt vigtig er de teknologiske fremskridts 
betydning for EU-politikkerne.

Det drejer sig om udvikling af værktøjer, 
metoder og modeller til vurdering af de 
vigtigste økonomiske, miljømæssige, 
sundhedsmæssige og sociale spørgsmål i 
forbindelse med energiteknologi. 
Aktiviteterne omfatter etablering af 
databaser og scenarier for et udvidet EU, 
navnlig i retning af det vedtagne EU-mål 
om en maksimal global temperaturstigning 
på +2 °C over det førindustrielle niveau og 
i retning af at blive den mest
energieffektive økonomi i 2020, samt 
vurdering af energi- og energirelaterede 
politikkers indvirkning på 
forsyningssikkerheden, miljøet, samfundet 
og energiindustriens konkurrenceevne. 
Særligt vigtig er de teknologiske fremskridts 
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betydning for EU-politikkerne.

Or. en

(Dette ændringsforslag fra Parlamentet foreslår, at punkt 9- i Kommissionens oprindelige 
tekst flyttes op efter punkt 5 "CO2-opsamlings- og -lagringsteknologi til el-produktion uden 

emissioner")

Begrundelse

Public money for clean coal will come from the Research Fund for Coal and Steel, which has 
a separate budget line not covered by the FP7.

At the time that FP6 started, the Treaty constituting the European Coal and Steel Community 
expired, leaving behind assets of € 1.6 billion. The Commission manages the interest from this 
reserve to provide annual funding equivalent to approximately € 16 million to coal-related 
research through the Research Fund for Coal and Steel. These resources are sufficient to 
cover any EU co-funding if it were considered necessary.

In addition, some clarifications have been added to the original proposal on "knowledge for 
energy polciy making".

Ændringsforslag af Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo Vera og 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 365
Bilag I, 'Temaer', 'Energi', 'Aktiviteter', punkt 9 a (nyt)

Reduktion af CO2-emissionerne i 
fremstillingsindustrien
Fremme af forskningsaktiviteterne i de 
sektorer, der indgår i handelsordningen for 
emissionskvoter. Handelsordningen for 
emissionskvoter giver Europa en førende 
stilling i de globale bestræbelser på at 
nedbringe CO2-emissionerne, men 
underminerer også i nogen grad Europas 
industrielle konkurrenceevne.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 819 til udkast til betænkning af Jerzy Buzek 
om syvende rammeprogram.
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Ændringsforslag af Matthias Groote

Ændringsforslag 366
Bilag I, 'Temaer', 'Energi', 'Aktiviteter', punkt 9 b (nyt)

Nye fag inden for sektoren for vedvarende 
energi
Det er vigtigt, at der gennemføres 
foranstaltninger for at skabe nye fag 
omfattende faglært installation og 
vedligeholdelse af energiudstyr inden for 
sektoren for vedvarende energi. Dette 
omfatter indførelse af uddannelseskurser 
og andre uddannelsesforanstaltninger 
inden for erhvervsuddannelse og 
universitetsuddannelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 820 til udkast til betænkning af Jerzy Buzek 
om syvende rammeprogram.

Ændringsforslag af Romana Jordan Cizelj

Ændringsforslag 367
Bilag I, 'Temaer', 'Energi', 'Aktiviteter', punkt 9 c (nyt)

Energisystemer og –anordninger baseret på 
materialers og væskers specifikke 
egenskaber
Udvikling af energisystemer og –
anordninger baseret på anvendelsen af 
specifikke materialer og væsker, såsom 
magnetokaloriske materialer, barokaloriske 
materialer, fotovoltaiske materialer, 
superledende materialer, nanovæsker og 
nanomaterialer, materialer "med 
hukommelse" samt materialer og væsker, 
der kan ændre tilstandsform.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 821 til udkast til betænkning af Jerzy Buzek 
om syvende rammeprogram.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 368
Bilag I, 'Temaer', 'Miljø (herunder klimaændringer)', titel

Miljø (herunder klimaændringer) Miljø (herunder klimaændringer og 
naturskabte risici)

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der lægges særlig vægt på naturskabte risici under temaet om miljø i 
særprogrammet "Samarbejde" på grund af den voksende udbredelse af naturkatastrofer og 
behovet for at finde frem til effektive løsninger og svar.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 369
Bilag I, 'Temaer', 'Miljø (herunder klimaændringer)', 'Mål'

At fremme en bæredygtig forvaltning af det 
naturlige og det menneskeskabte miljø og 
dets ressourcer baseret på øget viden om 
samspillet mellem biosfæren, økosystemerne 
og menneskelige aktiviteter og på udvikling 
af nye teknologier, værktøjer og tjenester 
som udgangspunkt for en integreret tilgang 
til løsning af globale miljøproblemer. 
Hovedvægten vil blive lagt på forudsigelse 
af ændringer i klimasystemet, det økologiske 
system og jord- og havsystemet og på 
værktøjer og teknologier til overvågning, 
forebyggelse og afbødning af 
miljøbelastninger og -risici, herunder 
sundhedsrisici, og til bevaring af det 

At fremme en bæredygtig forvaltning af det 
naturlige og det menneskeskabte miljø og 
dets ressourcer baseret på øget viden om 
samspillet mellem biosfæren, økosystemerne 
og menneskelige aktiviteter, viden om 
biodiversitet og en bæredygtig udnyttelse 
heraf og på udvikling af nye teknologier, 
værktøjer og tjenester som udgangspunkt for 
en integreret tilgang til løsning af globale 
miljøproblemer. Hovedvægten vil blive lagt 
på forudsigelse af ændringer i 
klimasystemet, det økologiske system og 
jord- og havsystemet og på værktøjer og 
teknologier til overvågning, forebyggelse og 
afbødning af miljøbelastninger og -risici, 
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naturlige og det menneskeskabte miljø. herunder sundhedsrisici, og til bevaring af 
det naturlige og det menneskeskabte miljø.

Or. en

Begrundelse

Betydningen af biodiversitet (både på landjorden og i havet) og bevarelse af denne bliver 
stadig mere indlysende, når klimaet ændrer sig (stor vækst i det menneskeskabte miljø, 
klimaændringer, ny arealudnyttelse, byudvikling osv.). En større viden på dette område vil 
gøre det muligt at forbedre vores forståelse af de forskellige økosystemer og deres 
interaktion, og vi vil derfor få et bedre billede af ændringerne i tilknytning til globale 
ændringer med henblik på at nå frem til en bæredygtig udvikling til gavn for borgerne.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 370
Bilag I, 'Temaer', 'Miljø (herunder klimaændringer)', 'Hovedlinjer', afsnit 3 a (nyt)

Undervisning om miljøet for at øge 
kendskabet til bæredygtig udvikling i hele 
EU.

Or. en

Begrundelse

Undervisning om miljøet og om behovet for bæredygtig udvikling er af afgørende betydning 
for europæernes fremtid og for bevarelsen af økosystemerne. Det bevidstgør også borgerne 
om miljørisiciene og sætter dem i stand til bedre at håndtere dem, navnlig ved hjælp af 
passende politiske foranstaltninger.

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 371
Bilag I, 'Temaer', 'Miljø (herunder klimaændringer)', 'Aktiviteter', punkt 1, led 1

Der er behov for integreret forskning i 
klimaets og jordsystemets funktionsmåder 
for at kunne observere og analysere, hvordan 
disse systemer udvikler sig, og kunne 
forudsige den fremtidige udvikling. Det 
giver mulighed for at udvikle effektive 

Der er behov for integreret forskning i 
klimaets og jordsystemets funktionsmåder 
for at kunne observere og analysere, hvordan 
disse systemer udvikler sig, og kunne 
forudsige den fremtidige udvikling. Det 
giver mulighed for at udvikle effektive 
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tilpasnings- og afbødningsforanstaltninger 
over for klimaændringer og deres virkninger. 
Der skal udvikles avancerede 
klimaændringsmodeller fra global til 
subregional skala, som kan anvendes til at 
vurdere ændringer, potentielle virkninger og 
kritiske tærskler. Ændringer i atmosfærens 
sammensætning og i vandkredsløbet skal 
studeres, og der skal udvikles risikobaserede 
løsningsmodeller, som tager hensyn til 
ændringer i tørke-, orkan- og 
oversvømmelsesmønstre. Presset fra luft-, 
jord- og vandforurening på miljøkvaliteten 
og klimaet skal undersøges, og det samme 
gælder samspillet mellem atmosfæren, 
ozonlaget i stratosfæren, jordoverfladen, 
isforekomster og havene. Der vil desuden 
blive lagt vægt på feedback-mekanismer og 
pludselige ændringer (f.eks. havstrømme) og 
virkninger for biodiversitet og økosystemer.

tilpasnings- og afbødningsforanstaltninger 
over for klimaændringer og deres virkninger. 
Der skal udvikles avancerede 
klimaændringsmodeller fra global til 
subregional skala, som kan anvendes til at 
vurdere ændringer, potentielle virkninger og 
kritiske tærskler. Ændringer i atmosfærens 
sammensætning og i vandkredsløbet skal 
studeres, og der skal udvikles risikobaserede 
løsningsmodeller, som tager hensyn til 
ændringer i tørke-, orkan- og 
oversvømmelsesmønstre. Presset fra luft-, 
jord- og vandforurening på miljøkvaliteten 
og klimaet skal undersøges, og det samme 
gælder samspillet mellem atmosfæren, 
ozonlaget i stratosfæren, jordoverfladen, 
isforekomster og havene. Der vil desuden 
blive lagt vægt på feedback-mekanismer og 
pludselige ændringer (f.eks. havstrømme) og 
virkninger for biodiversitet og økosystemer, 
herunder virkninger på særligt følsomme 
områder såsom kyst- og bjergregioner.

Or. de

Begrundelse

Sammen med områderne omkring Middelhavet er kyst- og bjergregioner blandt de områder, 
som vil blive påvirket mest af klimaændringerne og navnlig af naturkatastrofer, og som 
samtidig er de mest følsomme over for sådanne begivenheder. Bjergregioner dækker ligeledes 
store områder af EU og er allerede udsat for mere intense klimaændringer end de omgivende 
lavtliggende områder.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 372
Bilag I, 'Temaer', 'Miljø (herunder klimaændringer)', 'Aktiviteter', punkt 1, led 2

Der er behov for tværfaglig forskning i 
samspillet mellem miljørisikofaktorer og 
sundhed for at understøtte handlingsplanen 
for miljø og sundhed og medtage hensyn til 
folkesundheden og sygdomskarakterisering i 
forbindelse med nye miljørisici. Forskningen 
skal fokusere på eksponering for flere risici 

Der er behov for tværfaglig forskning i 
samspillet mellem miljørisikofaktorer og 
sundhed for at understøtte handlingsplanen 
for miljø og sundhed og medtage hensyn til 
folkesundheden og sygdomskarakterisering i 
forbindelse med nye miljørisici. Forskningen 
skal fokusere på eksponering for flere risici 
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via forskellige kanaler, afdækning af 
forureningskilder og helt nye former for 
miljøbelastninger (f.eks. indeklima, 
luftforurening, elektromagnetiske felter, støj 
og eksponering for giftige stoffer) og deres 
potentielle sundhedsmæssige virkninger. 
Sigtet skal være at integrere 
forskningsaktiviteter vedrørende 
bioovervågning af mennesker med hensyn til 
videnskabelige aspekter, metoder og 
værktøjer med henblik på en samordnet og 
sammenhængende approach. Det omfatter 
europæiske kohorteundersøgelser med 
særlig vægt på sårbare befolkningsgrupper 
samt metoder og værktøjer til bedre 
risikokarakterisering og -vurdering og 
sammenligning af risici og 
sundhedsmæssige virkninger. Der skal 
udvikles biomarkører og 
modelleringsværktøjer, som tager hensyn til 
samtidig eksponering for flere forskellige 
belastninger og til variationer i sårbarhed og 
usikkerhedsmomenter. Der skal desuden 
udvikles metoder og 
beslutningsstøtteværktøjer (indikatorer, 
costbenefit-analyser, analyser baseret på 
flere kriterier, sundhedsrisikovurderinger og 
undersøgelser af sygdomsforekomst og 
bæredygtighed) til brug for risikoanalyser, til 
kommunikationsformål, til formulering af 
politikker og til politiske analyser.

via forskellige kanaler, afdækning af 
forureningskilder og helt nye former for 
miljøbelastninger (f.eks. indeklima, 
luftforurening, elektromagnetiske felter, støj 
og eksponering for giftige stoffer) og deres 
potentielle sundhedsmæssige virkninger, 
analyser af syndromer og kronisk 
eksponering, interaktion mellem toksiske 
stoffer og blandinger af sådanne stoffer, 
analyser af genetisk polymorfi og 
immunologiske tests, herunder tests for 
lymfocyttransformation og -aktivering. 
Sigtet skal være at integrere 
forskningsaktiviteter vedrørende 
bioovervågning af mennesker med hensyn til 
videnskabelige aspekter, metoder og 
værktøjer med henblik på en samordnet og 
sammenhængende approach. Det omfatter 
europæiske kohorteundersøgelser med 
særlig vægt på sårbare befolkningsgrupper 
samt metoder og værktøjer til bedre 
risikokarakterisering og -vurdering og 
sammenligning af risici og 
sundhedsmæssige virkninger. Der skal 
udvikles biomarkører og 
modelleringsværktøjer, som tager hensyn til 
samtidig eksponering for flere forskellige 
belastninger og til variationer i sårbarhed og 
usikkerhedsmomenter. Der skal desuden 
udvikles metoder og 
beslutningsstøtteværktøjer (indikatorer, 
costbenefit-analyser, analyser baseret på 
flere kriterier, sundhedsrisikovurderinger og 
undersøgelser af sygdomsforekomst og 
bæredygtighed) til brug for risikoanalyser, til 
kommunikationsformål, til formulering af 
politikker og til politiske analyser.

Or. en

Begrundelse

Miljømedicin adskiller sig fra arbejdsmedicin derved, at eksponeringen for toksiske stoffer 
måske er lav, men vedvarende. Dette område kræver derfor sine egne analytiske redskaber. 
Analysen omfatter tre dele, der gør det muligt at tage hensyn til enkeltpersoners forskellige 
genetiske profiler, der gør nogle af dem mere følsomme over for visse toksiske stoffer end 
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andre.

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 373
Bilag I, 'Temaer', 'Miljø (herunder klimaændringer)', 'Aktiviteter', punkt 1, led 2

Der er behov for tværfaglig forskning i 
samspillet mellem miljørisikofaktorer og 
sundhed for at understøtte handlingsplanen 
for miljø og sundhed og medtage hensyn til 
folkesundheden og sygdomskarakterisering i 
forbindelse med nye miljørisici. Forskningen 
skal fokusere på eksponering for flere risici 
via forskellige kanaler, afdækning af 
forureningskilder og helt nye former for 
miljøbelastninger (f.eks. indeklima, 
luftforurening, elektromagnetiske felter, støj 
og eksponering for giftige stoffer) og deres 
potentielle sundhedsmæssige virkninger. 
Sigtet skal være at integrere 
forskningsaktiviteter vedrørende 
bioovervågning af mennesker med hensyn til 
videnskabelige aspekter, metoder og 
værktøjer med henblik på en samordnet og 
sammenhængende approach. Det omfatter 
europæiske kohorteundersøgelser med 
særlig vægt på sårbare befolkningsgrupper 
samt metoder og værktøjer til bedre 
risikokarakterisering og -vurdering og 
sammenligning af risici og 
sundhedsmæssige virkninger. Der skal 
udvikles biomarkører og 
modelleringsværktøjer, som tager hensyn til 
samtidig eksponering for flere forskellige 
belastninger og til variationer i sårbarhed og 
usikkerhedsmomenter. Der skal desuden 
udvikles metoder og 
beslutningsstøtteværktøjer (indikatorer, 
costbenefit-analyser, analyser baseret på 
flere kriterier, sundhedsrisikovurderinger og 
undersøgelser af sygdomsforekomst og 
bæredygtighed) til brug for risikoanalyser, til 
kommunikationsformål, til formulering af 

Der er behov for tværfaglig forskning i 
samspillet mellem miljørisikofaktorer og 
sundhed for at understøtte handlingsplanen 
for miljø og sundhed og medtage hensyn til 
folkesundheden og sygdomskarakterisering i 
forbindelse med nye miljørisici. Forskningen 
skal fokusere på eksponering for flere risici 
via forskellige kanaler, afdækning af 
forureningskilder og helt nye former for 
miljøbelastninger (f.eks. skadelige luftarter, 
levende og ikke-levende små og ultrasmå 
partikler indeklima, luftforurening, 
elektromagnetiske felter, støj og eksponering 
for giftige stoffer) og deres potentielle 
sundhedsmæssige virkninger. Sigtet skal 
være at udvikle nye og forbedrede metoder 
til at identificere kilder og deres 
synergivirkninger, integrere 
forskningsaktiviteter vedrørende 
bioovervågning af mennesker med hensyn til 
videnskabelige aspekter, metoder og 
værktøjer med henblik på en samordnet og 
sammenhængende approach. Det omfatter 
europæiske kohorteundersøgelser med 
særlig vægt på sårbare befolkningsgrupper 
samt metoder og værktøjer til bedre 
risikokarakterisering og -vurdering og 
sammenligning af risici og 
sundhedsmæssige virkninger. Der skal 
udvikles biomarkører og 
modelleringsværktøjer, som tager hensyn til 
samtidig eksponering for flere forskellige 
belastninger og til variationer i sårbarhed og 
usikkerhedsmomenter. Der skal desuden 
udvikles metoder og 
beslutningsstøtteværktøjer (indikatorer, 
costbenefit-analyser, analyser baseret på 
flere kriterier, sundhedsrisikovurderinger og 
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politikker og til politiske analyser. undersøgelser af sygdomsforekomst og 
bæredygtighed) til brug for risikoanalyser, til 
kommunikationsformål, til formulering af 
politikker og til politiske analyser.

Or. en

Begrundelse

Skadelige luftarters og partiklers og især deres synergivirkningers indflydelse på sundheden 
og på oprindelsen til den moderne civilisations store sygdomme er kun blevet undersøgt lidt 
ikke mindst på grund af utilstrækkelige diagnosticeringsmetoder.

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 857 til udkast til betænkning af Jerzy Buzek 
om syvende rammeprogram.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze Nicole Fontaine, Catherine Trautmann og Vincent 
Peillon

Ændringsforslag 374
Bilag I, 'Temaer', 'Miljø (herunder klimaændringer)', 'Aktiviteter', punkt 1, led 2

Der er behov for tværfaglig forskning i 
samspillet mellem miljørisikofaktorer og 
sundhed for at understøtte handlingsplanen 
for miljø og sundhed og medtage hensyn til 
folkesundheden og sygdomskarakterisering i 
forbindelse med nye miljørisici. Forskningen 
skal fokusere på eksponering for flere risici 
via forskellige kanaler, afdækning af 
forureningskilder og helt nye former for 
miljøbelastninger (f.eks. indeklima, 
luftforurening, elektromagnetiske felter, støj 
og eksponering for giftige stoffer) og deres 
potentielle sundhedsmæssige virkninger. 
Sigtet skal være at integrere 
forskningsaktiviteter vedrørende 
bioovervågning af mennesker med hensyn til 
videnskabelige aspekter, metoder og 
værktøjer med henblik på en samordnet og 
sammenhængende approach. Det omfatter 
europæiske kohorteundersøgelser med 
særlig vægt på sårbare befolkningsgrupper 
samt metoder og værktøjer til bedre 
risikokarakterisering og -vurdering og 

Der er behov for tværfaglig forskning i 
samspillet mellem miljørisikofaktorer og 
sundhed for at understøtte handlingsplanen 
for miljø og sundhed og medtage hensyn til 
folkesundheden og sygdomskarakterisering i 
forbindelse med nye miljørisici. Forskningen 
skal fokusere på virkningerne af globale 
ændringer (klimaændring, arealudnyttelse, 
globalisering) eksponering for flere risici 
via forskellige kanaler, artsdannelse og 
toksikologi, afdækning af forureningskilder 
og helt nye former for miljøbelastninger 
(f.eks. indeklima, luftforurening, 
elektromagnetiske felter, støj og eksponering 
for giftige stoffer) og deres potentielle 
sundhedsmæssige virkninger. Sigtet skal 
være at integrere forskningsaktiviteter 
vedrørende bioovervågning af mennesker 
med hensyn til videnskabelige aspekter, 
metoder og værktøjer med henblik på en 
samordnet og sammenhængende approach. 
Det omfatter europæiske 
kohorteundersøgelser med særlig vægt på 
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sammenligning af risici og 
sundhedsmæssige virkninger. Der skal 
udvikles biomarkører og 
modelleringsværktøjer, som tager hensyn til 
samtidig eksponering for flere forskellige 
belastninger og til variationer i sårbarhed og 
usikkerhedsmomenter. Der skal desuden 
udvikles metoder og 
beslutningsstøtteværktøjer (indikatorer, 
costbenefit-analyser, analyser baseret på 
flere kriterier, sundhedsrisikovurderinger og 
undersøgelser af sygdomsforekomst og 
bæredygtighed) til brug for risikoanalyser, til 
kommunikationsformål, til formulering af 
politikker og til politiske analyser.

sårbare befolkningsgrupper samt metoder og 
værktøjer til bedre risikokarakterisering og 
-vurdering og sammenligning af risici og 
sundhedsmæssige virkninger. Der skal 
udvikles biomarkører og 
modelleringsværktøjer, som tager hensyn til 
samtidig eksponering for flere forskellige 
belastninger og til variationer i sårbarhed og 
usikkerhedsmomenter. Der skal desuden 
udvikles metoder og 
beslutningsstøtteværktøjer (indikatorer, 
costbenefit-analyser, analyser baseret på 
flere kriterier, sundhedsrisikovurderinger og 
undersøgelser af sygdomsforekomst og 
bæredygtighed) til brug for risikoanalyser, til 
kommunikationsformål, til formulering af 
politikker og til politiske analyser.

Or. en

Begrundelse

Il est nécessaire de tenir compte de ce paramètre pour préserver la qualité de vie des 
générations actuelles et futures susceptibles d’être confrontées à des risques 
environnementaux émergents (émergence ou réémergence de microorganismes par exemple). 
Les phénomènes d’urbanisation, de changements de climat notamment liés aux diverses 
pollutions – air, eau, sol – présentent également des risques sur la santé animale et humaine 
pouvant varier en fonctions des zones géographiques.

L’impact des contaminants sur la santé humaine est étroitement lié à la forme chimique sous 
laquelle se trouvent les contaminants et leurs métabolites. Si pour les molécules organiques la 
spéciation est généralement bien comprise, il n’en est pas de même pour les espèces 
minérales en particulier dans les milieux aqueux. Cela est d’autant plus important du fait de 
la future mise en place du système REACH.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 375
Bilag I, 'Temaer', 'Miljø (herunder klimaændringer)', 'Aktiviteter', punkt 1, led 2

Der er behov for tværfaglig forskning i 
samspillet mellem miljørisikofaktorer og 
sundhed for at understøtte handlingsplanen 
for miljø og sundhed og medtage hensyn til 
folkesundheden og sygdomskarakterisering i 

Der er behov for tværfaglig forskning i 
samspillet mellem miljørisikofaktorer og 
sundhed for at understøtte handlingsplanen 
for miljø og sundhed og medtage hensyn til 
folkesundheden og sygdomskarakterisering i 
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forbindelse med nye miljørisici. Forskningen 
skal fokusere på eksponering for flere risici 
via forskellige kanaler, afdækning af 
forureningskilder og helt nye former for 
miljøbelastninger (f.eks. indeklima, 
luftforurening, elektromagnetiske felter, støj 
og eksponering for giftige stoffer) og deres 
potentielle sundhedsmæssige virkninger. 
Sigtet skal være at integrere 
forskningsaktiviteter vedrørende 
bioovervågning af mennesker med hensyn til 
videnskabelige aspekter, metoder og 
værktøjer med henblik på en samordnet og 
sammenhængende approach. Det omfatter 
europæiske kohorteundersøgelser med 
særlig vægt på sårbare befolkningsgrupper 
samt metoder og værktøjer til bedre 
risikokarakterisering og -vurdering og 
sammenligning af risici og 
sundhedsmæssige virkninger. Der skal 
udvikles biomarkører og 
modelleringsværktøjer, som tager hensyn til 
samtidig eksponering for flere forskellige 
belastninger og til variationer i sårbarhed og 
usikkerhedsmomenter. Der skal desuden 
udvikles metoder og 
beslutningsstøtteværktøjer (indikatorer, 
costbenefit-analyser, analyser baseret på 
flere kriterier, sundhedsrisikovurderinger og 
undersøgelser af sygdomsforekomst og 
bæredygtighed) til brug for risikoanalyser, til 
kommunikationsformål, til formulering af 
politikker og til politiske analyser.

forbindelse med nye miljørisici. Forskningen 
skal fokusere på eksponering for flere risici 
via forskellige kanaler, afdækning af 
forureningskilder og helt nye former for 
miljøbelastninger (f.eks. bymiljø, indeklima, 
luftforurening, elektromagnetiske felter, støj 
og eksponering for giftige stoffer og 
udstødning fra biler) og deres potentielle 
sundhedsmæssige virkninger. Sigtet skal 
være at integrere forskningsaktiviteter 
vedrørende bioovervågning af mennesker 
med hensyn til videnskabelige aspekter, 
metoder og værktøjer med henblik på en 
samordnet og sammenhængende approach. 
Det omfatter europæiske 
kohorteundersøgelser med særlig vægt på 
sårbare befolkningsgrupper samt metoder og 
værktøjer til bedre risikokarakterisering og 
-vurdering og sammenligning af risici og 
sundhedsmæssige virkninger. Der skal 
udvikles biomarkører og 
modelleringsværktøjer, som tager hensyn til 
samtidig eksponering for flere forskellige 
belastninger og til variationer i sårbarhed og 
usikkerhedsmomenter. Der skal desuden 
udvikles metoder og 
beslutningsstøtteværktøjer (indikatorer, 
costbenefit-analyser, analyser baseret på 
flere kriterier, sundhedsrisikovurderinger og 
undersøgelser af sygdomsforekomst og 
bæredygtighed) til brug for risikoanalyser, til 
kommunikationsformål, til formulering af 
politikker og til politiske analyser.

Or. en

Begrundelse

Forskningen har vist, at hele bymiljøet er sat under pres fra en lang række miljøfaktorer. 
Dette har igen stor indflydelse på menneskets sundhed.

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 859 til udkast til betænkning af Jerzy Buzek 
om syvende rammeprogram.



(Ekstern oversættelse) 

AM\619004DA.doc 41/97 PE 374.414v01-00

DA

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 376
Bilag I, 'Temaer', 'Miljø (herunder klimaændringer)', 'Aktiviteter', punkt 1, led 3

Krisestyring i forbindelse med 
naturkatastrofer kræver en forskningsmæssig 
tilgang baseret på studier af mange 
forskellige former for risici. Der er brug for 
øget viden, bedre metoder og integrerede 
rammer for vurdering af katastrofer, 
sårbarhed og risici. Det er desuden 
nødvendigt at få udviklet kortlægnings-, 
forebyggelses- og afbødningsstrategier og 
bl.a. inddrage overvejelser omkring 
økonomiske og sociale faktorer. 
Klimarelaterede katastrofer (som orkaner, 
tørke, skovbrande, jordskred og 
oversvømmelser) og geologiske katastrofer 
(som jordskælv, vulkanudbrud og tsunamier) 
skal undersøges. Denne forskning vil give 
øget viden om de underliggende processer 
og bedre varslings- og forudsigelsesmetoder 
på grundlag af sandsynlighedsberegninger 
o.lign. Den skal desuden understøtte 
udviklingen af varslings- og
informationssystemer. Endelig skal der 
foretages en kvantificering af de 
samfundsmæssige virkninger af større 
naturkatastrofer.

Krisestyring i forbindelse med 
naturkatastrofer kræver en forskningsmæssig 
tilgang baseret på studier af mange 
forskellige former for risici. Der er brug for 
øget viden, bedre metoder og integrerede 
rammer for vurdering af katastrofer, 
sårbarhed og risici. Det er desuden 
nødvendigt at få udviklet kortlægnings-, 
forebyggelses- og afbødningsstrategier og 
bl.a. inddrage overvejelser omkring 
økonomiske og sociale faktorer. 
Klimarelaterede katastrofer (som orkaner, 
tørke, skovbrande, jordskred og 
oversvømmelser) og geologiske katastrofer 
(som jordskælv, vulkanudbrud og tsunamier) 
skal undersøges. Denne forskning vil give 
øget viden om de underliggende processer 
og bedre varslings- og forudsigelsesmetoder 
på grundlag af sandsynlighedsberegninger 
o.lign. Den skal desuden understøtte 
udviklingen af varslings-, informations- og 
beredskabssystemer og forvaltningen heraf. 
Endelig skal der foretages en kvantificering 
af de samfundsmæssige virkninger af større 
naturkatastrofer.

Or. es

Begrundelse

Ofte spiller forvaltningen af information og beredskabet en afgørende rolle for en hurtig 
løsning, så større konsekvenser undgås.

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 377
Bilag I, 'Temaer', 'Miljø (herunder klimaændringer)', 'Aktiviteter', punkt 1, led 3

Krisestyring i forbindelse med 
naturkatastrofer kræver en forskningsmæssig 

Krisestyring i forbindelse med 
naturkatastrofer kræver en forskningsmæssig 
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tilgang baseret på studier af mange 
forskellige former for risici. Der er brug for 
øget viden, bedre metoder og integrerede 
rammer for vurdering af katastrofer, 
sårbarhed og risici. Det er desuden 
nødvendigt at få udviklet kortlægnings-, 
forebyggelses- og afbødningsstrategier og 
bl.a. inddrage overvejelser omkring 
økonomiske og sociale faktorer. 
Klimarelaterede katastrofer (som orkaner, 
tørke, skovbrande, jordskred og 
oversvømmelser) og geologiske katastrofer 
(som jordskælv, vulkanudbrud og tsunamier) 
skal undersøges. Denne forskning vil give 
øget viden om de underliggende processer 
og bedre varslings- og forudsigelsesmetoder 
på grundlag af sandsynlighedsberegninger 
o.lign. Den skal desuden understøtte 
udviklingen af varslings- og 
informationssystemer. Endelig skal der 
foretages en kvantificering af de 
samfundsmæssige virkninger af større 
naturkatastrofer.

tilgang baseret på studier af mange 
forskellige former for risici. Der er brug for 
øget viden, bedre metoder og integrerede 
rammer for vurdering af katastrofer, 
sårbarhed og risici. Det er desuden 
nødvendigt at få udviklet kortlægnings-, 
forebyggelses- og afbødningsstrategier og 
bl.a. inddrage overvejelser omkring 
økonomiske og sociale faktorer. 
Klimarelaterede katastrofer (som orkaner, 
tørke, skovbrande, laviner, jordskred og 
oversvømmelser) og geologiske katastrofer 
(som jordskælv, vulkanudbrud og tsunamier) 
skal undersøges. Denne forskning vil give 
øget viden om de underliggende processer 
og bedre varslings- og forudsigelsesmetoder 
på grundlag af sandsynlighedsberegninger 
o.lign. Den skal desuden understøtte 
udviklingen af varslings- og 
informationssystemer samt analyse af 
håndteringen af naturskabte risici og 
naturkatastrofer. Endelig skal der foretages 
en kvantificering af de samfundsmæssige 
virkninger af større naturkatastrofer.

Or. de

Begrundelse

Ved at begrænse listen over eksempler på virkningerne af klimaændringer får man det 
indtryk, at de kun er globale fænomener. De regionale virkninger, navnlig i følsomme 
regioner såsom bjergkæder, er imidlertid lige så vigtige og er også lettere at forudsige og 
tilpasse sig til. I denne forbindelse kan man opnå stor viden ved at undersøge, hvordan 
mennesker håndterer naturskabte risici og naturkatastrofer.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 378
Bilag I, 'Temaer', 'Miljø (herunder klimaændringer)', 'Aktiviteter', punkt 1, led 3

Krisestyring i forbindelse med 
naturkatastrofer kræver en forskningsmæssig 
tilgang baseret på studier af mange 
forskellige former for risici. Der er brug for 
øget viden, bedre metoder og integrerede 

Krisestyring i forbindelse med 
naturkatastrofer kræver en forskningsmæssig 
tilgang baseret på studier af mange 
forskellige former for risici. Der er brug for 
øget viden, bedre metoder og integrerede 
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rammer for vurdering af katastrofer, 
sårbarhed og risici. Det er desuden 
nødvendigt at få udviklet kortlægnings-, 
forebyggelses- og afbødningsstrategier og 
bl.a. inddrage overvejelser omkring
økonomiske og sociale faktorer. 
Klimarelaterede katastrofer (som orkaner, 
tørke, skovbrande, jordskred og 
oversvømmelser) og geologiske katastrofer 
(som jordskælv, vulkanudbrud og tsunamier) 
skal undersøges. Denne forskning vil give 
øget viden om de underliggende processer 
og bedre varslings- og forudsigelsesmetoder 
på grundlag af sandsynlighedsberegninger 
o.lign. Den skal desuden understøtte 
udviklingen af varslings- og 
informationssystemer. Endelig skal der 
foretages en kvantificering af de 
samfundsmæssige virkninger af større 
naturkatastrofer.

rammer for vurdering af katastrofer, 
sårbarhed og risici. Det er desuden 
nødvendigt at få udviklet kortlægnings-, 
forebyggelses- og afbødningsstrategier og 
bl.a. inddrage overvejelser omkring 
økonomiske og sociale faktorer. 
Klimarelaterede katastrofer (som orkaner, 
tørke, skovbrande, jordskred og 
oversvømmelser) og geologiske katastrofer 
(som jordskælv, vulkanudbrud og tsunamier) 
skal undersøges. Denne forskning vil give 
øget viden om de underliggende processer 
og bedre varslings- og forudsigelsesmetoder 
på grundlag af sandsynlighedsberegninger 
o.lign. Den skal desuden understøtte 
udviklingen af varslings- og 
informationssystemer. Der vil blive 
udarbejdet modeller for samfundsmæssige 
adfærdsmønstre i forbindelse med 
naturskabte risici. Endelig skal der 
foretages en kvantificering af de 
samfundsmæssige virkninger af større 
naturkatastrofer.

Or. en

Begrundelse

Naturskabte risici har tendens til at skabe samfundsmæssige adfærdsmønstre, eftersom de 
lokale befolkninger reagerer forskelligt på forskellige risici afhængigt af en lang række 
miljømæssige, samfundsmæssige og kulturelle faktorer. Udarbejdelse af modeller for disse 
mønstre vil være meget nyttigt som dataarkiv med henblik på udarbejdelse af forskellige 
krisescenarier og vejledning af myndigheder og undervisere i forbindelse med deres 
risikoforebyggelses- og civilbeskyttelsesopgaver.
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Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 379
Bilag I, 'Temaer', 'Miljø (herunder klimaændringer)', 'Aktiviteter', punkt 1, led 3 a (nyt)

- Biodiversitet
bæredygtig beskyttelse og forvaltning af 
biodiversiteten, evaluering og forudsigelse 
af tendenserne på mellemlang og lang sigt; 
evaluering af de miljømæssige, økonomiske 
og sociale virkninger af ændringerne i 
biodiversiteten og på den anden side 
interaktioner mellem samfundet og 
biodiversiteten.

Or. fr

Begrundelse

Millenniumevalueringen af vores økosystem har klart identificeret tabet af biodiversitet, som 
skulle være forårsaget af den nuværende dårlige forvaltning. Dette tab af biodiversitet ligger 
på et niveau, som aldrig tidligere er set i menneskehedens historie, og kræver en betydelig 
europæisk forskningsindsats.

De internationale forpligtelser som f.eks. FN’s rammekonvention om klimaændringer 
(UNFSS) og Kyoto-protokollen eller FN’s konvention om biologisk diversitet skaber et behov 
for omfattende forskning i biodiversitet.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 380
Bilag I, 'Temaer', 'Miljø (herunder klimaændringer)', 'Aktiviteter', punkt 2, led 1

Aktiviteterne skal rettes mod at forbedre 
videngrundlaget og udvikle avancerede 
modeller og værktøjer, der kan sikre en 
bæredygtig ressourceforvaltning og 
bæredygtige forbrugsmønstre. De skal gøre 
det lettere at forudsige økosystemernes 
adfærd, genoprette dem og afbøde 
forringelse eller tab af vigtige strukturelle og 
funktionelle elementer i økosystemer (for 
biodiversitet, vand, jord og marine 
ressourcer). Forskning i økosystemmodeller 
skal tage sigte på beskyttelses- og 

Aktiviteterne skal rettes mod at forbedre 
videngrundlaget og udvikle avancerede 
modeller og værktøjer, der kan sikre en 
bæredygtig ressourceforvaltning og 
bæredygtige forbrugsmønstre. De skal gøre 
det lettere at forudsige økosystemernes 
adfærd, genoprette dem og afbøde 
forringelse eller tab af vigtige strukturelle og 
funktionelle elementer i økosystemer (for 
biodiversitet, vand, jord og marine 
ressourcer). Forskning i økosystemmodeller 
skal tage sigte på beskyttelses- og 
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bevaringsmetoder. Der ydes støtte til 
innovative metoder til at udvikle 
økonomiske aktiviteter fra 
økosystembaserede tjenester. Der skal også 
udvikles metoder til at forhindre 
ørkendannelse, jordforringelse og erosion og 
bringe tabet af biodiversitet til ophør, og der 
skal forskes i bæredygtig skovforvaltning, 
bymiljø, herunder byplanlægning, og 
affaldsforvaltning. Forskningen kan drage 
fordel af og bidrage til udviklingen af åbne, 
distribuerede interoperable dataforvaltnings-
og informationssystemer og kan understøtte 
vurderinger, prognoser og tjenester relateret 
til naturressourcerne og deres udnyttelse.

bevaringsmetoder. Der ydes støtte til 
innovative metoder til at udvikle 
økonomiske aktiviteter fra 
økosystembaserede tjenester. Der skal også 
udvikles metoder til at forhindre 
ørkendannelse, jordforringelse og erosion og 
bringe tabet af biodiversitet til ophør, og der 
skal forskes i en overordnet strategi for 
bæredygtig forvaltning og bevarelse af 
landområder, herunder skove, bymiljø 
under hensyntagen til kulturarven, 
byplanlægning, og affaldsforvaltning. 
Forskningen kan drage fordel af og bidrage 
til udviklingen af åbne, distribuerede 
interoperable dataforvaltnings- og 
informationssystemer og kan understøtte 
vurderinger, prognoser og tjenester relateret 
til naturressourcerne og deres udnyttelse.

Or. es

Begrundelse

En bæredygtig bevarelse af ressourcer indebærer en systematisk undersøgelse af bevarelses-
og forvaltningssystemer, som det kan udledes af problemerne med gennemførelse af Natura 
2000-netværket.

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 381
Bilag I, 'Temaer', 'Miljø (herunder klimaændringer)', 'Aktiviteter', punkt 2, led 1

Aktiviteterne skal rettes mod at forbedre 
videngrundlaget og udvikle avancerede 
modeller og værktøjer, der kan sikre en 
bæredygtig ressourceforvaltning og 
bæredygtige forbrugsmønstre. De skal gøre 
det lettere at forudsige økosystemernes 
adfærd, genoprette dem og afbøde 
forringelse eller tab af vigtige strukturelle og 
funktionelle elementer i økosystemer (for 
biodiversitet, vand, jord og marine 
ressourcer). Forskning i økosystemmodeller 
skal tage sigte på beskyttelses- og 
bevaringsmetoder. Der ydes støtte til 

Aktiviteterne skal rettes mod at forbedre 
videngrundlaget og udvikle avancerede 
modeller og værktøjer, der kan sikre en 
bæredygtig ressourceforvaltning og 
bæredygtige forbrugsmønstre. De skal gøre 
det lettere at forudsige økosystemernes 
adfærd, genoprette dem og afbøde 
forringelse eller tab af vigtige strukturelle og 
funktionelle elementer i økosystemer (for 
biodiversitet, vand, jord og marine 
ressourcer). Forskning i økosystemmodeller 
skal tage sigte på beskyttelses- og 
bevaringsmetoder, beskyttelse mod erosion, 
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innovative metoder til at udvikle 
økonomiske aktiviteter fra 
økosystembaserede tjenester. Der skal også 
udvikles metoder til at forhindre 
ørkendannelse, jordforringelse og erosion og 
bringe tabet af biodiversitet til ophør, og der 
skal forskes i bæredygtig skovforvaltning, 
bymiljø, herunder byplanlægning, og 
affaldsforvaltning. Forskningen kan drage 
fordel af og bidrage til udviklingen af åbne, 
distribuerede interoperable dataforvaltnings-
og informationssystemer og kan understøtte 
vurderinger, prognoser og tjenester relateret 
til naturressourcerne og deres udnyttelse.

navnlig i bjergområder. Der ydes støtte til 
innovative metoder til at udvikle 
økonomiske aktiviteter fra 
økosystembaserede tjenester. Der skal også 
udvikles metoder til at forhindre 
ørkendannelse, jordforringelse og erosion og 
bringe tabet af biodiversitet til ophør, og der 
skal forskes i bæredygtig forvaltning af 
skovøkosystemer og andre sådanne 
systemer tæt på naturen under 
miljøforhold, der er under ændring, 
herunder hyppigere og mere intensive 
katastrofer, bymiljø, herunder 
byplanlægning, og affaldsforvaltning. 
Forskningen kan drage fordel af og bidrage 
til udviklingen af åbne, distribuerede 
interoperable dataforvaltnings- og 
informationssystemer og kan understøtte 
vurderinger, prognoser og tjenester relateret 
til naturressourcerne og deres udnyttelse.

Or. en

Begrundelse

Beskyttelse mod erosion specificerer opgaven med bæredygtig ressourceforvaltning og 
henleder med henvisningen til "bjergområder" opmærksomheden på de særlige farer, som 
jordskred og andre massive forskydninger af jordmasser indebærer.

Betegnelsen "skovforvaltning" er i sig selv utilstrækkelig. Forvaltningsmetoder, der kan sikre 
skovenes grundlæggende funktioner (beskyttelse, udnyttelse og rekreation) selv under 
ændrede forhold, bør fremmes.

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 871 til udkast til betænkning af Jerzy Buzek 
om syvende rammeprogram.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 382
Bilag I, 'Temaer', 'Miljø (herunder klimaændringer)', 'Aktiviteter', punkt 3, led 1

Der er brug for ny eller forbedret 
miljøteknologi for at kunne mindske 
menneskelige aktiviteters miljømæssige 
virkninger, beskytte miljøet og forvalte 

Der er brug for ny eller forbedret 
miljøteknologi for at kunne mindske 
menneskelige aktiviteters miljømæssige 
virkninger, beskytte miljøet og forvalte 
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ressourcerne mere effektivt og udvikle nye 
produkter, processer og tjenesteydelser, der 
er mere miljøvenlige end de nuværende 
alternativer. Forskningen skal især tage sigte 
på teknologi, der kan forebygge eller
reducere miljørisici, afbøde miljøuheld og 
-katastrofer, mindske klimaændringerne og
forhindre tab af biodiversitet, samt på 
teknologi til bæredygtig produktion og 
forbrug, teknologi til mere effektiv 
ressourceforvaltning og 
forureningsbekæmpelse i relation til vand,
jord, luft, hav og andre naturressourcer samt 
affald, teknologi til mere miljøvenlig og
bæredygtig forvaltning af det 
menneskeskabte miljø, herunder 
bygningsværker, byområder og landskaber, 
og teknologi til bevaring og restaurering af 
kulturarven.

ressourcerne mere effektivt og udvikle nye 
produkter, processer og tjenesteydelser, der 
er mere miljøvenlige end de nuværende 
alternativer. Forskningen skal især tage sigte 
på teknologi, der kan forebygge eller 
reducere miljørisici, afbøde miljøuheld og 
-katastrofer, mindske klimaændringerne og
forhindre tab af biodiversitet, samt på 
teknologi til bæredygtig produktion og 
forbrug, teknologi til mere effektiv 
ressourceforvaltning og 
forureningsbekæmpelse i relation til vand,
jord, luft, hav og andre naturressourcer samt 
affald, navnlig nyttiggørelse af affald,
teknologi til mere miljøvenlig og
bæredygtig forvaltning af det 
menneskeskabte miljø, herunder 
bygningsværker, byområder og landskaber, 
og teknologi til bevaring og restaurering af 
kulturarven.

Or. fr

Begrundelse

Nyttiggørelse af affald er en vigtig komponent i løsningen af affaldsproblemet, navnlig med 
hensyn til energiproduktion.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli og Vincenzo 
Lavarra

Ændringsforslag 383
Bilag I, 'Temaer', 'Miljø (herunder klimaændringer)', 'Aktiviteter', punkt 3, led 1

Der er brug for ny eller forbedret 
miljøteknologi for at kunne mindske 
menneskelige aktiviteters miljømæssige 
virkninger, beskytte miljøet og forvalte 
ressourcerne mere effektivt og udvikle nye 
produkter, processer og tjenesteydelser, der 
er mere miljøvenlige end de nuværende 
alternativer. Forskningen skal især tage sigte 
på teknologi, der kan forebygge eller
reducere miljørisici, afbøde miljøuheld og 
-katastrofer, mindske klimaændringerne og

Der er brug for ny eller forbedret 
miljøteknologi for at kunne mindske 
menneskelige aktiviteters miljømæssige 
virkninger, beskytte miljøet og forvalte 
ressourcerne mere effektivt og udvikle nye 
produkter, processer og tjenesteydelser, der 
er mere miljøvenlige end de nuværende 
alternativer. Forskningen skal især tage sigte 
på teknologi, der kan forebygge eller
reducere miljørisici, afbøde miljøuheld og 
-katastrofer, mindske klimaændringerne og
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forhindre tab af biodiversitet, samt på 
teknologi til bæredygtig produktion og 
forbrug, teknologi til mere effektiv 
ressourceforvaltning og 
forureningsbekæmpelse i relation til vand,
jord, luft, hav og andre naturressourcer samt 
affald, teknologi til mere miljøvenlig og
bæredygtig forvaltning af det 
menneskeskabte miljø, herunder 
bygningsværker, byområder og landskaber, 
og teknologi til bevaring og restaurering af 
kulturarven.

forhindre tab af biodiversitet, samt på 
teknologi til bæredygtig produktion og 
forbrug, teknologi til mere effektiv 
ressourceforvaltning og
forureningsbekæmpelse i relation til vand,
jord, luft, hav og andre naturressourcer samt 
affald, teknologi til behandling og/eller 
værdifuld genanvendelse af restprodukter 
eller affaldsmaterialer fra 
energiproduktion, teknologi til mere 
miljøvenlig og bæredygtig forvaltning af det 
menneskeskabte miljø, herunder 
bygningsværker, byområder og landskaber, 
og teknologi til bevaring og restaurering af 
kulturarven.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at nedbringe eller behandle restprodukter fra elproduktionen for at sikre en 
betydelig affaldsreduktion inden for energisektoren.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 384
Bilag I, 'Temaer', 'Miljø (herunder klimaændringer)', 'Aktiviteter', punkt 3, led 1

Der er brug for ny eller forbedret 
miljøteknologi for at kunne mindske 
menneskelige aktiviteters miljømæssige 
virkninger, beskytte miljøet og forvalte 
ressourcerne mere effektivt og udvikle nye 
produkter, processer og tjenesteydelser, der 
er mere miljøvenlige end de nuværende 
alternativer. Forskningen skal især tage sigte 
på teknologi, der kan forebygge eller
reducere miljørisici, afbøde miljøuheld og 
-katastrofer, mindske klimaændringerne og
forhindre tab af biodiversitet, samt på 
teknologi til bæredygtig produktion og 
forbrug, teknologi til mere effektiv 
ressourceforvaltning og 
forureningsbekæmpelse i relation til vand,
jord, luft, hav og andre naturressourcer samt 

Der er brug for ny eller forbedret 
miljøteknologi for at kunne mindske 
menneskelige aktiviteters miljømæssige 
virkninger, beskytte miljøet og forvalte 
ressourcerne mere effektivt og udvikle nye 
produkter, processer og tjenesteydelser, der 
er mere miljøvenlige end de nuværende 
alternativer. Forskningen skal især tage sigte 
på teknologi, der kan forebygge eller
reducere miljørisici, afbøde miljøuheld og 
-katastrofer, mindske klimaændringerne, 
herunder reduktion og opsamling af CO2
og forhindre tab af biodiversitet, samt på 
teknologi til bæredygtig produktion og 
forbrug, teknologi til mere effektiv 
ressourceforvaltning og 
forureningsbekæmpelse i relation til vand, 
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affald, teknologi til mere miljøvenlig og
bæredygtig forvaltning af det 
menneskeskabte miljø, herunder 
bygningsværker, byområder og landskaber, 
og teknologi til bevaring og restaurering af 
kulturarven.

jord, luft, hav og andre naturressourcer samt 
affald (herunder genbrug af bygge- og 
nedbrydningsaffald), teknologi til mere 
miljøvenlig og
bæredygtig forvaltning af det 
menneskeskabte miljø, herunder 
bygningsværker, byområder og landskaber, 
og teknologi til bevaring og restaurering af 
kulturarven.

Or. en

Begrundelse

Miljøteknologi til reduktion og opsamling af CO2 hænger uløseligt sammen med fremskridt 
inden for nedbringelse og kontrol af klimaændringer og vil gøre det muligt for EU at leve op 
til sine internationale forpligtelser i henhold til Kyoto-protokollen.

Ændringsforslag af Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi og Patrizia Toia

Ændringsforslag 385
Bilag I, 'Temaer', 'Transport (herunder luftfartsteknik)', 'Mål'

At udnytte de teknologiske fremskridt til at 
udvikle integrerede, grønnere, mere 
intelligente og sikrere paneuropæiske 
transportsystemer til gavn for borgerne og 
samfundet som helhed under hensyntagen til 
miljøet og naturressourcerne og at sikre og 
videreudvikle den førende rolle, de 
europæiske virksomheder har opnået på det 
globale marked.

At udnytte de teknologiske fremskridt til at 
udvikle integrerede, grønnere, mere 
intelligente og sikrere paneuropæiske 
transportsystemer til gavn for borgerne og 
samfundet som helhed under hensyntagen til 
miljøet og naturressourcerne og at sikre og 
videreudvikle den førende rolle, de 
europæiske virksomheder har opnået på det 
globale marked, og samtidig lukke de 
teknologiske huller, der findes på 
transatlantisk plan.

Or. en

Begrundelse

Europa har mistet sit førerskab inden for visse segmenter af lufttransportssystemet (f.eks. 
domineres den regionale lufttransport nu af Canada og Brasilien). Der er også segmenter, 
hvor Europa uden passende investeringer risikerer at blive skubbet ud på sidelinjen (f.eks. 
tiltrotorer).
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Ændringsforslag af Inés Ayala Sender og Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 386
Bilag I, 'Temaer', 'Transport (herunder luftfartsteknik)', 'Mål'

At udnytte de teknologiske fremskridt til at
udvikle integrerede, grønnere, mere 
intelligente og sikrere paneuropæiske 
transportsystemer til gavn for borgerne og 
samfundet som helhed under hensyntagen til 
miljøet og naturressourcerne og at sikre og 
videreudvikle den førende rolle, de 
europæiske virksomheder har opnået på det 
globale marked.

At udnytte de teknologiske og operationelle
fremskridt og den europæiske 
transportpolitik til at udvikle integrerede, 
grønnere, mere intelligente og sikrere 
paneuropæiske transport- og 
logistiksystemer til gavn for borgerne og 
samfundet som helhed under hensyntagen til 
miljøet og naturressourcerne og at sikre og 
videreudvikle den førende rolle, de 
europæiske virksomheder har opnået på det 
globale marked.

Or. en

Begrundelse

Grundlaget for de aktiviteter, der fremmes i dette afsnit, skal præciseres. På grund af EU’s 
geografiske situation og udviklingen af dets transportsystemer er det vigtigt, at der udfoldes 
større bestræbelser på at udvikle nye og bedre logistiksystemer, der kan bidrage til at 
forbedre mobiliteten og nedbringe miljøpåvirkningerne. Forskning i sikkerhedsspørgsmål bør 
også indgå i målsætningen. Den europæiske industri skal støtte dets transportsystemer og 
udnytte dem til at forbedre konkurrenceevnen.

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 914 til udkast til betænkning af Jerzy Buzek 
om syvende rammeprogram.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 387
Bilag I, 'Temaer', 'Transport (herunder luftfartsteknik)', 'Hovedlinjer', afsnit 6

Der ydes desuden støtte til 
formidlingsaktiviteter, aktiviteter med 
henblik på udnyttelse af 
forskningsresultater samt
konsekvensanalyser med særlig vægt på de 
specifikke brugerbehov og politiske behov i 
transportsektoren.

Der ydes desuden støtte til aktiviteter i 
relation til formidling, udnyttelse, 
oplysning og videnskabelig offentliggørelse 
(herunder konsekvensanalyser) for hver af 
de aktiviteter, der udvikles under dette 
prioriterede tema, med det formål at 
imødekomme de specifikke brugerbehov, 



(Ekstern oversættelse) 

AM\619004DA.doc 51/97 PE 374.414v01-00

DA

herunder de handicappedes, og politiske 
behov i transportsektoren.

Or. es

Begrundelse

Ny udgave af ændringsforslag 142, der tager hensyn til de handicappedes behov. 
Oplysningsaktiviteter bør gennemføres for at fremme slutbrugernes, navnlig de politiske 
beslutningstageres, udnyttelse af disse aktiviteter.

Ændringsforslag af Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi og Patrizia Toia

Ændringsforslag 388
Bilag I, 'Temaer', 'Transport (herunder luftfartsteknik)', 'Aktiviteter', 'Luftfartsteknik og 

lufttransport', afsnit 2

Grønnere lufttransport: Der skal udvikles 
teknologi til at reducere luftfartens 
miljømæssige virkninger, idet målet er at 
halvere CO2-emissionerne, nedbringe 
specifikke NOx-emissioner med 80 % og 
halvere støjen. Forskningen skal fokusere på 
at fremme miljøvenlig flymotorteknologi, 
herunder alternative brændselsteknologier, 
og udvikle mere effektive fastvingefly og 
rotorluftfartøjer og nye, intelligente lette 
strukturer samt bedre aerodynamik. 
Forskningsemnerne omfatter også 
forbedring af flyoperationer i lufthavnene 
(både i luften og på jorden), lufttrafikstyring 
og fremstillings-, vedligeholdelses- og 
genbrugsprocesser.

Grønnere lufttransport: Der skal udvikles 
teknologi til at reducere luftfartens 
miljømæssige virkninger, idet målet er at 
halvere CO2-emissionerne, nedbringe 
specifikke NOx-emissioner med 80 % og 
halvere støjen. Forskningen skal fokusere på 
at fremme miljøvenlig flymotorteknologi, 
herunder alternative brændselsteknologier, 
og udvikle mere effektive fastvingefly og 
rotorluftfartøjer (helikoptere og tiltrotorer)
og nye, intelligente lette strukturer samt 
bedre aerodynamik. Forskningsemnerne 
omfatter også forbedring af flyoperationer i 
lufthavnene (både i luften og på jorden), 
lufttrafikstyring og fremstillings-, 
vedligeholdelses- og genbrugsprocesser.

Or. en

Begrundelse

Helikoptere og tiltrotorer tilhører begge rotorvingefamilien og har hver deres specifikke 
karakteristika.
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Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 389
Bilag I, 'Temaer', 'Transport (herunder luftfartsteknik)', 'Aktiviteter', 'Luftfartsteknik og 

lufttransport', afsnit 2

Grønnere lufttransport: Der skal udvikles 
teknologi til at reducere luftfartens 
miljømæssige virkninger, idet målet er at 
halvere CO2-emissionerne, nedbringe 
specifikke NOx-emissioner med 80 % og 
halvere støjen. Forskningen skal fokusere på 
at fremme miljøvenlig flymotorteknologi, 
herunder alternative brændselsteknologier, 
og udvikle mere effektive fastvingefly og 
rotorluftfartøjer og nye, intelligente lette 
strukturer samt bedre aerodynamik. 
Forskningsemnerne omfatter også 
forbedring af flyoperationer i lufthavnene 
(både i luften og på jorden), lufttrafikstyring 
og fremstillings-, vedligeholdelses- og 
genbrugsprocesser.

Grønnere lufttransport: Der skal udvikles 
teknologi til at reducere luftfartens 
miljømæssige virkninger, idet målet er at 
halvere CO2-emissionerne, nedbringe 
specifikke NOx-emissioner med 80 % og 
halvere støjen. Forskningen skal fokusere på 
at fremme miljøvenlig flymotorteknologi, 
herunder alternative brændselsteknologier, 
og udvikle mere effektive fastvingefly og 
rotorluftfartøjer og nye, intelligente lette 
strukturer samt bedre aerodynamik. 
Forskningsemnerne omfatter også 
forbedring af flyoperationer i lufthavnene 
(både i luften og på jorden), lufttrafikstyring 
og fremstillings-, vedligeholdelses-, 
eftersyns- og genbrugsprocesser.

Or. en

Begrundelse

Hvis der lægges særlig vægt på vedligeholdelse, reparation og eftersyn, vil det bidrage 
væsentligt til at gøre lufttransporten mere miljøvenlig, ligesom det vil fremme inddragelsen af 
SMV’er i alle medlemsstater.

Ændringsforslag af Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi og Patrizia Toia

Ændringsforslag 390
Bilag I, 'Temaer', 'Transport (herunder luftfartsteknik)', 'Aktiviteter', 'Luftfartsteknik og 

lufttransport', afsnit 4

Større kundetilfredshed og -sikkerhed: Der 
skal foretages et kvantespring med hensyn til 
passagerernes valgmuligheder og mere 
fleksible flyveplaner, samtidig med at 
ulykkesraten nedbringes til en femtedel. Ny 
teknologi skal give et større udvalg af fly-
/motorkonfigurationer lige fra meget store 

Større kundetilfredshed og -sikkerhed: Der 
skal foretages et kvantespring med hensyn til 
passagerernes valgmuligheder og mere 
fleksible flyveplaner, samtidig med at 
ulykkesraten nedbringes til en femtedel. Ny 
teknologi skal give et større udvalg af fly-
/motorkonfigurationer lige fra meget store 
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fly til ganske små luftfartøjer, og der skal 
ske en øget automatisering i alle led i 
systemet, herunder også i cockpittet. Der 
skal desuden fokuseres på forbedringer af 
passagernes komfort og velbefindende og på 
nye servicetilbud samt aktive og passive 
sikkerhedsforanstaltninger med særlig vægt 
på den menneskelige faktor. Forskningen 
skal også omfatte tilpasning af 
lufthavnsdriften og lufttrafikoperationerne til 
forskellige flytyper samt døgndrift med et 
acceptabelt støjniveau for beboerne omkring 
lufthavnene.

fly til mindre luftfartøjer til forbindelser 
mellem bycentre og enhver regional 
anvendelse (f.eks. tiltrotorer), og der skal 
ske en øget automatisering i alle led i 
systemet, herunder også i cockpittet. Der 
skal desuden fokuseres på forbedringer af 
passagernes komfort og velbefindende og på 
nye servicetilbud samt aktive og passive 
sikkerhedsforanstaltninger med særlig vægt 
på den menneskelige faktor. Forskningen 
skal også omfatte tilpasning af 
lufthavnsdriften og lufttrafikoperationerne til 
forskellige flytyper samt døgndrift med et 
acceptabelt støjniveau for beboerne omkring 
lufthavnene.

Or. en

Begrundelse

"Mindre" forklarer bedre behovet for at tage hensyn til hele udvalget af luftfartøjer ud over 
de store fly. Man bør også forbedre forbindelserne mellem bycentre og alle regionale 
forbindelser, hvor der ikke findes passende infrastrukturer.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni

Ændringsforslag 391
Bilag I, 'Temaer', 'Transport (herunder luftfartsteknik)', 'Aktiviteter', 'Luftfartsteknik og 

lufttransport', afsnit 4

Større kundetilfredshed og -sikkerhed: Der 
skal foretages et kvantespring med hensyn til 
passagerernes valgmuligheder og mere 
fleksible flyveplaner, samtidig med at 
ulykkesraten nedbringes til en femtedel. Ny 
teknologi skal give et større udvalg af fly-
/motorkonfigurationer lige fra meget store 
fly til ganske små luftfartøjer, og der skal 
ske en øget automatisering i alle led i 
systemet, herunder også i cockpittet. Der 
skal desuden fokuseres på forbedringer af 
passagernes komfort og velbefindende og på 
nye servicetilbud samt aktive og passive 
sikkerhedsforanstaltninger med særlig vægt 
på den menneskelige faktor. Forskningen 

Større kundetilfredshed og -sikkerhed: Der 
skal foretages et kvantespring med hensyn til 
passagerernes valgmuligheder og mere 
fleksible flyveplaner, samtidig med at 
ulykkesraten nedbringes til en femtedel. Ny 
teknologi skal give et større udvalg af fly-
/motorkonfigurationer lige fra meget store 
fly til mindre luftfartøjer, og der skal ske en 
øget automatisering i alle led i systemet, 
herunder også i cockpittet. Der skal desuden 
fokuseres på forbedringer af passagernes 
komfort og velbefindende og på nye 
servicetilbud samt aktive og passive 
sikkerhedsforanstaltninger med særlig vægt 
på den menneskelige faktor. Forskningen 
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skal også omfatte tilpasning af 
lufthavnsdriften og lufttrafikoperationerne til 
forskellige flytyper samt døgndrift med et 
acceptabelt støjniveau for beboerne omkring 
lufthavnene.

skal også omfatte tilpasning af 
lufthavnsdriften og lufttrafikoperationerne til 
forskellige flytyper samt døgndrift med et 
acceptabelt støjniveau for beboerne omkring 
lufthavnene.

Or. xm

Begrundelse

Tiltrotor- og bærerotorluftfartøjer øger passagerernes valgmuligheder ved at muliggøre 
forbindelser mellem bycentre (city-center to city-center) og ved at muliggøre regionale 
forbindelser, hvor der ikke findes nogen passende infrastruktur på jorden eller 
lufthavnsinfrastruktur.

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 392
Bilag I, 'Temaer', 'Transport (herunder luftfartsteknik)', 'Aktiviteter', 'Luftfartsteknik og 

lufttransport', afsnit 4

Større kundetilfredshed og -sikkerhed: Der 
skal foretages et kvantespring med hensyn til 
passagerernes valgmuligheder og mere 
fleksible flyveplaner, samtidig med at 
ulykkesraten nedbringes til en femtedel. Ny 
teknologi skal give et større udvalg af fly-
/motorkonfigurationer lige fra meget store 
fly til ganske små luftfartøjer, og der skal 
ske en øget automatisering i alle led i 
systemet, herunder også i cockpittet. Der 
skal desuden fokuseres på forbedringer af 
passagernes komfort og velbefindende og på 
nye servicetilbud samt aktive og passive 
sikkerhedsforanstaltninger med særlig vægt 
på den menneskelige faktor. Forskningen 
skal også omfatte tilpasning af 
lufthavnsdriften og lufttrafikoperationerne til 
forskellige flytyper samt døgndrift med et 
acceptabelt støjniveau for beboerne omkring 
lufthavnene.

Større kundetilfredshed og -sikkerhed: Der 
skal foretages et kvantespring med hensyn til 
passagerernes valgmuligheder og mere 
fleksible flyveplaner, samtidig med at 
ulykkesraten nedbringes til en femtedel. Ny 
teknologi skal give et større udvalg af fly-
/motorkonfigurationer lige fra meget store 
fly til ganske små luftfartøjer, og der skal 
ske en øget automatisering i alle led i 
systemet, herunder også i cockpittet. Der 
skal desuden fokuseres på forbedringer af 
passagernes komfort og sundhed f.eks. via 
bedre kabineforhold og velbefindende og på 
nye servicetilbud samt aktive og passive 
sikkerhedsforanstaltninger med særlig vægt 
på den menneskelige faktor. Forskningen 
skal også omfatte tilpasning af 
lufthavnsdriften og lufttrafikoperationerne til 
forskellige flytyper samt døgndrift med et 
acceptabelt støjniveau for beboerne omkring 
lufthavnene.

Or. en
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Begrundelse

Et mobilt samfund i konstant udvikling i en stadig mere globaliseret verden sammen med 
demografiske ændringer vil resultere i en stigning både i antallet og i varigheden af 
flyvninger. Forbedret overvågning og kabineforholdenes effektivitet f.eks. individuelle 
tilpasningsmuligheder vil skabe afgørende fremskridt inden for luftfart.

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 932 til udkast til betænkning af Jerzy Buzek 
om syvende rammeprogram.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni

Ændringsforslag 393
Bilag I, 'Temaer', 'Transport (herunder luftfartsteknik)', 'Aktiviteter', 'Luftfartsteknik og 

lufttransport', afsnit 7

Banebrydende forskning med sigte på 
morgendagens lufttransport: Det drejer sig 
om at udforske mere gennemgribende, 
miljøeffektive og innovative teknologier, der 
kan give de reelle fremskridt, som er 
nødvendige for lufttransporten i anden 
halvdel af dette århundrede og videre frem. 
Forskningen skal fokusere på aspekter som 
nye fremdrifts- og løftekoncepter, nye ideer 
til luftfartøjers indretning, nye 
lufthavnskoncepter, nye metoder inden for 
flyveledelse og trafikstyring samt alternative 
koncepter for driften af lufttransportsystemet 
og dets integrering med andre 
transportformer.

Banebrydende forskning med sigte på 
morgendagens lufttransport: Det drejer sig 
om at udforske mere gennemgribende, 
miljøeffektive og innovative teknologier, der 
kan give de reelle fremskridt, som er 
nødvendige for lufttransporten i det 
kommende årti. Forskningen skal fokusere 
på aspekter som nye fremdrifts- og 
løftekoncepter, nye ideer til luftfartøjers 
indretning, nye lufthavnskoncepter, nye 
metoder inden for flyveledelse og 
trafikstyring samt alternative koncepter for 
driften af lufttransportsystemet og dets 
integrering med andre transportformer.

Or. xm

Begrundelse

Ved at henvise til anden halvdel af dette århundrede og videre frem bliver projekterne 
uigennemførlige. Det er mere realistisk at henvise til det kommende tiår.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 394
Bilag I, 'Temaer', 'Transport (herunder luftfartsteknik)', 'Aktiviteter', 'Overfladetransport 
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(bane, vej og skib)', afsnit 1

Grønnere overfladetransport: Det drejer sig 
om at udvikle teknologi og viden til at 
nedbringe forurening (luft, vand og jord) og 
miljøpåvirkninger med hensyn til f.eks. 
klimaændringer, sundhed, biodiversitet og 
støj. Forskningen skal gøre el-drevne tog 
renere og mere energieffektive og fremme 
brugen af alternative brændstoffer, herunder 
brint- og brændselsceller. Aktiviteterne 
omfatter både infrastruktur, køretøjer, skibe 
og komponentteknologier, herunder 
optimering af det samlede system. Forskning 
med specifikt sigte på transport skal omfatte 
strategier for fremstilling, konstruktion, 
drift, vedligeholdelse, reparation, inspektion, 
genbrug og bortskaffelse samt 
redningsoperationer til søs i tilfælde af 
ulykker.

Grønnere overfladetransport: Forbedring af 
metoderne til beregning af eksterne sociale 
og miljømæssige omkostninger. Det drejer 
sig om at udvikle teknologi og viden til at 
nedbringe forurening (luft, vand og jord) og 
miljøpåvirkninger med hensyn til f.eks. 
klimaændringer, sundhed, biodiversitet og 
støj. Forskningen skal gøre el-drevne tog 
renere og mere energieffektive og fremme 
brugen af alternative brændstoffer, herunder 
brint- og brændselsceller. Aktiviteterne 
omfatter både infrastruktur, køretøjer, skibe 
og komponentteknologier, herunder 
optimering af det samlede system. Forskning 
med specifikt sigte på transport skal omfatte 
strategier for fremstilling, konstruktion, 
drift, vedligeholdelse, reparation, inspektion, 
genbrug og bortskaffelse samt 
redningsoperationer til søs i tilfælde af 
ulykker.

Or. en

Begrundelse

Beslutningen om det nye Eurovignet 2-direktiv omfatter målet om udvikling af metoder til 
beregning af de eksterne sociale og miljømæssige omkostninger.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 395
Bilag I, 'Temaer', 'Transport (herunder luftfartsteknik)', 'Aktiviteter', 'Overfladetransport 

(bane, vej og skib)', afsnit 1

Grønnere overfladetransport: Det drejer sig 
om at udvikle teknologi og viden til at 
nedbringe forurening (luft, vand og jord) og 
miljøpåvirkninger med hensyn til f.eks. 
klimaændringer, sundhed, biodiversitet og 
støj. Forskningen skal gøre el-drevne tog 
renere og mere energieffektive og fremme 
brugen af alternative brændstoffer, herunder 
brint- og brændselsceller. Aktiviteterne 

Grønnere overfladetransport: Det drejer sig 
om at udvikle teknologi og viden til at 
nedbringe forurening (luft, vand og jord) og 
miljøpåvirkninger med hensyn til f.eks. 
klimaændringer, sundhed, biodiversitet og 
støj. Forskningen skal gøre el-drevne tog 
renere, mere omkostningseffektive og mere 
energieffektive (f.eks. hybridløsninger) og 
fremme brugen af alternative brændstoffer, 
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omfatter både infrastruktur, køretøjer, skibe 
og komponentteknologier, herunder 
optimering af det samlede system. Forskning 
med specifikt sigte på transport skal omfatte 
strategier for fremstilling, konstruktion, 
drift, vedligeholdelse, reparation, inspektion, 
genbrug og bortskaffelse samt 
redningsoperationer til søs i tilfælde af 
ulykker.

herunder brint- og brændselsceller og tog 
med alternative hybridmotorer. 
Aktiviteterne omfatter både infrastruktur, 
køretøjer, skibe og komponentteknologier, 
herunder optimering af det samlede system. 
Forskning med specifikt sigte på transport 
skal omfatte strategier for fremstilling, 
konstruktion, drift, vedligeholdelse, 
fejlsøgning, reparation, inspektion, 
demontering, fjernelse, genbrug og 
bortskaffelse samt redningsoperationer til 
søs i tilfælde af ulykker.

Or. es

Begrundelse

Nyt ændringsforslag, der erstatter det tidligere ændringsforslag 143 og udvider nogle af de 
aspekter, der blev behandlet heri.

Ændringsforslag af Andres Tarand

Ændringsforslag 396
Bilag I, 'Temaer', 'Transport (herunder luftfartsteknik)', 'Aktiviteter', 'Overfladetransport 

(bane, vej og skib)', afsnit 1

Grønnere overfladetransport: Det drejer sig 
om at udvikle teknologi og viden til at 
nedbringe forurening (luft, vand og jord) og 
miljøpåvirkninger med hensyn til f.eks.
klimaændringer, sundhed, biodiversitet og 
støj. Forskningen skal gøre el-drevne tog 
renere og mere energieffektive og fremme 
brugen af alternative brændstoffer, herunder 
brint- og brændselsceller. Aktiviteterne 
omfatter både infrastruktur, køretøjer, skibe 
og komponentteknologier, herunder 
optimering af det samlede system. Forskning 
med specifikt sigte på transport skal omfatte 
strategier for fremstilling, konstruktion, 
drift, vedligeholdelse, reparation, inspektion, 
genbrug og bortskaffelse samt 
redningsoperationer til søs i tilfælde af 
ulykker.

Grønnere overfladetransport: Det drejer sig 
om at udvikle teknologi og viden til at 
nedbringe forurening (luft, vand og jord) og 
transportens reducerede miljøpåvirkninger, 
herunder på klimaændringer, sundhed, 
biodiversitet og støj. Forskningen skal gøre 
el-drevne tog renere og mere energieffektive 
og fremme brugen af alternative 
brændstoffer, herunder brint- og 
brændselsceller. Aktiviteterne omfatter både 
infrastruktur, køretøjer, skibe og 
komponentteknologier, herunder optimering 
af det samlede system. Forskning med 
specifikt sigte på transport skal omfatte 
strategier for fremstilling, konstruktion, 
drift, vedligeholdelse, reparation, inspektion, 
genbrug og bortskaffelse samt 
redningsoperationer til søs i tilfælde af 
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ulykker.

Or. en

Begrundelse

Beslutningen om det nye Eurovignet 2-direktiv omfatter målet om udvikling af metoder til 
beregning af de eksterne sociale og miljømæssige omkostninger.

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 941 til udkast til betænkning af Jerzy Buzek 
om syvende rammeprogram.

Ændringsforslag af Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo og 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 397
Bilag I, 'Temaer', 'Transport (herunder luftfartsteknik)', 'Aktiviteter', 'Overfladetransport 

(bane, vej og skib)', afsnit 1

Grønnere overfladetransport: Det drejer sig 
om at udvikle teknologi og viden til at 
nedbringe forurening (luft, vand og jord) og 
miljøpåvirkninger med hensyn til f.eks. 
klimaændringer, sundhed, biodiversitet og 
støj. Forskningen skal gøre el-drevne tog 
renere og mere energieffektive og fremme 
brugen af alternative brændstoffer, herunder 
brint- og brændselsceller. Aktiviteterne 
omfatter både infrastruktur, køretøjer, skibe 
og komponentteknologier, herunder 
optimering af det samlede system. Forskning 
med specifikt sigte på transport skal omfatte 
strategier for fremstilling, konstruktion, 
drift, vedligeholdelse, reparation, inspektion, 
genbrug og bortskaffelse samt 
redningsoperationer til søs i tilfælde af 
ulykker.

Grønnere overfladetransport: Det drejer sig 
om at udvikle teknologi og viden til at 
nedbringe forurening (luft, vand og jord) og 
miljøpåvirkninger med hensyn til f.eks.
klimaændringer, sundhed, biodiversitet og 
støj. Forskningen skal gøre el-drevne tog 
renere og mere energieffektive og fremme 
brugen af alternative brændstoffer, herunder 
brint- og brændselsceller med det formål at 
nå frem til kulstoffrie transportmidler. 
Aktiviteterne omfatter både infrastruktur, 
køretøjer, skibe og komponentteknologier, 
herunder optimering af det samlede system. 
Forskning med specifikt sigte på transport 
skal omfatte strategier for fremstilling, 
konstruktion, drift, vedligeholdelse, 
reparation, inspektion, genbrug og 
bortskaffelse samt redningsoperationer til 
søs i tilfælde af ulykker.

Or. en

Begrundelse

Det er svært at vide, hvad "rene og effektive" motorer er. Dette ændringsforslag har til formål 
at tydeliggøre teksten på dette punkt. På den anden side må det ultimative mål med 
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udviklingen af nye brændstoffer til overfladetransport være at nå frem til kulstoffrie 
transportløsninger.

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 943 til udkast til betænkning af Jerzy Buzek 
om syvende rammeprogram.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 398
Bilag I, 'Temaer', 'Transport (herunder luftfartsteknik)', 'Aktiviteter', 'Overfladetransport 

(bane, vej og skib)', afsnit 2

Fremme af trafikoverflytning og aflastning 
af transportkorridorer: Det drejer sig om at 
udvikle og demonstrere sømløs dør-til-dør-
transport for personer og gods samt 
teknologier til at sikre effektiv 
intermodalitet, også med henblik på at gøre 
jernbanetransport mere konkurrencedygtig. 
Det omfatter aktiviteter vedrørende 
interoperabilitet og driftsmæssig optimering 
af lokale, regionale, nationale og europæiske 
transportnet, -systemer og -tjenester samt 
intermodal integrering af disse net, systemer 
og tjenester. Aktiviteterne skal tage sigte på 
den bedst mulige udnyttelse af 
infrastrukturen, herunder terminaler og 
specialiserede net, bedre trafik- og 
informationsstyring, bedre logistik for 
godstransporten og større intermodalitet for 
passagerer. Der skal udvikles intelligente 
systemer, nye køretøjs- /skibskoncepter og 
ny teknologi til bl.a. lastning og losning. 
Forskning til brug for de politiske 
beslutningstagere omfatter prissætning på 
infrastruktur og beregning af afgifter for 
brug af infrastruktur, vurdering af EU's 
transportpolitiske foranstaltninger og 
politikken og projekterne vedrørende det 
transeuropæiske transportnet.

Fremme af trafikoverflytning og aflastning 
af transportkorridorer: Det drejer sig om at 
udvikle og demonstrere sømløs dør-til-dør-
transport for personer og gods samt 
teknologier til at sikre effektiv 
intermodalitet, også med henblik på at gøre 
jernbanetransport mere konkurrencedygtig. 
Det omfatter aktiviteter vedrørende 
interoperabilitet og driftsmæssig optimering 
af lokale, regionale, nationale og europæiske 
transportnet, -systemer og -tjenester samt 
intermodal integrering af disse net, systemer 
og tjenester og yderligere afprøvning og 
udvikling af European Rail Traffic 
Management System.

Or. en



(Ekstern oversættelse) 

PE 374.414v01-00 60/97 AM\619004DA.doc

DA

Begrundelse

ERTMS er vigtigt inden for TEN-T. Der bør udvikles yderligere ledsagende forskning i 
standardisering, stabilisering og nye afprøvninger.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 399
Bilag I, 'Temaer', 'Transport (herunder luftfartsteknik)', 'Aktiviteter', 'Overfladetransport 

(bane, vej og skib)', afsnit 3

Sikring af bæredygtig trafik i byområder: 
Forskningen skal dreje sig om mobiliteten 
for personer og varer med fokus på "næste 
generation af køretøjer" og markedsføringen 
af dem og skal således omfatte alle 
elementer i en ren, energieffektiv, sikker og 
intelligent vejtransport. Forskning i nye 
mobilitetskoncepter, innovative 
organisations- og mobilitetsstyringsplaner 
og kollektiv transport af høj kvalitet skal 
tage sigte på at gøre transportmulighederne 
tilgængelige for alle og sikre en høj grad af 
intermodal integration. Der skal udvikles og 
afprøves innovative strategier for renere 
transport i byerne44. Der lægges særlig vægt 
på ikke-forurenende transportformer, 
efterspørgselsstyring, rationalisering af 
individuel transport samt informations- og 
kommunikationsstrategier, -tjenester og 
-infrastruktur. Værktøjer til støtte for 
formuleringen og gennemførelsen af 
transportpolitiske tiltag omfatter også 
transportplanlægning og fysisk planlægning.

Sikring af bæredygtig trafik i byområder for 
alle borgere, herunder handicappede: 
Forskningen skal dreje sig om mobiliteten 
for personer og varer med fokus på "næste 
generation af køretøjer" og markedsføringen 
af dem og skal således omfatte alle 
elementer i en ren, energieffektiv, sikker og 
intelligent vejtransport. Forskning i nye 
transport- og mobilitetskoncepter, 
innovative organisations- og 
mobilitetsstyringsplaner og kollektiv 
transport af høj kvalitet skal tage sigte på at 
gøre transportmulighederne tilgængelige for 
alle og sikre en høj grad af intermodal 
integration. Der skal udvikles og afprøves 
innovative strategier for renere transport i 
byerne44. Der lægges særlig vægt på ikke-
forurenende transportformer, 
efterspørgselsstyring, rationalisering af 
individuel transport samt informations- og 
kommunikationsstrategier, -tjenester og 
-infrastruktur. Værktøjer og modeller til 
støtte for formuleringen og gennemførelsen 
af transportpolitiske tiltag omfatter også 
transportplanlægning og fysisk planlægning.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en udvidelse af det tidligere ændringsforslag 144.
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Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 400
Bilag I, 'Temaer', 'Transport (herunder luftfartsteknik)', 'Aktiviteter', 'Overfladetransport 

(bane, vej og skib)', afsnit 4

Forbedring af sikkerhed og sikring: Der skal 
udvikles teknologier og intelligente systemer 
til at beskytte de udsatte i trafikken, dvs. 
førere, passagerer, mandskab og besætning 
og "bløde" trafikanter. Der skal udvikles 
avancerede tekniske systemer og 
risikoanalysemetoder for udformningen af 
køretøjer, skibe og infrastruktur. Der lægges 
vægt på integrerede løsningsmodeller, der 
kombinerer menneskelige elementer, 
strukturel integritet, forebyggende, passiv og 
aktiv sikkerhed, redningsberedskab og 
krisestyring. Sikkerheden betragtes som et 
integreret element i det samlede 
transportsystem omfattende infrastruktur, 
gods og containere, transportbrugere og 
transportvirksomheder, køretøjer og skibe 
samt politiske og lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, herunder beslutningsstøtte 
og valideringsværktøjer; spørgsmålet om 
sikring tages op i de sammenhænge, hvor det 
udgør et iboende krav i relation til 
transportsystemet.

Forbedring af sikkerhed og sikring: Der skal 
udvikles teknologier og intelligente systemer 
til at beskytte de udsatte i trafikken, dvs. 
førere, passagerer, mandskab og besætning 
og "bløde" trafikanter. Der skal udvikles 
avancerede tekniske systemer og 
risikoanalysemetoder for udformningen af 
køretøjer, skibe og infrastruktur. Der lægges 
vægt på integrerede løsningsmodeller, der 
kombinerer menneskelige elementer, 
strukturel integritet, forebyggende, passiv og 
aktiv sikkerhed, redningsberedskab og 
krisestyring. Sikkerheden betragtes som et 
integreret element i det samlede 
transportsystem omfattende on- og offshore 
infrastruktur, gods (herunder flydende 
naturgas) og containere, transportbrugere og 
transportvirksomheder, køretøjer og skibe 
samt politiske og lovgivningsmæssige 
foranstaltninger, herunder beslutningsstøtte 
og valideringsværktøjer; spørgsmålet om 
sikring tages op i de sammenhænge, hvor det 
udgør et iboende krav i relation til 
transportsystemet.

Or. en

Begrundelse

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management: The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and Asia mainly. LNG is indeed the right answer to diversify 
the European external sources of natural gas and to have access to further resources. 
Moreover LNG will help to fluidise the European internal market by the development of the 
spot gas market. As consequences, Europe will have: 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to safety and environmental protection of the coasts: 
a promised answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural 



(Ekstern oversættelse) 

PE 374.414v01-00 62/97 AM\619004DA.doc

DA

gas infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management: it means to deal 
with efficient and safe LNG infrastructures and technologies including LNG offshore 
infrastructures together with deep understanding of LNG behaviour. However if the design 
and operation of barge are well mastered, R&D has to be performed on dedicated LNG 
barges, including mooring of LNG carriers with weather and swell limitations, long distance 
LNG pipes to transport LNG from the offshore barge to the re-gasification unit and to design 
and develop alternatives storage solutions to the current tank.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 401
Bilag I, 'Temaer', 'Transport (herunder luftfartsteknik)', 'Aktiviteter', 'Overfladetransport 

(bane, vej og skib)', afsnit 5

Styrkelse af konkurrenceevnen: Der satses 
på at forbedre transportindustriernes 
konkurrenceevne, sikre bæredygtige, 
effektive og prismæssigt overkommelige 
transporttjenester og generere nye 
færdigheder og jobmuligheder gennem 
forskning og udvikling. Teknologi til 
avancerede industriprocesser omfatter 
projektering, fremstilling, samling, 
konstruktion og vedligeholdelse og skal tage 
sigte på at nedbringe 
livscyklusomkostningerne og den tid, der 
medgår til udviklingsarbejdet. Der lægges 
vægt på innovative produktkoncepter og 
forbedrede transporttjenester, som afføder 
større tilfredshed hos kunderne. Der skal 
udvikles en ny form for 
produktionstilrettelæggelse, der også 
omfatter styring af forsyningskæden og 
distributionssystemer.

Styrkelse af konkurrenceevnen: Der satses 
på at forbedre transportindustriernes 
konkurrenceevne, sikre bæredygtige, 
effektive og prismæssigt overkommelige 
transporttjenester og generere nye 
færdigheder og jobmuligheder gennem 
forskning og udvikling. Teknologi til 
avancerede industriprocesser omfatter 
projektering, fremstilling, samling, 
konstruktion og vedligeholdelse og skal tage 
sigte på at nedbringe 
livscyklusomkostningerne og den tid, der 
medgår til udviklingsarbejdet. Der lægges 
vægt på innovative produkt- og 
systemkoncepter og forbedrede 
transporttjenester, som afføder større 
tilfredshed hos kunderne. Der skal udvikles 
en ny form for produktionstilrettelæggelse, 
der også omfatter styring af 
forsyningskæden og distributionssystemer.

Or. en

Begrundelse

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
resources management: The LNG market will be multiplied by two ore more in the next two 
decades in the world, i.e. Europe and Asia mainly, but US may also develop that technology. 
LNG is indeed the right answer to diversify the European external sources of natural gas and 
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to have access to further resources. Moreover LNG will help to fluidise the European internal 
market by the development of the spot gas market. That will contribute to the competitiveness 
of the European industry by the reduction of the cost of energy. As consequences, Europe will 
have: 

- specific needs in shipbuilding, specifically in LNG carriers 

- needs in adapting the European port capacity in the context of an increasing difficulty 
to develop new port infrastructures due to environmental protection of the coasts: a promised 
answer in the LNG transportation is the greater development of offshore natural gas 
infrastructures for LNG carriers delivery. 

R&D has to back up the LNG developments with sustainable management, including LNG 
offshore infrastructures: energy ratio of LNG carriers, thermodynamic cycles, new materials, 
new equipment, long distance LNG pipes, alternatives storage solutions to the current tank …
Moreover these works will lead to international or European regulation and standard 
proposals. 

Europe and Japan have the leadership on LNG technologies and the expertise of Europe is 
well known all over the world. European partners are ready to share their expertise for the 
LNG development and test facilities: oil & gas operators, oil & gas industries (including 
SMEs), consultants, laboratories.

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Gianni De 
Michelis, Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Renato Brunetta og Vittorio Prodi

Ændringsforslag 402
Bilag I, 'Temaer', 'Transport (herunder luftfartsteknik)', 'Aktiviteter', 'Støtte til det europæiske 

globale navigationssatellitsystem (Galileo), afsnit 3

Udvikling af værktøjer og tilvejebringelse af 
det rette miljø: Det drejer sig om sikker 
anvendelse af tjenester, primært gennem 
certificering på de vigtigste områder, 
forberedelse og bekræftelse af tjenesternes 
nytteværdi i forbindelse med nye politikker 
og lovgivning, også i implementeringsfasen, 
spørgsmålet om offentligt regulerede 
tjenester i henhold til den vedtagne 
adgangspolitik, udvikling af den nødvendige 
digitale topologi, kartografi og geodætiske 
data og systemer til navigationsformål samt 
opfyldelse af behov og krav vedrørende 
sikkerhed og sikring.

Udvikling af værktøjer og tilvejebringelse af 
det rette miljø: Det drejer sig om sikker 
anvendelse af tjenester, primært gennem 
certificering på de vigtigste områder, 
forberedelse og bekræftelse af tjenesternes 
nytteværdi i forbindelse med nye politikker 
og lovgivning, også i implementeringsfasen, 
spørgsmålet om offentligt regulerede 
tjenester i henhold til den vedtagne 
adgangspolitik, udvikling af den nødvendige 
digitale topologi, kartografi og geodætiske 
data og systemer til navigationsformål samt 
opfyldelse af behov og krav vedrørende 
sikkerhed og sikring. For at opnå en 
maksimal interaktion med GMES-
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relaterede systemer på sikkerhedsområdet 
vil der blive gennemført 
feasibilityundersøgelser og 
demonstrationsprojekter for at opnå 
kompatibilitet og konvergens på alle 
tænkelige niveauer mellem GMES og 
Galileo som en del af et GMES "system af 
systemer".

Or. en

Begrundelse

GMES og Galileo har helt forskelligt omfang og struktur, men begge henvender sig til 
slutbrugerne på måder, der har til formål at øge borgernes evne til at udnytte en lang række 
værktøjer i deres hverdag samt virksomhedernes og de lokale myndigheders mulighed for at 
opnå fuld subsidiaritetsstatus via allestedsnærværende og gnidningsfrie teknologiske 
instrumenter og kommunikationssystemer.

Navnlig i den periode, der går forud for GMES’ udbredelse af dets egen satellitkonstellation 
– der skal tilføjes de nationale konstellationer af Cosmo-typen – må de to programmer anses 
for at supplere hinanden på flere måder.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz og Caroline Lucas for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 403
Bilag I, 'Temaer', 'Samfundsvidenskaber og humaniora', 'Mål'

At nå frem til en dybtgående, fælles 
forståelse af de komplekse og indbyrdes 
forbundne samfundsøkonomiske 
udfordringer, som Europa står over for, 
herunder vækst, beskæftigelse og 
konkurrenceevne, social samhørighed og 
bæredygtighed, livskvalitet, uddannelse, 
kultur og global indbyrdes afhængighed, 
navnlig for at skabe et forbedret 
videngrundlag for politikkerne på de 
pågældende områder.

At nå frem til en dybtgående, fælles 
forståelse af de komplekse og indbyrdes 
forbundne samfundsøkonomiske 
udfordringer, som Europa står over for, 
herunder vækst, beskæftigelse af høj 
kvalitet, befolkningens aldring og 
konkurrenceevne, social samhørighed og 
bæredygtighed, livskvalitet, uddannelse, 
fred, kultur og global indbyrdes 
afhængighed, navnlig for at skabe et 
forbedret videngrundlag for politikkerne på 
de pågældende områder.

Or. en
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Begrundelse

Den aldrende befolkning er en af de vigtigste udfordringer i fremtiden.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 404
Bilag I, 'Temaer', 'Samfundsvidenskaber og humaniora', 'Aktiviteter', 'Vækst, beskæftigelse og 

konkurrenceevne i et vidensamfund', afsnit 1, indledning

Formålet er at udvikle integreret forskning i 
emner af betydning for væksten, 
beskæftigelsen og konkurrenceevnen for at 
tilvejebringe øget og mere integreret viden 
om disse emner med henblik på fortsat 
udvikling af et vidensamfund. Det vil være 
til gavn for den politiske beslutningstagning 
og understøtte bestræbelserne på at nå de 
opstillede mål. Forskningen skal integrere 
følgende aspekter af emnet:

Formålet er at udvikle integreret forskning i 
emner af betydning for væksten, den 
socioøkonomiske stabilitet, beskæftigelsen 
og konkurrenceevnen, den teknologiske 
samhørighed og udviklingen af 
informationssamfundet for at tilvejebringe 
øget og mere integreret viden om disse 
emner med henblik på fortsat udvikling af et 
vidensamfund. Det vil være til gavn for den 
politiske beslutningstagning og understøtte 
bestræbelserne på at nå de opstillede mål. 
Forskningen skal integrere følgende aspekter 
af emnet:

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at tage hensyn til de problemer, der påvirker den socioøkonomiske 
stabilitet, og til inddragelsen af ikke blot formel, men også uformel uddannelse.

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 981 til udkast til betænkning af Jerzy Buzek 
om syvende rammeprogram.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 405
Bilag I, 'Temaer', 'Samfundsvidenskaber og humaniora', 'Aktiviteter', 'Vækst, beskæftigelse og 

konkurrenceevne i et vidensamfund', afsnit 1, led 1

– den ændrede rolle, viden spiller overalt i 
økonomien, herunder forskellige typer viden 
og kompetencer, uddannelse og livslang 

– den ændrede rolle, viden spiller overalt i 
økonomien, herunder forskellige typer viden 
og kompetencer, uddannelse (herunder 
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læring samt immaterielle investeringer uformel uddannelse) og livslang læring 
samt immaterielle investeringer

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at tage hensyn til de problemer, der påvirker den socioøkonomiske 
stabilitet, og til inddragelsen af ikke blot formel, men også uformel uddannelse.

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 981 til udkast til betænkning af Jerzy Buzek 
om syvende rammeprogram.

Ændringsforslag af Reino Paasilinna

Ændringsforslag 406
Bilag I, 'Temaer', 'Samfundsvidenskaber og humaniora', 'Aktiviteter', 'Vækst, beskæftigelse og 

konkurrenceevne i et vidensamfund', afsnit 1, led 1

– den ændrede rolle, viden spiller overalt i 
økonomien, herunder forskellige typer viden 
og kompetencer, uddannelse og livslang 
læring samt immaterielle investeringer

– den ændrede rolle, viden spiller overalt i 
økonomien, herunder forskellige typer viden 
og kompetencer, kreativitet, kulturelle 
faktorer, værdier, uddannelse og livslang 
læring samt immaterielle investeringer; den 
rolle, som viden og immaterielle goder 
spiller i skabelsen af økonomisk, social og 
kulturel velstand og for social og 
miljømæssig velfærd.

Or. en

Begrundelse

Kreativitet, kulturelle faktorer og værdier er meget vigtige i Europa og globalt for europæisk 
konkurrenceevne. Der bør tages hensyn til disse faktorer.

Viden bør tildeles en rolle i forbindelse med realiseringen af Lissabon-målene om at skabe en 
videnbaseret økonomi og dermed sikre konkurrenceevne og vækst i Europa. Dette vil også 
fremme miljømæssig, social og kulturel velfærd.

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 985 til udkast til betænkning af Jerzy Buzek 
om syvende rammeprogram.
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Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 407
Bilag I, 'Temaer', 'Samfundsvidenskaber og humaniora', 'Aktiviteter', 'Vækst, beskæftigelse og 

konkurrenceevne i et vidensamfund', afsnit 1, led 1

– den ændrede rolle, viden spiller overalt i 
økonomien, herunder forskellige typer viden 
og kompetencer, uddannelse og livslang 
læring samt immaterielle investeringer

– den ændrede rolle, viden spiller overalt i 
økonomien, herunder forskellige typer viden 
og kompetencer, iværksætterånd,
uddannelse og livslang læring samt 
immaterielle investeringer

Or. en

Begrundelse

Forskning i de sociale og institutionelle betingelser for en vellykket iværksætterånd er 
afgørende for Europas globale konkurrenceevne og fremme af Lissabon-dagsordenen.

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 982 til udkast til betænkning af Jerzy Buzek 
om syvende rammeprogram.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 408
Bilag I, 'Temaer', 'Samfundsvidenskaber og humaniora', 'Aktiviteter', 'Vækst, beskæftigelse og 

konkurrenceevne i et vidensamfund', afsnit 1, led 2

– økonomiske strukturer, 
strukturforandringer og spørgsmål i relation 
til produktivitet, herunder servicesektorens 
og finanssektorens rolle og betydningen af 
demografiske ændringer, efterspørgsel og 
mere langsigtede ændringsprocesser

– økonomiske strukturer, 
strukturforandringer og spørgsmål i relation 
til produktivitet, herunder 
omstruktureringen af de europæiske 
virksomheder, skabelsen af industrielle 
europæiske mestre, servicesektorens og 
finanssektorens rolle og betydningen af 
demografiske ændringer, efterspørgsel og 
mere langsigtede ændringsprocesser

Or. en

Begrundelse

Et af de vigtigste spørgsmål i den aktuelle offentlige debat i EU er den strukturelle tendens 
med omstrukturering, fusioner og overtagelser mellem virksomheder kombineret med det 
politiske og økonomiske spørgsmål om skabelse af "europæiske mestre" inden for forskellige 
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industrisektorer.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 409
Bilag I, 'Temaer', 'Samfundsvidenskaber og humaniora', 'Aktiviteter', 'Vækst, beskæftigelse og 

konkurrenceevne i et vidensamfund', afsnit 1, led 3

– spørgsmål af institutionel og politisk 
karakter, herunder makroøkonomisk politik, 
arbejdsmarkeder, institutionelle kontekster 
og sammenhæng i og samordning af 
politiske tiltag.

– spørgsmål af institutionel og politisk 
karakter, herunder makroøkonomisk politik, 
arbejdsmarkeder, sociale systemer og 
velfærdssystemer, institutionelle kontekster 
og sammenhæng i og samordning af 
politiske tiltag.

Or. en

Begrundelse

Presset på de europæiske sociale systemer og velfærdssystemer som følge af den aldrende 
befolkning og den nødvendige tilpasning af disse systemer er et af de centrale spørgsmål, der 
berører den europæiske konkurrenceevne. En tilstrækkelig viden om dette spørgsmål har stor 
betydning for den europæiske levevis.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz og Alyn Smith

Ændringsforslag 410
Bilag I, 'Temaer', 'Samfundsvidenskaber og humaniora', 'Aktiviteter', 'Vækst, beskæftigelse og 

konkurrenceevne i et vidensamfund', afsnit 1, led 3

– spørgsmål af institutionel og politisk 
karakter, herunder makroøkonomisk politik, 
arbejdsmarkeder, institutionelle kontekster 
og sammenhæng i og samordning af 
politiske tiltag.

– spørgsmål af institutionel og politisk 
karakter, herunder makroøkonomisk politik, 
arbejdsmarkeder, nationale og regionale 
institutionelle kontekster og sammenhæng i 
og samordning af politiske tiltag.

Or. en

Begrundelse

Mange af spørgsmålene i tilknytning til økonomisk vækst behandles på regionalt og lokalt 
plan. Det er derfor nødvendigt, at der gennemføres forskning i disse spørgsmål ikke blot i 
nationale institutioner, men også i en regional institutionel kontekst.
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Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 984 til udkast til betænkning af Jerzy Buzek 
om syvende rammeprogram.

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 411
Bilag I, 'Temaer', 'Samfundsvidenskaber og humaniora', 'Aktiviteter', 'Vækst, beskæftigelse og 

konkurrenceevne i et vidensamfund', afsnit 1, led 3

– spørgsmål af institutionel og politisk 
karakter, herunder makroøkonomisk politik, 
arbejdsmarkeder, institutionelle kontekster 
og sammenhæng i og samordning af 
politiske tiltag.

– spørgsmål af institutionel og politisk 
karakter, herunder makroøkonomisk politik, 
arbejdsmarkeder, institutionelle kontekster, 
den videnskabelige ekspertises ændrede 
rolle på den politiske og offentlige arena og 
sammenhæng i og samordning af politiske 
tiltag.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 980 til udkast til betænkning af Jerzy Buzek 
om syvende rammeprogram.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz, Gisela Kallenbach for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 412
Bilag I, 'Temaer', 'Samfundsvidenskaber og humaniora', 'Aktiviteter', 'Vigtige tendenser i 

samfundet og deres følgevirkninger', afsnit 1, led 1 a (nyt)

- udvikle byforskningen for at få en bedre 
forståelse af de tematiske (miljømæssige, 
transportmæssige, sociale, økonomiske og 
demografiske ændringer osv.) og rumlige 
(bymæssige, regionale) interaktioner i byen 
og udvikle (1) nye 
planlægningsmekanismer for at tage 
spørgsmålene op på en integreret og 
bæredygtig måde og (2) nye 
ledelsesprocesser for at forbedre borgernes 
deltagelse og samarbejdet mellem offentlige 
og private aktører, for at opnå et bedre 
kendskab til de europæiske storbyers rolle i 
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en global sammenhæng (bymæssig 
konkurrenceevne), og for at støtte de lokale 
myndigheder i deres arbejde for at forbedre 
social samhørighed og bekæmpe udstødelse 
i byerne, hvor ulighederne vokser til trods 
for den økonomiske udvikling.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag omfatter ikke nogen specifik forskning i byudvikling, selv om 
størstedelen af EU's borgere lever i byer. Målet med dette ændringsforslag er at genindføre 
denne form for forskning i bydimensionen. På grund af opstandene i de franske forstæder 
sidste år er det nødvendigt, at denne form for forskning indgår i rammeprogrammet.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 413
Bilag I, 'Temaer', 'Samfundsvidenskaber og humaniora', 'Aktiviteter', 'Vigtige tendenser i 

samfundet og deres følgevirkninger', afsnit 1, led 2

– ændringer i relation til livsstil, 
familiemønstre, arbejde, forbrug, sundhed 
og livskvalitet, herunder vilkårene for børn, 
unge og handicappede

– ændringer i relation til livsstil, 
familiemønstre, arbejde, herunder lige 
muligheder og ikke-forskelsbehandling på 
arbejdspladsen, forbrug, sundhed og 
livskvalitet, herunder spørgsmål i relation til 
børn, kognitivt højt begavede børn, unge og 
handicappede

Or. en

Begrundelse

Part 1: Equal treatment at the workplace concerns first and foremost business and companies
Part 2: In order to use more effectively the so far often undiscovered large innovation 
potential of highly cognitive talented children and adolescents and to support the associated 
social profit in accordance with the fulfilment of the strategic aim of the Lisbon Strategy to 
make Europe the most competitive and most dynamic knowledge and innovative economy of 
the world, means for the promotion and preparation of suitable projects shall be made 
available. This shall among others be realised by the promotion of a European exchange of 
experience and knowledge and by the promotion of the foundation of networks of existing 
scientific institutions and of associations and initiatives specialised in this topic.
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Ændringsforslag af Patrizia Toia og Jean Marie Beaupuy

Ændringsforslag 414
Bilag I, 'Temaer', 'Samfundsvidenskaber og humaniora', 'Aktiviteter', 'Vigtige tendenser i 

samfundet og deres følgevirkninger', afsnit 1, led 3 a (nyt)

- bymæssig ledelse, udvikling af nye 
instrumenter, fremgangsmåder og 
uddannelse for at sikre et mere effektivt 
samarbejde mellem de forskellige 
regeringsniveauer og mellem aktører i den 
offentlige og den private sektor i 
forbindelse med udvikling af 
planlægningsprocesser for byer og 
bymæssige bebyggelser; forskelle til trods 
for den økonomiske udvikling.

Or. xm

Begrundelse

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European city is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructure, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe's socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Göteborg strategies.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 415
Bilag I, 'Temaer', 'Samfundsvidenskaber og humaniora', 'Aktiviteter', 'Vigtige tendenser i 

samfundet og deres følgevirkninger', afsnit 1, led 3 b (nyt)

- de juridiske og etiske aspekter af 
beslutninger inden for medicin, 
bioteknologi og nanoteknologi.

Or. en

Begrundelse

The global context in which public authorities operate changes rapidly. Innovative 
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mechanisms addressing relations between municipalities, regions and other spheres of 
government, as well as between public authorities and other stakeholders, should be 
developed and tested. The European City is characterised by specific capacities for social 
integration, compact spatial development patterns, concentration of economic activities and 
collective infrastructures, and participative modes of governance. The city is therefore of 
prime importance for the achievement of Europe’s socio-economic and environmental goals 
as described, for example, in the Lisbon and Gothenburg strategies.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 416
Bilag I, 'Temaer', 'Samfundsvidenskaber og humaniora', 'Aktiviteter', 'Vigtige tendenser i 

samfundet og deres følgevirkninger', afsnit 1, led 3 c og 3 d (nye)

- bymæssig konkurrenceevne: de 
europæiske byers rolle i en global 
sammenhæng, lokale politikker for at 
forbedre samhørigheden
- byforskning: fokus på de tematiske 
(miljømæssige, transportmæssige, sociale, 
økonomiske og demografiske ændringer, 
osv.) og rumlige interaktioner i byen med 
henblik på udvikling af integrerede og 
bæredygtige ledelsesprocesser.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag omfatter ikke nogen specifik forskning i byudvikling, selv om 
størstedelen af EU's borgere lever i byer. Målet med dette ændringsforslag er at genindføre 
denne form for forskning i bydimensionen. På grund af opstandene i de franske forstæder 
sidste år er det nødvendigt, at denne form for forskning indgår i rammeprogrammet.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 417
Bilag I, 'Temaer', 'Samfundsvidenskaber og humaniora', 'Aktiviteter', 'Vigtige tendenser i 

samfundet og deres følgevirkninger', afsnit 1, led 3 e (nyt)

- undersøgelser af kulturens, kulturarvens
og de kreative og kulturorienterede 
industriers indflydelse på den 
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socioøkonomiske udvikling og 
arbejdsmarkedet.

Or. en

Begrundelse

Den rolle, som det kulturelle miljø spiller, er en vigtig faktor, som er specifik for Europa; den
merværdi, det bidrager med, bør undersøges indgående.

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 1009 til udkast til betænkning af Jerzy Buzek 
om syvende rammeprogram.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 418
Bilag I, 'Temaer', 'Samfundsvidenskaber og humaniora', 'Aktiviteter', 'Fremtidsstudier', afsnit 

1, led 1

– generelle samfundsvidenskabelige 
fremtidsstudier og prognoser om et 
begrænset antal centrale problemstillinger og 
muligheder for EU, f.eks. fremtidsudsigter 
og konsekvenser i relation til aldrende 
befolkninger, migration, globalisering af 
viden, ændringer i kriminalitet samt 
alvorlige risikomomenter

– generelle samfundsvidenskabelige 
fremtidsstudier og prognoser om et 
begrænset antal centrale problemstillinger og 
muligheder for EU, f.eks. fremtidsudsigter 
og konsekvenser i relation til aldrende 
befolkninger, migration, globalisering og 
formidling af viden, ændringer i kriminalitet 
samt alvorlige risikomomenter

Or. en

Begrundelse

Globaliseringen af viden gør det absolut nødvendigt at forstå mekanismerne for formidling af 
viden.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 419
Bilag I, 'Temaer', 'Samfundsvidenskaber og humaniora', 'Aktiviteter', 'Fremtidsstudier', afsnit 

1, led 4 a (nyt)

- humaniora: sprog, dets struktur og 
indlæring. Historie, kunsthistorie, geografi, 
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geovidenskaber, områdets historie. Filosofi, 
kultur- og religionshistorie. 
Kulturarven i relation til visuel kunst, 
traditionel kunst og håndværk, arkitektur 
og byer.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at have et indgående kendskab til oprindelsen til den fælles "arv".

Ændringsforslag af Jan Christian Ehler

Ændringsforslag 420
Bilag I, 'Temaer', 'Sikkerhed og rummet', titel

9. Sikkerhed og rummet 9. Sikkerhed 

Or. de

Begrundelse

Til trods for forbindelserne mellem sikkerhed og rummet, bør disse to emner behandles som 
to klart definerede prioriteter.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz og Caroline Lucas for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 421
Bilag I, 'Temaer', 'Sikkerhed og rummet', 'Mål', afsnit 1

At udvikle teknologi og videngrundlag for at 
opbygge de nødvendige kompetencer med 
fokus på civile anvendelsesformål for at 
sikre borgerne mod trusler fra f.eks. 
terrorisme og kriminalitet samt følgerne af 
uventede begivenheder såsom 
naturkatastrofer eller industriulykker, at 
sikre optimal og samordnet anvendelse af 
eksisterende og ny teknologi til gavn for 
Europas sikkerhed og under overholdelse af 
de grundlæggende menneskerettigheder og 
at tilskynde til samarbejde mellem udbydere 

At udvikle teknologi og videngrundlag for at 
opbygge de nødvendige kompetencer med 
fokus på civile anvendelsesformål for at 
sikre borgerne mod trusler fra f.eks. 
terrorisme og kriminalitet samt følgerne af 
uventede begivenheder såsom 
naturkatastrofer eller industriulykker, at 
sikre optimal og samordnet anvendelse af 
eksisterende og ny teknologi til gavn for 
Europas sikkerhed og under overholdelse af 
de grundlæggende menneskerettigheder og 
privatlivets fred; at anerkende grænserne 
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og brugere af sikkerhedsløsninger og 
gennem aktiviteterne samtidig styrke den 
europæiske sikkerhedsindustris 
teknologigrundlag og forbedre dens 
konkurrenceevne.

for teknologiens rolle i håndteringen af 
terrorisme, kriminalitet og andre 
sikkerhedsmæssige aspekter, at sikre 
passende midler til forskning i de 
grundlæggende årsager hertil og mulige 
løsninger; at sikre, at prioriteterne på dette 
område defineres af det offentlige frem for 
af kommercielle interesser, idet alle 
udgifter kontrolleres fuldt ud af 
revisionsorganer uden en 
overrepræsentation af industrien, og at 
tilskynde til samarbejde mellem udbydere og 
brugere af sikkerhedsløsninger, der sigter 
mod en fredelig løsning af konflikter, og 
gennem aktiviteterne samtidig styrke den 
europæiske sikkerhedsindustris 
teknologigrundlag og forbedre dens 
konkurrenceevne.

Or. en

Ændringsforslag af Jan Christian Ehler og Angelika Niebler

Ændringsforslag 422
Bilag I, 'Temaer', 'Sikkerhed og rummet', 'Sikkerhed', titel

9.1 Sikkerhed udgår

Or. de

Begrundelse

Til trods for forbindelserne mellem sikkerhed og rummet, bør disse to emner behandles som 
to klart definerede prioriteter.

Ændringsforslag af Jan Christian Ehler og Angelika Niebler

Ændringsforslag 423
Bilag I, 'Temaer', 'Sikkerhed og rummet', 'Sikkerhed', 'Hovedlinjer', afsnit 2

Aktiviteterne på EU-plan centreres omkring 
sikkerhedsmæssige opgaver på fire områder, 
som er udvalgt for at imødegå specifikke 

Aktiviteterne på EU-plan centreres omkring 
sikkerhedsmæssige opgaver på fire områder, 
som er udvalgt for at imødegå specifikke 
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udfordringer af stor politisk betydning, hvor 
EU kan gøre indsatsen væsentligt mere 
effektiv over for trusler og potentielle 
sikkerhedsbrister, samt tre tværgående 
emner. Hvert af de fire opgaveområder 
dækker seks faser af forskellig varighed og 
vægt. Disse seks faser er følgende: 
identificering (relateret til en begivenhed), 
forebyggelse (relateret til en trussel), 
beskyttelse (relateret til et mål), beredskab 
(relateret til en operation), imødegåelse 
(relateret til en krise) og genopretning 
(relateret til virkninger); de beskriver 
indsatsen i de respektive faser. De første fire 
faser refererer til bestræbelser på at undgå en 
ulykke eller katastrofe og afbøde dens 
eventuelle negative virkninger, mens de 
sidste to refererer til indsatsen i selve 
ulykkessituationen og afhjælpning af de 
mere langsigtede konsekvenser.

udfordringer af stor politisk betydning, hvor 
EU kan gøre indsatsen væsentligt mere 
effektiv over for trusler og potentielle 
sikkerhedsbrister, samt tre tværgående 
emner. Specifikke fortrolighedskrav skal 
opfyldes, dog uden at 
forskningsresultaternes transparens 
begrænses unødigt. Med henblik herpå må 
de områder, der i øjeblikket muliggør 
forskningsresultaternes transparens, 
identificeres. Hvert af de fire 
opgaveområder dækker seks faser af 
forskellig varighed og vægt. Disse seks faser 
er følgende: identificering (relateret til en 
begivenhed), forebyggelse (relateret til en 
trussel), beskyttelse (relateret til et mål), 
beredskab (relateret til en operation), 
imødegåelse (relateret til en krise) og 
genopretning (relateret til virkninger); de 
beskriver indsatsen i de respektive faser. De 
første fire faser refererer til bestræbelser på 
at undgå en ulykke eller katastrofe og afbøde 
dens eventuelle negative virkninger, mens de 
sidste to refererer til indsatsen i selve 
ulykkessituationen og afhjælpning af de 
mere langsigtede konsekvenser.

Or. de

Begrundelse

Kommissionen fastslår i sit forslag til samarbejdsprogrammet følgende "For at styrke 
spredningen og udnyttelsen af EU-forskningens resultater ydes der støtte til formidling af 
viden og overførsel af forskningsresultater … inden for alle temaerne". Dette følges af en 
fodnote, hvori det fastslås, at "I visse tilfælde kan der være begrænsninger vedrørende 
forskning under temaet "Sikkerhed" i overensstemmelse med reglerne om deltagelse og 
formidling". Dette ændringsforslag søger at tage hensyn til de specifikke krav til 
sikkerhedsforskningen. Ved at vedtage dette forslag vil Europa-Parlamentet igen fastslå den 
holdning, som det allerede har indtaget.

Ændringsforslag af Jan Christian Ehler og Angelika Niebler

Ændringsforslag 424
Bilag I, 'Temaer', 'Sikkerhed og rummet', 'Sikkerhed', 'Hovedlinjer', afsnit 6

Der opfordres stærkt til at inddrage smv'er i Der opfordres stærkt til at inddrage smv'er i 
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aktiviteterne, og det samme gælder 
myndigheder og organisationer med ansvar 
for borgernes sikkerhed. Den mere 
langsigtede forskningsdagsorden, som er 
udarbejdet af Det Europæiske Rådgivende 
Udvalg for Sikkerhedsforskning (ESRAB), 
danner grundlag for fastlæggelsen af 
forskningens indhold og struktur under dette 
tema.

aktiviteterne, og det samme gælder 
myndigheder og organisationer med ansvar 
for borgernes sikkerhed. Inden for 
sikkerhedsforskningen må definitionen af 
smv’er dog tilpasses for så vidt angår 
antallet af ansatte og omsætningen, eller 
alternativt må en virksomhed klassificeres 
som en smv, hvis der er overensstemmelse 
mellem dens ejerskab, ansvar, forvaltning, 
risiko og ansvarlig deltagelse i driften. Den 
mere langsigtede forskningsdagsorden, som 
er udarbejdet af Det Europæiske Rådgivende 
Udvalg for Sikkerhedsforskning (ESRAB), 
danner grundlag for fastlæggelsen af 
forskningens indhold og struktur under dette 
tema.

Or. de

Begrundelse

Mens økonomien i mange sektorer er struktureret på en sådan måde, at smv’er – i henhold til 
EU-definitionen - er drivkraften bag innovation og konkurrenceevne, er sikkerhedsområdet en 
undtagelse. På dette område er virksomheder, hvis aktiviteter ofte – til dels som følge af den 
manglende gennemførelse af det indre marked og den begrænsede konkurrence – ikke blot er 
begrænset til sikkerhedsforskning og dermed ikke er omfattet af EU-definitionen af smv’er, 
uundværlige for innovation. Der må tages hensyn til sektorens struktur.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz og Caroline Lucas for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 425
Bilag I, 'Temaer', 'Sikkerhed og rummet', 'Sikkerhed', 'Aktiviteter', punkt 1

Beskyttelse mod terrorisme og kriminalitet: 
aktiviteterne er centreret omkring 
trusselsaspekter af potentielle begivenheder 
såsom gerningsmændene og deres udstyr og 
ressourcer eller angrebsmekanismer. Dette 
opgaveområde forudsætter bestemte former 
for kapacitet og kompetencer, hvoraf mange 
primært vedrører faserne "identificering", 
"forebyggelse", "beredskab" og 
"imødegåelse". Formålet er både at undgå en 
begivenhed og at afbøde dens eventuelle 
konsekvenser. For at tilvejebringe de 

Beskyttelse mod terrorisme og kriminalitet: 
aktiviteterne er centreret omkring 
trusselsaspekter af potentielle begivenheder 
såsom gerningsmændene og deres udstyr og 
ressourcer eller angrebsmekanismer. Dette 
opgaveområde forudsætter bestemte former 
for kapacitet og kompetencer, hvoraf mange 
primært vedrører faserne "identificering", 
"forebyggelse", "beredskab" og 
"imødegåelse". Formålet er både at undgå en 
begivenhed og at afbøde dens eventuelle 
konsekvenser. For at tilvejebringe de 
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nødvendige kompetencer er vægten lagt på 
følgende emner: selve truslen (f.eks. kemisk, 
biologisk, radiologisk eller nuklear), viden 
om truslen (f.eks. efterretningsvirksomhed i 
form af indsamling, udnyttelse og 
videreformidling af informationer samt 
alarmering), afsløring af truslen (f.eks. 
farlige stoffer, enkeltpersoner eller grupper, 
mistænkelig adfærd), identificering (af f.eks. 
personer, type og mængde stoffer), 
forebyggelse (f.eks. kontrol med adgang og 
bevægelser, kontrol med økonomiske 
midler, kontrol med finansielle strukturer), 
beredskab (f.eks. risikovurdering, kontrol 
med bevidste udslip af biologiske og 
kemiske agenser, vurdering af omfanget af 
strategiske reserver såsom menneskelige 
ressourcer, kvalifikationer, udstyr og 
hjælpematerialer, beredskab over for 
begivenheder i større målestok osv.), 
uskadeliggørelse og begrænsning af 
virkningerne af terrorangreb og kriminalitet, 
retshåndhævelse og databehandling.

nødvendige kompetencer er vægten lagt på 
følgende emner: selve truslen (f.eks. kemisk, 
biologisk, radiologisk eller nuklear), viden 
om truslen (f.eks. efterretningsvirksomhed i 
form af indsamling, udnyttelse og 
videreformidling af informationer samt 
alarmering), afsløring af truslen (f.eks. 
farlige stoffer, enkeltpersoner eller grupper, 
mistænkelig adfærd), identificering (af f.eks. 
personer, type og mængde stoffer), 
forebyggelse (f.eks. kontrol med adgang og 
bevægelser, kontrol med økonomiske 
midler, kontrol med finansielle strukturer), 
beredskab (f.eks. risikovurdering, kontrol 
med bevidste udslip af biologiske og 
kemiske agenser, vurdering af omfanget af 
strategiske reserver såsom menneskelige 
ressourcer, kvalifikationer, udstyr og 
hjælpematerialer, beredskab over for 
begivenheder i større målestok osv.), 
uskadeliggørelse og begrænsning af 
virkningerne af terrorangreb og kriminalitet, 
retshåndhævelse og databehandling, 
fredsstudier og forskning i fredelig 
konfliktforebyggelse og –løsning.

Or. en

Begrundelse

RP sigter også mod at støtte EU-politikkerne.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 426
Bilag I, 'Temaer', 'Sikkerhed og rummet', 'Sikkerhed', 'Aktiviteter', punkt 3

Grænsesikkerhed: aktiviteterne drejer sig om 
to typer emner: (organiserede eller 
uforudsete) adgangsrelaterede 
sikkerhedsspørgsmål de steder, hvor EU-
grænser skal beskyttes som den yderste 
afgrænsning af EU's område (grønne og blå 
grænser) samt grænseknudepunkter som led 
i (transport)infrastruktur og dermed 

Grænsesikkerhed: aktiviteterne drejer sig om 
to typer emner: (organiserede eller 
uforudsete) adgangsrelaterede 
sikkerhedsspørgsmål de steder, hvor EU-
grænser skal beskyttes som den yderste 
afgrænsning af EU's område (grønne og blå 
grænser) samt grænseknudepunkter som led 
i (transport)infrastruktur og dermed 
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potentielle mål for sikkerhedsmæssige 
trusler. Dette opgaveområde forudsætter 
bestemte former for kapacitet og 
kompetencer, hvoraf mange primært 
vedrører faserne "identificering", 
"forebyggelse", "beskyttelse". Formålet er 
både at undgå en begivenhed og at afbøde 
dens eventuelle konsekvenser. For at 
tilvejebringe de nødvendige kompetencer er 
vægten lagt på følgende emner: 
effektivisering af alle sikkerhedsrelevante 
systemer, udstyr, værktøjer og processer, der 
er i brug ved grænseknudepunkter (f.eks. 
systematisk identitetskontrol af personer, 
diskret undersøgelse af personer og varer, 
sporing af stoffer, stikprøver, fysisk 
genkendelse, herunder datasøgning og 
-analyse m.m.), forbedring af sikkerheden 
ved Europas grænser på landjorden og langs 
kyster (f.eks. ved hjælp af diskret 
undersøgelse af køretøjer og fartøjer, 
undervandsundersøgelse af fartøjer, sporing 
af køretøjer og fartøjer, fysisk genkendelse, 
herunder datasøgning og -analyse, 
overvågning, fjernoperationer m.m.) samt 
vurdering af og kontrol med (illegale) 
migrationsstrømme.

potentielle mål for sikkerhedsmæssige 
trusler. Dette opgaveområde forudsætter 
bestemte former for kapacitet og 
kompetencer, hvoraf mange primært 
vedrører faserne "identificering", 
"forebyggelse", "beskyttelse". Formålet er 
både at undgå en begivenhed og at afbøde 
dens eventuelle konsekvenser. For at 
tilvejebringe de nødvendige kompetencer er 
vægten lagt på følgende emner: 
effektivisering af alle sikkerhedsrelevante 
systemer, udstyr, værktøjer og processer, der 
er i brug ved grænseknudepunkter (f.eks. 
systematisk identitetskontrol af personer, 
diskret undersøgelse af personer og varer, 
sporing af stoffer, stikprøver, fysisk 
genkendelse, herunder datasøgning og 
-analyse m.m.), forbedring af sikkerheden 
ved Europas grænser på landjorden og langs 
kyster (f.eks. ved hjælp af diskret 
undersøgelse af køretøjer og fartøjer, 
undervandsundersøgelse af køretøjer og
fartøjer, sporing af køretøjer og fartøjer, 
fysisk genkendelse, herunder datasøgning og 
-analyse, overvågning, varslings- og 
alarmsystemer i forbindelse med krænkelse
af landegrænser, territorialvande og 
luftrum, fjernoperationer m.m.) samt 
vurdering af og kontrol med (illegale) 
migrationsstrømme.

Or. en

Begrundelse

For at fastslå, at EU's grænser er den yderste periferi for beskyttelse af EU-territoriet, må 
EU’s F&U på sikkerhedsområdet spore alle tænkelige former for krænkelser af disse 
grænser, så man kan opbygge operationel kapacitet til at foretage tidstro varsling og 
alarmering af de offentlige myndigheder og det civile samfund.

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De 
Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta og Vittorio Prodi

Ændringsforslag 427
Bilag I, 'Temaer', 'Sikkerhed og rummet', 'Rummet', 'Hovedlinjer', afsnit 6 a (nyt)
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Vurdering og overvågning af internationale 
forpligtelser, der berører Europa, uden for 
Europas grænser.

Or. en

Begrundelse

Earth observation outside Europe is essential and should be mentioned very clearly. It implies 
specific research and technologies. The Kyoto protocol and other environmental 
commitments (see chapter 6 “Environment”) as well as economic agreements require that 
third parties should be monitored. Such is the case of illegal crops, illegal nuclear activities, 
and in support of UN bodies that usually have no way of their own to implement controls and 
often rely exclusively on US-originated information. The final purpose is to promote research 
that would help develop future independent European monitoring capabilities.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 428
Bilag I, 'Temaer', 'Sikkerhed og rummet', 'Rummet', 'Aktiviteter', punkt 1, led 1, afsnit 1

Formålet er at udvikle hensigtsmæssige 
satellitbaserede overvågnings- og 
varslingssystemer som enestående og globalt 
tilgængelige datakilder og at konsolidere og 
stimulere videreudviklingen af deres 
operationelle anvendelsesformål. 
Programmet skal også understøtte 
udviklingen af operationelle GMES-
tjenester, som sætter beslutningstagerne 
bedre i stand til at foregribe eller afbøde 
krisesituationer og problemer i forbindelse 
med miljøforvaltning og sikkerhedsstyring. 
Forskningsaktiviteterne skal primært bidrage 
til at maksimere brugen af GMES-data 
indsamlet fra rumbaserede kilder og 
integrere dem med data fra andre 
observationssystemer i komplekse 
produkter, der kan levere information og 
skræddersyede tjenester til slutbrugere ved 
hjælp af effektiv dataintegration og 
informationsstyring. Forskningsaktiviteterne 
skal desuden bidrage til at forbedre 
overvågningsteknikker og dertil knyttet 
instrumentteknologi, om nødvendigt udvikle 

Formålet er at udvikle hensigtsmæssige 
satellitbaserede overvågnings- og 
varslingssystemer, herunder systemer, der 
skal garantere borgernes sikkerhed, som 
enestående og globalt tilgængelige 
datakilder og at konsolidere og stimulere 
videreudviklingen af deres operationelle 
anvendelsesformål. Programmet skal også 
understøtte udviklingen af operationelle 
GMES-tjenester, som sætter 
beslutningstagerne bedre i stand til at 
foregribe eller afbøde krisesituationer og 
problemer i forbindelse med 
miljøforvaltning og sikkerhedsstyring og 
håndtering af naturkatastrofer. 
Forskningsaktiviteterne skal primært bidrage 
til at maksimere brugen af GMES-data 
indsamlet fra rumbaserede kilder og 
integrere dem med data fra andre 
observationssystemer i komplekse 
produkter, der kan levere information og 
skræddersyede tjenester til slutbrugere ved 
hjælp af effektiv dataintegration og 
informationsstyring. Anden satellitteknologi 
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nye rumbaserede systemer eller gøre 
eksisterende systemer mere interoperable og 
gøre det muligt at anvende dem i 
(præ)operationelle tjenester, der dækker 
specifikke behov.

(f.eks. kommunikation, navigation) vil, 
hvor det er nødvendigt, blive indarbejdet i 
GMES-tjenesterne. Forskningsaktiviteterne 
skal desuden bidrage til at forbedre 
overvågningsteknikker og dertil knyttet 
instrumentteknologi, om nødvendigt udvikle 
nye rumbaserede systemer eller gøre 
eksisterende systemer mere interoperable og 
gøre det muligt at anvende dem i 
(præ)operationelle tjenester, der dækker 
specifikke behov.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en udvidelse af det tidligere ændringsforslag 171.

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 429
Bilag I, 'Temaer', 'Sikkerhed og rummet', 'Rummet', 'Aktiviteter', punkt 1, led 1, afsnit 1

Formålet er at udvikle hensigtsmæssige 
satellitbaserede overvågnings- og 
varslingssystemer som enestående og globalt 
tilgængelige datakilder og at konsolidere og 
stimulere videreudviklingen af deres 
operationelle anvendelsesformål. 
Programmet skal også understøtte 
udviklingen af operationelle GMES-
tjenester, som sætter beslutningstagerne 
bedre i stand til at foregribe eller afbøde 
krisesituationer og problemer i forbindelse 
med miljøforvaltning og sikkerhedsstyring. 
Forskningsaktiviteterne skal primært bidrage 
til at maksimere brugen af GMES-data 
indsamlet fra rumbaserede kilder og 
integrere dem med data fra andre 
observationssystemer i komplekse
produkter, der kan levere information og 
skræddersyede tjenester til slutbrugere ved 
hjælp af effektiv dataintegration og 
informationsstyring. Forskningsaktiviteterne 
skal desuden bidrage til at forbedre 

Formålet er at udvikle hensigtsmæssige 
satellitbaserede overvågnings- og 
varslingssystemer som enestående og globalt 
tilgængelige datakilder og at konsolidere og 
stimulere videreudviklingen af deres 
operationelle anvendelsesformål. 
Programmet skal også understøtte 
udviklingen af operationelle GMES-
tjenester, som sætter beslutningstagerne 
bedre i stand til at foregribe eller afbøde 
krisesituationer og problemer i forbindelse 
med miljøforvaltning og sikkerhedsstyring. 
Forskningsaktiviteterne skal primært bidrage 
til at maksimere brugen af GMES-data 
indsamlet fra rumbaserede kilder og 
integrere dem med data fra andre 
observationssystemer i komplekse 
produkter, der kan levere information og 
skræddersyede tjenester til slutbrugere ved 
hjælp af effektiv dataintegration og 
informationsstyring. Forskningsaktiviteterne 
skal desuden bidrage til at forbedre 
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overvågningsteknikker og dertil knyttet 
instrumentteknologi, om nødvendigt udvikle 
nye rumbaserede systemer eller gøre 
eksisterende systemer mere interoperable og 
gøre det muligt at anvende dem i 
(præ)operationelle tjenester, der dækker 
specifikke behov.

overvågningsteknikker og dertil knyttet 
instrumentteknologi, om nødvendigt udvikle 
nye rumbaserede systemer eller gøre 
eksisterende systemer mere interoperable og 
gøre det muligt at anvende dem i 
(præ)operationelle tjenester, der dækker 
specifikke behov. Forskningen skal støtte 
udviklingen af bæredygtige rumbaserede 
systemer og systemer på stedet (herunder 
landbaserede og luftbårne systemer) med 
henblik på jordovervågning og krisestyring 
med hyppig højopløsningsbilleddannelse i 
områder af stor betydning, herunder 
følsomme byområder eller områder i hurtig 
udvikling; risikoforebyggelse og 
risikohåndtering og alle former for 
nødstilfælde for at øge konvergensen med 
ikke-rumbaserede systemer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag understreger endnu en gang betydningen af overvågning af jorden på 
stedet i forbindelse med forvaltning af miljøet og sikkerheden, og det er en nødvendighed for 
forskellige tjenester, der kræver en meget høj opløsning (f.eks. kortlægning af byer), som 
ligger uden for satellitbilleddannelsens område. Det understreger ligeledes betydningen af 
GMES-systemets "overvågnings-"komponent.

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 1048 og 1049 til udkast til betænkning af 
Jerzy Buzek om syvende rammeprogram.

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Umberto Guidoni, 
Gianni De Michelis, Patrizia Toia, Renato Brunetta og Vittorio Prodi

Ændringsforslag 430
Bilag I, 'Temaer', 'Sikkerhed og rummet', 'Rummet', 'Aktiviteter', punkt 1, led 1, afsnit 1 a 

(nyt)

På grund af det voksende globale omfang 
af GMES-relaterede sikkerhedsbehov og –
krav, og den nuværende anvendelse af 
data, der muligvis afhænger af ikke-
europæiske systemer, må der planlægges 
supplerende feasibilityundersøgelser og 
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demonstrationsprojekter i et globalt 
geopolitisk område, der omfatter sikkerhed 
og svarer til de miljøorienterede 
internationale initiativer, som EU og ESA 
har deltaget i siden 2003. Tilsvarende 
internationale ordninger, der er opnået 
inden for positionering og timingløsninger 
i forbindelse med Galileo, GPS og 
GLONASS er opmuntrende fortilfælde på 
dette område.

Or. en

Begrundelse

Behovet for et internationalt initiativ for sikkerhed og rummet i stil med GEO har været et 
centralt punkt i SPASEC-rapporten, som for første gang involverede civilpersoner og 
militærpersoner i en fælles indsats. Et sådant initiativ vil være et ideelt udgangspunkt for 
udforskning af fremkommende sikkerhedsproblemer og løsning af dem, før de når op på 
politisk plan. Konfrontationer i stil med tidligere tiders konfrontationer mellem Galileo og 
GPS vil derved muligvis kunne undgås.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 431
Bilag I, 'Temaer', 'Sikkerhed og rummet', 'Rummet', 'Aktiviteter', punkt 1, led 3

Formålet er at støtte innovative 
satellitkommunikationsapplikationer og 
-tjenester, som er sømløst integreret i 
globale elektroniske kommunikationsnet, til 
borgere og virksomheder i forskellige 
applikationssektorer omfattende 
civilbeskyttelse, sikkerhed, e-forvaltning, 
telemedicin, teleuddannelse, eftersøgnings-
og redningsaktioner, turisme og 
fritidsaktiviteter, individuel navigation, 
flådestyring samt landbrug og skovbrug. 
Forskningen skal fokusere på udvikling af 
nye applikationer og 
demonstrationsopsendelser samt 
præoperationelle systemer, hvor 
satellitkommunikation effektivt 
imødekommer disse behov.

Formålet er at støtte innovative 
satellitkommunikationsapplikationer og 
-tjenester, som er sømløst integreret i 
globale elektroniske kommunikationsnet, til 
borgere og virksomheder i forskellige 
applikationssektorer omfattende 
civilbeskyttelse, sikkerhed, e-forvaltning, 
digital radio- og tv-transmission, 
telemedicin, teleuddannelse, eftersøgnings-
og redningsaktioner, turisme og 
fritidsaktiviteter, individuel navigation, 
flådestyring samt landbrug og skovbrug. 
Forskningen skal fokusere på udvikling af 
nye applikationer og 
demonstrationsopsendelser samt 
præoperationelle systemer, hvor 
satellitkommunikation effektivt 
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imødekommer disse behov.

Or. en

Begrundelse

Satellitkommunikationstjenester kan bidrage betydeligt til den digitale omstilling i Europa 
frem til 2012 som en alternativ metode til radio- og tv-transmission sammen med kabel-tv og 
ADSL-linjer. De kan således spille en vigtig rolle i nedbringelsen af den digitale kløft mellem 
de europæiske lande og regioner, navnlig med hensyn til digital radio- og tv-transmission i 
bjergområder eller på øer.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 432
Bilag I, 'Temaer', 'Sikkerhed og rummet', 'Rummet', 'Aktiviteter', punkt 2, led 1 a (nyt)

- Udvikling af teknologier til nedbringelse 
af miljøpåvirkningerne fra rumbaserede 
tjenester.

Or. en

Intensiveringen af rumpolitikken rejser spørgsmålet om forurening af rummet: Kortet over 
rester i kredsløb er allerede betydeligt og har allerede forårsaget nogle ulykker. Der er behov 
for forskning for at sikre, at genstande, der sendes ud i rummet, skal kunne neutraliseres. 
Rumtransport indebærer også et højt energiforbrug.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 433
Bilag I, 'Temaer', 'Sikkerhed og rummet', 'Rummet', 'Aktiviteter', punkt 3, led 1, afsnit 1

Det overordnede formål er at forbedre den 
europæiske rumteknologisektors 
konkurrenceevne generelt.

Det overordnede formål er at forbedre den 
europæiske rumteknologisektors 
konkurrenceevne og bæredygtighed
generelt.

Or. en

Begrundelse

En intensivering af rumpolitikken rejser spørgsmålet om dens bæredygtighed og 
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miljøpåvirkninger.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 434
Bilag I, 'Temaer', 'Sikkerhed og rummet', 'Rummet', 'Aktiviteter', punkt 3, led 1, afsnit 2

Mere specifikt kan forskningsaktiviteterne 
bidrage til rumfartsteknologien på følgende 
områder: vurdering af langsigtede behov, 
systemstudier, der tager hensyn til 
slutbrugernes behov, og forskning i 
teknologi med henblik på næste generation 
af løfteraketter.

Mere specifikt kan forskningsaktiviteterne 
bidrage til rumfartsteknologien på følgende 
områder: vurdering af langsigtede behov, 
systemstudier, der tager hensyn til 
slutbrugernes behov, og forskning i 
teknologi med henblik på næste generation 
af løfteraketter. Forskning kan også støtte 
udviklingen af teknologier til 
vedligeholdelse i kredsløb for at nedbringe 
omkostningerne til rumbaserede aktiver ved 
at øge den operationelle rækkevidde, 
tilgængeligheden og 
vedligeholdelsesvenligheden af 
rumbaserede aktiver samt svartiden i 
forbindelse med de rumbaserede aktivers 
nødvendige dataindhentning.

Or. en

Begrundelse

The European Space Programme, elaborated and implemented in close cooperation with the 
European Space Agency, has been very successful. This success has brought about the 
challenge of putting space policy priorities and developing cost-effective space missions, 
while at the same time not jeopardising Europe’s capacity to ensure its space operations. The 
development of on-orbit servicing infrastructures will be instrumental to these aims since it 
cuts down costs, optimises the use of space assets and better exploits space data.

This amendment replaces AM 1054 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 7th Framework 
Programme.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 435
Bilag I, 'Temaer', 'Sikkerhed og rummet', 'Rummet', 'Aktiviteter', punkt 3, led 1, afsnit 2 a 

(nyt)
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Forskningsaktiviteter kan også støtte 
udviklingen af teknologier til 
vedligeholdelse i kredsløb for at nedbringe 
omkostningerne til rumbaserede aktiver ved 
at øge den operationelle rækkevidde, 
tilgængeligheden og 
vedligeholdelsesvenligheden af 
rumbaserede aktiver samt svartiden i 
forbindelse med de rumbaserede aktivers 
nødvendige dataindhentning.

Or. en

Begrundelse

Det europæiske rumprogram, der udarbejdes og gennemføres i tæt samarbejde med Det 
Europæiske Rumagentur, har været meget vellykket. Denne succes har medført den 
udfordring, der ligger i at udsætte rumpolitiske prioriteringer og udviklingen af 
omkostningseffektive rummissioner, uden samtidig at bringe Europas kapacitet til at sikre 
sine rumoperationer i fare. Udviklingen af infrastrukturer til servicering i kredsløb vil 
bidrage til realisering af disse mål, da det nedskærer omkostningerne, optimerer udnyttelsen 
af rumbaserede aktiver og sikrer en bedre udnyttelse af rumdata.

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De 
Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta og Vittorio Prodi

Ændringsforslag 436
Bilag I, 'Temaer', 'Sikkerhed og rummet', 'Rummet', 'Dækning af nye behov og uforudsete 

behov for politisk beslutningsstøtte'

Forskning i nye behov baner vejen for 
innovative teknologiske løsninger på 
rumforskningsområdet og tilpasnings- og 
anvendelsesmuligheder på andre områder 
(f.eks. ressourceforvaltning, biologiske 
processer og nye materialer). Forskning med 
henblik på uforudsete behov for politisk 
beslutningsstøtte kan vedrøre emner som 
f.eks. rumbaserede løsninger til støtte for 
udviklingslande samt nye rumobservations-
og kommunikationsværktøjer og -metoder, 
som kan bidrage til gennemførelsen af 
relevante EU-politikker og til øget social 
integration.

Forskning i nye behov baner vejen for 
innovative teknologiske løsninger på 
rumforskningsområdet og tilpasnings- og 
anvendelsesmuligheder på andre områder 
(f.eks. ressourceforvaltning, biologiske 
processer og nye materialer). Forskning med 
henblik på uforudsete behov for politisk 
beslutningsstøtte kan vedrøre emner som 
f.eks. rumbaserede løsninger til støtte for 
udviklingslande samt nye rumobservations-
og kommunikationsværktøjer og -metoder, 
som kan bidrage til gennemførelsen af 
relevante EU-politikker og til øget social 
integration. Der vil blive lagt særlig vægt på 
forskning, der sigter mod at forbedre 
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rumkomponenten af overvågningssystemer 
rettet mod kritiske infrastrukturer såsom 
telekommunikationsnetværk, transport på 
landjorden og på havet, 
energiinfrastrukturer samt spredning på 
europæiske netværk, hovedsageligt uden 
for Europas grænser.

Or. en

Begrundelse

Forskning, der sigter mod sikkerheden i forbindelse med kritiske infrastrukturer, er langt fra 
tilfredsstillende på et tidspunkt, hvor sådanne infrastrukturer er overbelastede og 
overudnyttede. Oftere og oftere træffes strategiske beslutninger, der berører Europas 
energiforsyninger, f.eks. efter at der er taget yderst store hensyn til sikkerhedsbehovene og 
-kravene. En ajourføring af forskningen på dette område, navnlig vedrørende 
rumkomponenten, er derfor yderst påkrævet.

Ændringsforslag af Jan Christian Ehler og Angelika Niebler

Ændringsforslag 437
Bilag I, 'Temaer', titel 9 a (ny)

Rummet

Or. de

Begrundelse

Til trods for forbindelserne mellem sikkerhed og rummet, bør disse to emner behandles som 
to klart definerede prioriteter.

Ændringsforslag af Jan Christian Ehler og Angelika Niebler

Ændringsforslag 438
Bilag I, 'Temaer', 'Sikkerhed og rummet', 'Rummet'

9.2 Rummet 10. Rummet

Or. de
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Begrundelse

Til trods for forbindelserne mellem sikkerhed og rummet, bør disse to emner behandles som 
to klart definerede prioriteter.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli og Vincenzo 
Lavarra

Ændringsforslag 439
Bilag II, tabel

Kommissionens forslag

Sundhed 8 317
Fødevarer, landbrug og bioteknologi 2 455
Informations- og kommunikationsteknologi 12 670
Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi 4 832
Energi 2 931
Miljø (herunder klimaændringer) 2 535
Transport (herunder luftfartsteknik) 5 940
Samfundsvidenskaber og humaniora 792
Sikkerhed og rummet 3 960

I ALT 44 432

Ændringsforslag

Sundhed 8 317
Fødevarer, landbrug og bioteknologi 2 455
Informations- og kommunikationsteknologi 11 670
Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi 4 832
Energi 3 931
Miljø (herunder klimaændringer) 2 535
Transport (herunder luftfartsteknik) 5 940
Samfundsvidenskaber og humaniora 792
Sikkerhed og rummet 3 960

I ALT 44 432

Or. en

Begrundelse

Ikt-budgettet ser ud til at være for højt. Forslaget går ud på at flytte en del af budgettet til 
energiområdet. De således frigjorte midler vil kunne anvendes til fælles forskningsprojekter 
(forskningscentre + offentlige værker), der vedrører ikt-systemer til integration af distribueret 
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produktion og vedvarende energikilder i distributionsnetværk (f.eks. aktiv 
netværksforvaltning).

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 440
Bilag II, tabel

Kommissionens forslag

Sundhed 8 317
Fødevarer, landbrug og bioteknologi 2 455
Informations- og kommunikationsteknologi 12 670
Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi 4 832
Energi 2 931
Miljø (herunder klimaændringer) 2 535
Transport (herunder luftfartsteknik) 5 940
Samfundsvidenskaber og humaniora 792
Sikkerhed og rummet 3 960

I ALT 44 432

Ændringsforslag

Sundhed 9 067
Fødevarer, landbrug og bioteknologi 2 455
Informations- og kommunikationsteknologi 10 720
Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi 4 832
Energi 3 431
Miljø (herunder klimaændringer) 3 035
Transport (herunder luftfartsteknik) 5 940
Samfundsvidenskaber og humaniora 992
Sikkerhed og rummet 3 960

I ALT 44 432

Or. es

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 441
Bilag III, 'Fælles teknologiinitiativer', afsnit 1

I det følgende beskrives et foreløbigt sæt I det følgende beskrives et foreløbigt sæt 
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fælles teknologiinitiativer baseret på 
kriterierne i bilag I. Disse fælles 
teknologiinitiativer vedrører mange 
forskellige problemstillinger. De dertil 
hørende strukturer må derfor udformes 
individuelt, så der kan tages højde for de 
særlige karakteristika ved det pågældende 
forskningsområde. Der skal i hvert enkelt 
tilfælde findes en specifik struktur til at 
forestå implementeringen af den vedtagne 
forskningsdagsorden for det fælles 
teknologiinitiativ, samle de nødvendige 
offentlige og private investeringer og 
koordinere indsatsen på EU-plan. 
Kommissionen yder et tilskud til 
implementeringen af forskningsdagsordenen 
på grundlag af særskilte forslag (f.eks. med 
henvisning til traktatens artikel 171). Der 
kan på grundlag af de i bilag I anførte 
kriterier udvælges yderligere fælles 
teknologiinitiativer, som kan forelægges 
undervejs i syvende rammeprograms 
gennemførelsesperiode.

fælles teknologiinitiativer baseret på 
kriterierne i bilag I. Disse fælles 
teknologiinitiativer vedrører mange 
forskellige problemstillinger. De dertil 
hørende strukturer må derfor udformes 
individuelt, så der kan tages højde for de 
særlige karakteristika ved det pågældende 
forskningsområde. Der skal i hvert enkelt 
tilfælde findes en specifik struktur til at 
forestå implementeringen af den vedtagne 
forskningsdagsorden for det fælles 
teknologiinitiativ, samle de nødvendige 
offentlige og private investeringer og 
koordinere indsatsen på EU-plan. 
Kommissionen yder et tilskud til 
implementeringen af forskningsdagsordenen 
på grundlag af særskilte forslag (f.eks. med 
henvisning til traktatens artikel 171). Der 
kan på grundlag af de i bilag I anførte 
kriterier udvælges yderligere fælles 
teknologiinitiativer, f.eks. på områder som 
nul-emission elproduktion, vedvarende 
energi og bygge- og anlægssektoren, som 
kan forelægges undervejs i syvende 
rammeprograms gennemførelsesperiode.

Or. en

Begrundelse

Der er tale om meget vigtige områder, som har et enormt potentiale, og derfor bør de nævnes 
i beslutningens tekst, som det fremgår af begrundelsen i KOM-forslaget.

Mere specifikt i forbindelse med bygge- og anlægsplatformen har dette vist sit store potentiale 
ved at bidrage til at nedbringe energiforbruget, forbedre kvaliteten, nedbringe 
omkostningerne, forbedre sikkerheden og sundheden for mennesker samt til den europæiske 
økonomis konkurrenceevne.

Ændringsforslag af Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi og Patrizia Toia

Ændringsforslag 442
Bilag III, 'Fælles teknologiinitiativer', punkt 5, afsnit 1

Europa er nødt til at være på forkant med Europa er nødt til at være på forkant med 
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udviklingen på vigtige teknologiområder, 
hvis det fremover vil have en bæredygtig, 
innovativ og konkurrencedygtig 
luftfartsteknik- og lufttransportindustri. Der 
er tale om FTU-intensive industrier, og den 
europæiske luftfartsteknik- og 
lufttransportindustris nuværende 
konkurrencedygtighed på 
verdensmarkederne er opbygget ved hjælp af 
ganske omfattende private 
forskningsinvesteringer (typisk 13-15 % af 
omsætningen) over adskillige tiår. I 
betragtning af de særlige forhold, der gør sig 
gældende for sektoren, vil ny udvikling og 
opdagelser i mange tilfælde afhænge af et 
effektivt samarbejde mellem den offentlige 
og den private sektor.

udviklingen på vigtige teknologiområder, 
hvis det fremover vil have en bæredygtig, 
innovativ og konkurrencedygtig 
luftfartsteknik- og lufttransportindustri. 
Udviklingen af grønne teknologier er især 
et afgørende element i sikringen af hele 
sektorens konkurrenceevne (herunder 
bærerotorfly og regional luftfart). Der er 
tale om FTU-intensive industrier, og den 
europæiske luftfartsteknik- og 
lufttransportindustris nuværende 
konkurrencedygtighed på 
verdensmarkederne er opbygget ved hjælp af 
ganske omfattende private 
forskningsinvesteringer (typisk 13-15 % af 
omsætningen) over adskillige tiår. I 
betragtning af de særlige forhold, der gør sig 
gældende for sektoren, vil ny udvikling og 
opdagelser i mange tilfælde afhænge af et 
effektivt samarbejde mellem den offentlige 
og den private sektor.

Or. en

Begrundelse

At gøre lufttransporten mere miljøvenlig er en central teknologisk prioritet for hele 
lufttransportsektoren (der også omfatter bærerotorfly og regional luftfart).

Ændringsforslag af Umberto Guidoni

Ændringsforslag 443
Bilag III, 'Fælles teknologiinitiativer', punkt 5, afsnit 1

Europa er nødt til at være på forkant med 
udviklingen på vigtige teknologiområder, 
hvis det fremover vil have en bæredygtig, 
innovativ og konkurrencedygtig 
luftfartsteknik- og lufttransportindustri. Der 
er tale om FTU-intensive industrier, og den 
europæiske luftfartsteknik- og 
lufttransportindustris nuværende 
konkurrencedygtighed på 
verdensmarkederne er opbygget ved hjælp af 
ganske omfattende private 

Europa er nødt til at være på forkant med 
udviklingen på vigtige teknologiområder, 
hvis det fremover vil have en bæredygtig, 
innovativ og konkurrencedygtig 
luftfartsteknik- og lufttransportindustri. 
Faktisk er der visse sektorer, såsom 
regional lufttransport, inden for hvilke 
Europa må genvinde sin konkurrenceevne 
også gennem teknologisk nyskabende 
løsninger, og andre sektorer, hvor 
konkurrencepresset er voksende. Der er tale 
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forskningsinvesteringer (typisk 13-15 % af 
omsætningen) over adskillige tiår. I 
betragtning af de særlige forhold, der gør sig 
gældende for sektoren, vil ny udvikling og 
opdagelser i mange tilfælde afhænge af et 
effektivt samarbejde mellem den offentlige 
og den private sektor.

om FTU-intensive industrier, og den 
europæiske luftfartsteknik- og 
lufttransportindustris nuværende 
konkurrencedygtighed på 
verdensmarkederne er opbygget ved hjælp af 
ganske omfattende private 
forskningsinvesteringer (typisk 13-15 % af 
omsætningen) over adskillige tiår. I 
betragtning af de særlige forhold, der gør sig 
gældende for sektoren, vil ny udvikling og 
opdagelser i mange tilfælde afhænge af et 
effektivt samarbejde mellem den offentlige 
og den private sektor.

Or. en

Begrundelse

I 1990’erne opgav Europa stort set regional transport, men dette er en sektor i udvikling, som 
kræver et kvalitetsmæssigt spring med hensyn til teknologi. Regional transport er, når alt 
kommer til alt, et område, der vil gøre det muligt for de lande, der er mindre udviklede inden 
for luftfartsforskningen, at deltage heri. Den fælles europæiske interesse er således 
indlysende.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni

Ændringsforslag 444
Bilag III, 'Fælles teknologiinitiativer', punkt 5, afsnit 3

Inden for luftfartsteknik og lufttransport skal 
der forskes i forskellige emner som f.eks. 
miljøvenlige og omkostningseffektive 
luftfartøjer ("grønne fly") og 
lufttrafikstyring i forbindelse med politikken 
for oprettelse af det fælles europæiske 
luftrum og SESAME-initiativet.

Inden for luftfartsteknik og lufttransport skal 
der forskes i forskellige emner som f.eks. 
miljøvenlige og omkostningseffektive 
lufttransportsystemer ("grønne 
lufttransportsystemer") og lufttrafikstyring i 
forbindelse med politikken for oprettelse af 
det fælles europæiske luftrum og SESAME-
initiativet.

Or. en

Begrundelse

Ordet "luftfartøjer" er for snævert. Industrien foretrækker nu at bruge ordet 
"lufttransportsystem".
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Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 445
Bilag III, 'Finansieringsfacilitet for risikodeling', afsnit 4

Tilskuddet udbetales som et årligt beløb, 
hvis størrelse fastsættes i 
arbejdsprogrammerne under hensyn til den 
beretning og de overslag, EIB forelægger for 
Det Europæiske Fællesskab.

Det samlede støttebeløb for hele perioden 
fastsættes på forhånd, og det samme gør de 
forventede årlige beløb. Tilskuddet 
udbetales som et årligt beløb, hvis størrelse 
kan ændres i arbejdsprogrammerne under 
hensyn til den beretning og de overslag, EIB 
forelægger for Det Europæiske Fællesskab.

Or. fr

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 446
Bilag III, 'Finansieringsfacilitet for risikodeling', afsnit 5, punkt 2

Større europæiske FTU-aktioner, der kan 
komme i betragtning: Medmindre andet 
bestemmes, er "fælles teknologiinitiativer" 
og større samarbejdsprojekter, der 
finansieres af Det Europæiske Fællesskab 
under de temaer og aktiviteter i det 
foreliggende særprogram, der bidrager til 
ovennævnte finansieringsfacilitet, 
automatisk berettigede til at blive omfattet af 
finansieringsfaciliteten. Andre større 
europæiske samarbejdsprojekter som f.eks. 
EUREKA-projekter kan også komme i 
betragtning. I overensstemmelse med den i 
henhold til traktatens artikel 167 vedtagne 
forordning vil de nærmere bestemmelser om 
procedurerne ligeledes fremgå af 
tilskudsaftalen, der desuden sikrer Det 
Europæiske Fællesskab mulighed for under
visse omstændigheder at nedlægge veto 
mod, at tilskuddet anvendes til dækning af 
lån til et projekt, der er indstillet af EIB.

Større europæiske FTU-aktioner og 
projekter foreslået af smv’er, der kan 
komme i betragtning: Medmindre andet 
bestemmes, er "fælles teknologiinitiativer" 
og større samarbejdsprojekter, der 
finansieres af Det Europæiske Fællesskab 
under de temaer og aktiviteter i det 
foreliggende særprogram, der bidrager til 
ovennævnte finansieringsfacilitet, 
automatisk berettigede til at blive omfattet af 
finansieringsfaciliteten. Andre større 
europæiske samarbejdsprojekter som f.eks. 
EUREKA-projekter kan også komme i 
betragtning. Smv’ernes støtteberettigelse 
bør også præciseres. I overensstemmelse 
med den i henhold til traktatens artikel 167 
vedtagne forordning vil de nærmere 
bestemmelser om procedurerne ligeledes 
fremgå af tilskudsaftalen, der desuden sikrer 
Det Europæiske Fællesskab mulighed for 
under visse omstændigheder at nedlægge 
veto mod, at tilskuddet anvendes til dækning 
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af lån til et projekt, der er indstillet af EIB.

Or. fr


