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Säkerhets- och rymdforskning Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 323
Bilaga I, Teman, punkt 3 Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, punktsats 3, 

strecksats 2, understrecksats 3

– Intelligenta tjänster för tillträde till 
kulturarvet i digital form, verktyg som olika 
samhällsgrupper kan använda för att skapa 
nya kulturminnen baserade på ett levande 
arv, metoder och verktyg för att bevara 
digitalt innehåll, säkrad framtida tillgång till 
digitala objekt med bevarad autencitet och 
integritet när det gäller upphov och 
ursprungligt användningssammanhang.

– Intelligenta tjänster för tillträde till 
kulturarvet i digital form, verktyg som olika 
samhällsgrupper kan använda för att skapa 
nya kulturminnen baserade på ett levande 
arv, metoder och verktyg för att bevara och 
diversifiera digitalt innehåll, säkrad framtida 
tillgång till digitala objekt med bevarad 
autencitet och integritet när det gäller 
upphov och ursprungligt 
användningssammanhang.

Or. en

Motivering

EU:s forskningspoltik bör främja diversifiering av den digitala innehållsproduktionen för att 
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bemöta den allt större internationella konkurrensen på det här området. Digital 
innehållsproduktion håller snabbt på att bli en av de viktigaste kulturnäringarna i världen.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 324
Bilaga I, Teman, punkt 3 Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, punktsats 3, 

strecksats 2, understrecksats 3

– Intelligenta tjänster för tillträde till 
kulturarvet i digital form, verktyg som olika 
samhällsgrupper kan använda för att skapa 
nya kulturminnen baserade på ett levande 
arv, metoder och verktyg för att bevara 
digitalt innehåll, säkrad framtida tillgång till 
digitala objekt med bevarad autencitet och 
integritet när det gäller upphov och 
ursprungligt användningssammanhang.

– Intelligenta tjänster för tillträde till 
kulturarvet i digital form, verktyg som olika 
samhällsgrupper kan använda för att samla 
in och skapa sina kulturminnen baserade på 
ett levande arv, metoder och verktyg för att 
bevara digitalt innehåll, säkrad framtida 
tillgång till digitala objekt med bevarad 
autencitet och integritet när det gäller 
upphov och ursprungligt 
användningssammanhang.

Or. es

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 325
Bilaga I, Teman, punkt 3 Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, punktsats 3, 

strecksats 2, understrecksats 2 a (ny)

– Kontroll av företagsförvaltning och 
resultat i realtid: effektivt och produktivt 
stöd för ledningsbeslut, utformning, 
insamling och bearbetning av uppgifter.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att främja användningen av IKT i företagsförvaltningen.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 326
Bilaga I, Teman, punkt 3 Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, punktsats 3, 

strecksats 3, understrecksats 1
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– Dynamiska, nätverksorienterade 
affärssystem för skapande och leverering av 
produkter och tjänster, decentraliserad 
kontroll och förvaltning av intelligenta 
resurser, digitala företagsekosystem, särskilt 
mjukvarulösningar som kan anpassas till 
små och medelstora organisationers behov, 
samarbetstjänster för distribuerade 
arbetsutrymmen (workspaces), ökade 
möjligheter till arbete i grupp, gruppledning 
och grupplösningar för erfarenhetsutbyte.

– Dynamiska, nätverksorienterade 
affärssystem för skapande och leverering av 
produkter och tjänster, decentraliserad 
kontroll och förvaltning av intelligenta 
resurser, digitala företagsekosystem, särskilt 
mjukvarulösningar som kan anpassas till 
små och medelstora organisationers behov, 
samarbetstjänster för distribuerade 
kontextmedvetna arbetsutrymmen 
(workspaces), ökade möjligheter till arbete i 
grupp, gruppledning och grupplösningar för 
erfarenhetsutbyte, kunskapsutbyte och 
interaktiva tjänster.

Or. en

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 327
Bilaga I, Teman, punkt 3 Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, punktsats 3, 

strecksats 3, understrecksats 2

– Tillverkning: nätverksbaserade intelligenta 
kontrollsystem för precisionstillverkning och 
resurssnål användning, trådlös 
automatisering och logistik för snabb 
omkonfigurering av installationer, 
integrerade miljöer för modellering, 
simulering, presentation och virtuell 
produktion, tillverkningsteknik för 
miniatyriserade IKT-system och för system 
som är kombinerade med alla former av 
material och objekt.

– Tillverkning, inklusive traditionell 
industri: nätverksbaserade intelligenta 
kontrollsystem för precisionstillverkning och 
resurssnål användning, trådlös 
automatisering och logistik för snabb 
omkonfigurering av installationer, 
integrerade miljöer för modellering, 
simulering, optimering, presentation och 
virtuell produktion, tillverkningsteknik för 
miniatyriserade IKT-system och för system 
som är kombinerade med alla former av 
material och objekt. 

Or. en

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 328
Bilaga I, Teman, punkt 3 Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, punktsats 3, 

strecksats 4, understrecksats 1

– Verktyg som kan skapa förtroende för IKT 
och dess tillämpningar, multipla och 

– Verktyg som kan skapa förtroende för IKT 
och dess tillämpningar, multipla och 
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samlade identitetshanteringssystem, teknik 
för autentisering och godkännande, system 
som säkrar personlig integritet i samband 
med ny teknisk utveckling, förvaltning av 
rättigheter och tillgångar, verktyg som 
skyddar mot cyberhot.

samlade identitetshanteringssystem, teknik 
för autentisering och godkännande, system 
som säkrar personlig integritet i samband 
med ny teknisk utveckling, förvaltning av 
rättigheter och tillgångar, verktyg som 
skyddar mot skräppost och cyberhot.

Or. en

Motivering

Skräppost är inte längre ett tillfälligt irritationsmoment utan har blivit ett stort problem 
eftersom den har ökat enormt i mängd och komplexitet. Dess kostnader för företagen och för 
att de elektroniska kommunikationerna skall fungera effektivt ökar. Åtgärder mot skräppost 
blir inaktuella i svindlande takt. EU måste främja utvecklingen av tekniska verktyg för att få 
stopp på det här problemet.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz in the name of the Green/efa Group

Ändringsförslag 329
Bilaga I, Teman, punkt 3 Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, punktsats 3, 

strecksats 4, understrecksats 1

– Verktyg som kan skapa förtroende för IKT 
och dess tillämpningar, multipla och 
samlade identitetshanteringssystem, teknik 
för autentisering och godkännande, system 
som säkrar personlig integritet i samband 
med ny teknisk utveckling, förvaltning av 
rättigheter och tillgångar, verktyg som 
skyddar mot cyberhot.

– Verktyg som kan skapa förtroende för IKT 
och dess tillämpningar, multipla och 
samlade identitetshanteringssystem, teknik 
för autentisering och godkännande, system 
som säkrar personlig integritet i samband 
med ny teknisk utveckling, förvaltning av 
rättigheter och tillgångar med utgångspunkt 
i kompatibilitet och öppna standarder, 
verktyg som skyddar den personliga 
integriteten mot cyberhot.

Or. en

Motivering

Europeiska företag behöver skyddsnormer för kompabilitet och öppna standarder om de skall 
kunna åtnjuta alla de fördelar som identitetshanteringslösningar erbjuder. Med sådana 
skyddsnormer kan man undvika oönskade inskränkningar i den fria konkurrensen som annars 
drabbar såväl mjukvaru- som hårdvaruleverantörer. Vad identitetshantering erbjuder rent 
specifikt är skydd av den personliga integriteten mot digitala hot.
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Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 330
Bilaga I, Teman, punkt 3 Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, punktsats 3, 

strecksats 4, understrecksats 1 a (ny)

– Säkra kommunikationer: Nya 
kodifieringstekniker som är mer 
avancerade än mjukvarubaserad 
kryptografi. Utveckling och utvärdering av 
krypteringssystem baserade på hårdvara för 
trådlösa, satellitbaserade eller optiska 
system. Utformning av kompakta och 
kraftfulla kodifieringsmekanismer. 
Utvärdering av vilka säkerhetsnivåer som 
kan uppnås. Användning av oregelbundna 
bärvågor (chaotic waves) för att höja 
sändningarnas säkerhetsnivå. Utvärdering 
av denna tekniks lönsamhet och av hur den 
kan integreras i befintliga 
kommunikationsnät. 

Or. es

Motivering

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.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 331
Bilaga I, Teman, punkt 3 Informations- och kommunikationsteknik, Reaktioner på nya behov 

och oförutsedda behov av strategier, stycke 1

En verksamhet med rubriken Framtida och 
framväxande teknik kommer att locka och 
främja tvärvetenskaplig spetsforskning inom 
framväxande IKT-relaterade 
forskningsområden. I denna verksamhet 

En verksamhet med rubriken Framtida och 
framväxande teknik kommer att locka och 
främja tvärvetenskaplig spetsforskning inom 
framväxande IKT-relaterade 
forskningsområden. I denna verksamhet 
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ingår utforskning av ny ledande forskning 
inom miniatyrisering och databehandling, 
som t.ex. utforskning av kvanteffekter, 
styrning av komplexiteten i nätbaserade 
databehandlings- och 
kommunikationssytem, utforskning av nya 
koncept för och försök med intelligenta 
system för individuellt anpassade produkter 
och tjänster.

ingår utforskning av ny ledande forskning 
inom miniatyrisering och databehandling, 
som t.ex. utforskning av kvanteffekter, 
styrning av komplexiteten i nätbaserade 
databehandlings- och 
kommunikationssytem, inklusive mjukvara, 
utforskning av nya koncept för och försök 
med intelligenta system för individuellt 
anpassade produkter och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 332
Bilaga I, Teman, punkt 4 Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, 

Tillvägagångssätt, stycke 1

För att den europeiska industrin skall kunna 
förbättra sin konkurrenskraft behövs radikala 
innovationer. Industrin måste koncentrera 
sin kapacitet till produkter och teknik med 
stort mervärde för att kunna tillgodose 
kundernas krav och olika 
samhällsförväntningar, exempelvis på miljö-
och hälsoområdet. Forskningen har en 
central roll när dessa konkurrensutmaningar 
skall antas

För att den europeiska industrin skall kunna 
förbättra sin konkurrenskraft behövs radikala 
innovationer. Industrin måste koncentrera 
sin kapacitet till produkter och teknik, 
inklusive miljöteknik, med stort mervärde 
för att kunna tillgodose kundernas krav och 
olika samhällsförväntningar, exempelvis på 
miljö- och hälsoområdet. Forskningen har en 
central roll när dessa konkurrensutmaningar 
skall antas eftersom offentligt finansierad 
forskning i första hand måste inriktas på 
att tillgodose offentliga behov och 
prioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 333
Bilaga I, Teman, punkt 4 Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, 

Tillvägagångssätt, stycke 1

För att den europeiska industrin skall kunna 
förbättra sin konkurrenskraft behövs radikala 
innovationer. Industrin måste koncentrera 
sin kapacitet till produkter och teknik med 
stort mervärde för att kunna tillgodose 

För att den europeiska industrin skall kunna 
förbättra sin konkurrenskraft behövs radikala 
innovationer. Industrin måste koncentrera 
sin kapacitet till produkter, processer och 
teknik med stort mervärde för att kunna 
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kundernas krav och olika 
samhällsförväntningar, exempelvis på miljö-
och hälsoområdet. Forskningen har en 
central roll när dessa konkurrensutmaningar 
skall antas

tillgodose kundernas krav och olika 
samhällsförväntningar, exempelvis på miljö-
och hälsoområdet. Forskningen har en 
central roll när dessa konkurrensutmaningar 
skall antas

Or. es

Motivering

Ny version av ändringsförslag 95 för att byta ut ordet ”procedimientos” i det 
ändringsförslaget mot ”procesos”. Denna ändring berör inte den svenska versionen.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 334
Bilaga I, Teman, punkt 4 Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, 

Tillvägagångssätt, stycke 2

En central del av detta temaområde är 
strävan att på ett effektivt sätt integrera 
nanoteknik, materialkunskap och nya 
produktionsmetoder, för att åstadkomma en 
industriell omvandling och maximera 
effekterna, samtidigt som hållbar 
produktion och konsumtion stöds. 
Temaområdet kommer att stödja all 
industriell verksamhet som drivs i 
samverkan med andra temaområden. 
Ansökningar från alla sektorer och 
områden kommer att stödjas, exempelvis 
materialkunskap, högeffektiv tillverknings-
och processteknik, nanobioteknik och 
nanoelektronik.

Industrins konkurrenskraft i framtiden 
kommer till stor del att avgöras av 
nanotekniken och dess tillämpningar. 
Forskning och teknisk utveckling med 
inriktning på nanovetenskap och 
nanoteknik på olika områden kan
påskynda omställningen av Europas 
industri. EU har ett erkänt försprång inom 
områden som nanovetenskap, nanoteknik, 
materialkunskap och produktionsteknik 
och detta måste främjas för att säkra och 
förbättra EU:s ställning i en mycket 
konkurrensutsatt värld.

Or. fr

Motivering

Det område som täcks av detta tema är mycket omfattande. Erfarenheten från sjätte 
ramprogrammet för forskning och utveckling visar att det är nödvändigt att bättre prioritera 
nanovetenskap- och nanoteknikdimensionen för att undvika en alltför stor spridning.
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Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 335
Bilaga I, Teman, punkt 4 Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, 

Tillvägagångssätt, stycke 3

På medellång sikt inriktas strategin på att 
konvergera kunskap och kompetens från 
olika områden och utnyttja 
tillämpningsinriktade vetenskapliga och 
tekniska synergieffekter. På längre sikt är 
syftet med detta tema att dra nytta av 
nanovetenskapens och nanoteknikens 
enorma framtidsutsikter för att skapa en 
verkligt kunskapsbaserad industri och 
ekonomi. I båda fallen är det viktigt att se till 
att den kunskap som genereras också får 
genomslag, genom effektiv spridning och 
användning av resultaten.

På medellång sikt inriktas strategin på att 
konvergera kunskap och kompetens från 
olika områden och utnyttja 
tillämpningsinriktade vetenskapliga och 
tekniska synergieffekter. På längre sikt är 
syftet med detta tema att dra nytta av 
nanovetenskapens och nanoteknikens 
enorma framtidsutsikter för att skapa en 
verkligt kunskapsbaserad industri och 
ekonomi. I båda fallen är det viktigt att se till 
att den kunskap som genereras också får 
genomslag, genom effektiv spridning och 
användning av resultaten till alla EU-
medborgare.

Or. en

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 336
Bilaga I, Teman, punkt 4 Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, 

Tillvägagångssätt, stycke 3 a (nytt)

Industrins konkurrenskraft i framtiden 
kommer till stor del att avgöras av 
nanotekniken och dess tillämpningar. EU 
har en världsledande roll på många 
områden inom nanoteknik, nanovetenskap, 
material och produktionsteknik. Denna roll 
måste stärkas och nya verksamheter måste 
främjas för att stärka och förbättra EU:s 
ställning i en mycket konkurrensutsatt 
värld.
Forskning och teknisk utveckling med 
inriktning på nanovetenskap, nanoteknik, 
material och produktion på olika områden 
kan påskynda omvandlingen av Europas 
industri.

Or. es
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Motivering

Rättelse av tidigare ändringsförslag 96. Den europeiska industrins framtida konkurrenskraft 
kommer till stor del att avgöras av nanotekniken, materialen och produktionssystemen samt 
deras tillämpningar, och forskning och utveckling inom dessa områden kan därför påskynda 
omvandlingen av Europas industri och göra den mer konkurrenskraftig.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 337
Bilaga I, Teman, punkt 4 Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, 

Tillvägagångssätt, stycke 5

Temaområdet är särskilt relevant för små 
och medelstora företag, på grund av deras 
behov och betydelse inom teknikutveckling 
och teknikanvändning. Några exempel på 
särskilt relevanta områden är 
nanoinstrument, nanoverktyg och 
nanokomponenter (på grund av 
koncentrationen av högteknologiska små 
och medelstora företag med hög tillväxt 
inom denna sektor), tekniska textilier (ett 
typiskt exempel på en traditionell sektor som 
genomgår en snabb omvandlingsprocess 
som påverkar många små och medelstora 
företag), rymdsystem, mekanisk industri 
(t.ex. maskinverktyg, där europeiska små 
och medelstora företag är världsledande) 
samt andra sektorer med många små och 
medelstora företag som gagnas av nya 
affärsmodeller, materiel och produkter.

Temaområdet är särskilt relevant för små 
och medelstora företag, på grund av deras 
behov och betydelse inom teknikutveckling 
och teknikanvändning. Några exempel på 
särskilt relevanta områden är 
nanoinstrument, nanoverktyg och 
nanokomponenter (på grund av 
koncentrationen av små och medelstora 
företag med hög tillväxt inom denna sektor), 
tekniska textilier (ett typiskt exempel på en 
traditionell sektor som genomgår en snabb 
omvandlingsprocess som påverkar många 
små och medelstora företag), flyg- och
rymdsystem, mekanisk industri (t.ex. 
maskinverktyg, där europeiska små och 
medelstora företag är världsledande) samt 
andra sektorer med många små och 
medelstora företag som gagnas av nya 
affärsmodeller, materiel och produkter.

Or. es

Motivering

Rättelse av tidigare ändringsförslag 97. Ofta uppstår små och medelstora företag som 
spin-off-företag i anknytning till universitet eller liknande. De är då verkligen 
högteknologiska, men detta är inte alltid fallet. Därför är det bättre att stryka uttrycket 
”högteknologiska” för att inte utesluta andra företag som önskar delta i denna åtgärd och för 
att inte stänga dörren för produkter och tjänster med ett stort mervärde.
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Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 338
Bilaga I, Teman, punkt 4 Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, 

Verksamhet, punktsats 1, stycke 3

Verksamheten kommer också att inriktas på 
utmaningar inom detta område, 
samhällsaspekter på nanotekniken och 
samhällets acceptans för den. Forskningen 
kommer att omfatta alla aspekter av 
riskbedömning (t.ex. nanotoxikologi och 
-ekotoxikologi) och frågor som rör säkerhet, 
nomenklatur, metrologi och standarder, som 
blir allt viktigare för att bereda vägen för 
industriella tillämpningar. Särskilda åtgärder 
kommer också att inledas för att inrätta 
särskilda centrum för kunskap och expertis 
och en kontaktpunkt för genomförandet av 
kommissionens integrerade och ansvarsfulla 
strategi för nanoteknik enligt 
handlingsplanen om detta område.

Verksamheten kommer också att inriktas på 
utmaningar inom detta område, 
samhällsaspekter på nanotekniken, med 
hänsyn till allmänna sociala och etiska 
frågeställningar, och samhällets acceptans 
för den. Forskningen kommer att omfatta 
alla aspekter av riskbedömning (t.ex. 
nanotoxikologi och -ekotoxikologi) och 
frågor som rör säkerhet, nomenklatur, 
metrologi och standarder, som blir allt 
viktigare för att bereda vägen för industriella 
tillämpningar. Särskilda åtgärder kommer 
också att inledas för att inrätta särskilda 
centrum för kunskap och expertis och en 
kontaktpunkt för genomförandet av 
kommissionens integrerade och ansvarsfulla 
strategi för nanoteknik enligt 
handlingsplanen om detta område.

Or. en

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 339
Bilaga I, Teman, punkt 4 Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, 

Verksamhet, punktsats 2, stycke 1

Nya avancerade material med högre 
kunskapsinnehåll, nya funktioner och 
förbättrad prestanda får allt större betydelse 
för industrins konkurrenskraft och för en 
hållbar utveckling. Enligt 
tillverkningsindustrins nya modeller är det 
själva materialen som utgör det första steget 
mot att öka produkters värde och förbättra 
deras prestanda, snarare än bearbetningen.

Nya avancerade material, däribland 
kompositmaterial, med högre 
kunskapsinnehåll, nya funktioner och 
förbättrad prestanda får allt större betydelse 
för industrins konkurrenskraft och för en 
hållbar utveckling. Enligt 
tillverkningsindustrins nya modeller är det 
själva materialen som utgör det första steget 
mot att öka produkters värde och förbättra 
deras prestanda, snarare än bearbetningen.

Or. fr
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Motivering

Det bedrivs lika mycket forskning kring kompositmaterial som kring metaller, med specifika 
problem som rör komposit (vidhäftning etc.) som inte påträffas vid sammanfogningen av 
metaller (lödning etc.).

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 340
Bilaga I, Teman, punkt 4 Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, 

Verksamhet, punktsats 2, stycke 2

Forskningen kommer att inriktas på att 
utveckla nya kunskapsbaserade material med 
skräddarsydda egenskaper. Detta förutsätter 
en intelligent kontroll av inneboende 
egenskaper, bearbetning och produktion 
samt att man tar hänsyn till potentiella hälso-
och miljöeffekter under produktens hela 
livscykel. Tonvikten kommer att läggas på 
nya avancerade material som man får fram 
genom att utnyttja nanoteknikens och 
bioteknikens möjligheter eller genom att 
”lära sig av naturen”. Detta gäller i 
synnerhet nanomaterial, biomaterial och 
hybridmaterial med bättre prestanda. 

Forskningen kommer att inriktas på att 
utveckla nya kunskapsbaserade material med 
skräddarsydda egenskaper. Detta förutsätter 
en intelligent kontroll av inneboende 
egenskaper, bearbetning och produktion 
samt att man tar hänsyn till potentiella hälso-
och miljöeffekter under produktens hela 
livscykel. Tonvikten kommer att läggas på 
nya avancerade material som man får fram 
genom att utnyttja nanoteknikens och 
bioteknikens möjligheter eller genom att 
”lära sig av naturen”. Detta gäller i 
synnerhet nanomaterial, biomaterial, 
konstgjorda material och hybridmaterial 
med bättre prestanda. 

Or. es

Motivering

För att öka förståelsen föreslår föredraganden att uttrycket “metamaterial” i tidigare 
ändringsförslag 100 skall ändras till ”konstgjorda material”.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 341
Bilaga I, Teman, punkt 4 Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, 

Verksamhet, punktsats 3, stycke 1

En ny produktionsstrategi krävs för att 
omvandla det resursintensiva industriella 
klimatet inom EU till ett kunskapsbaserat 
sådant. Detta förutsätter en helt ny syn på 
förvärv, spridning, skydd, finansiering och 

En ny produktionsstrategi krävs för att 
omvandla det resursintensiva industriella 
klimatet inom EU till ett kunskapsbaserat 
sådant. Detta förutsätter en helt ny syn på 
förvärv, spridning, skydd, finansiering och 



PE 374.414v01-00 12/89 AM\619004SV.doc

SV

användning av ny kunskap. I detta ingår 
också inställningen till hållbara produktions-
och konsumtionsmönster. Därför måste man 
skapa villkor som främjar kontinuerlig 
innovation (när det gäller industriverksamhet 
och produktionssystem, vilket även 
innefattar konstruktion, utrustning och 
tjänster) och utvecklingen av allmänna 
”produktionstillgångar” (teknik, organisation 
och produktionsanläggningar). Samtidigt 
skall säkerhets- och miljökrav uppfyllas.

användning av ny kunskap. I detta ingår 
också inställningen till hållbara produktions-
och konsumtionsmönster. Därför måste man 
skapa villkor som främjar kontinuerlig 
innovation (när det gäller industriverksamhet 
och produktionssystem, vilket även 
innefattar konstruktion, utrustning och 
tjänster) och utvecklingen av allmänna 
”produktionstillgångar” (teknik, organisation 
och produktionsanläggningar). Samtidigt 
skall säkerhets- och miljökrav uppfyllas, i 
synnerhet när det gäller kompositmaterial.

Or. fr

Motivering

Det bedrivs lika mycket forskning kring kompositmaterial som kring metaller, med specifika 
problem som rör komposit (vidhäftning etc.) som inte påträffas vid sammanfogningen av 
metaller (lödning etc.).

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 342
Bilaga I, Teman, punkt 4 Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, 

Verksamhet, punktsats 3, stycke 2

Forskningen kommer att inriktas på ett antal 
huvudlinjer: utveckling och validering av 
nya industriella modeller och strategier som 
omfattar alla aspekter av produktens och 
processens livscykel; anpassningsbara 
produktionssystem som åtgärdar de 
begränsningar som finns i de nuvarande 
processerna och möjliggör nya tillverknings-
och bearbetningsmetoder; 
produktionsnätverk för att utveckla verktyg 
och metoder för samarbete och 
mervärdesverksamhet på global nivå; 
verktyg för snabb överföring och integrering 
av ny teknik vid utformning och tillämpning 
av tillverkningsprocesser; samt utnyttjande 
av konvergeringen av nano- och bioteknik, 
IT och kognitiv teknik för utveckling av nya 
produkter, tekniska koncept och industriella 
möjligheter.

Forskningen kommer att inriktas på ett antal 
huvudlinjer: utveckling och validering av 
nya industriella modeller och strategier som 
omfattar alla aspekter av produktens och 
processens livscykel; anpassningsbara 
produktionssystem som åtgärdar de 
begränsningar som finns i de nuvarande 
processerna och möjliggör nya eller 
optimerade tillverknings- och 
bearbetningsmetoder; produktionsnätverk 
för att utveckla verktyg och metoder för 
samarbete och mervärdesverksamhet på 
global nivå; verktyg för snabb överföring 
och integrering av ny teknik vid utformning 
och tillämpning av tillverkningsprocesser; 
samt utnyttjande av konvergeringen av 
nano- och bioteknik, IT och kognitiv teknik 
för utveckling av nya produkter, tekniska 
koncept och industriella möjligheter. 
Särskilda ansträngningar måste göras för 
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att integrera små och medelstora företag, 
bl.a. inom traditionella sektorer, i nya 
leveranskedjors behov och för att 
högteknologiska små och medelstora 
företag skall startas, vilket är en 
förutsättning för radikal industriell 
omställning. Minst 20 procent av budgeten 
för detta prioriterade temaområde skall 
avsättas för detta.

Or. es

Motivering

Rättelse av tidigare ändringsförslag 102 för att inlemma små och medelstora företag inom 
traditionella sektorer.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 343
Bilaga I, Teman, punkt 4 Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, 

Verksamhet, punktsats 3, stycke 2

Forskningen kommer att inriktas på ett antal 
huvudlinjer: utveckling och validering av 
nya industriella modeller och strategier som 
omfattar alla aspekter av produktens och 
processens livscykel; anpassningsbara 
produktionssystem som åtgärdar de 
begränsningar som finns i de nuvarande 
processerna och möjliggör nya tillverknings-
och bearbetningsmetoder; 
produktionsnätverk för att utveckla verktyg 
och metoder för samarbete och 
mervärdesverksamhet på global nivå; 
verktyg för snabb överföring och integrering 
av ny teknik vid utformning och tillämpning 
av tillverkningsprocesser; samt utnyttjande 
av konvergeringen av nano- och bioteknik, 
IT och kognitiv teknik för utveckling av nya 
produkter, tekniska koncept och industriella 
möjligheter.

Forskningen kommer att inriktas på ett antal 
huvudlinjer: utveckling och validering av 
nya industriella modeller och strategier som 
omfattar alla aspekter av produktens och 
processens livscykel; anpassningsbara 
produktionssystem som åtgärdar de 
begränsningar som finns i de nuvarande 
processerna och möjliggör nya tillverknings-
och bearbetningsmetoder; 
produktionsnätverk för att utveckla verktyg 
och metoder för samarbete och 
mervärdesverksamhet på global nivå; 
verktyg för snabb överföring och integrering 
av ny teknik vid utformning och tillämpning 
av tillverkningsprocesser; samt utnyttjande 
av tvärvetenskapliga forskningsnätverk och 
konvergeringen av nano- och bioteknik, IT 
och kognitiv teknik för utveckling av ny 
hybridteknik och nya produkter, tekniska 
koncept och industriella möjligheter.

Or. en
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Motivering

Nanovetenskap och nanoteknik är till sin natur tvärvetenskapliga områden. Därför är en av 
de viktigaste förutsättningarna för innovation inom det här forskningsområdet att det 
utvecklas tvärvetenskapliga forsknings- och utbildningsnätverk som kombinerar en mängd 
vetenskapsområden, t.ex. nanoteknik, materialkunskap, ingenjörsvetenskap, informations- och 
kommunikationsteknik, bioteknik, geovetenskap och miljövetenskap. Målet är att komma fram 
till ny hybridteknik och starka band mellan olika vetenskapliga discipliner. 

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 344
Bilaga I, Teman, punkt 4 Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, 

Verksamhet, punktsats 4, stycke 2

Forskningen kommer att inriktas på nya 
tillämpningar och nya stegvisa förändringar 
som gör att man kan klara stora utmaningar 
och fylla de FoTU-behov som identifierats 
av de olika europeiska teknikplattformarna. 
Integreringen av ny kunskap och nano-, 
material- och produktionsteknik kommer att 
stödjas i sektorsvisa eller 
sektorsövergripande tillämpningar inom 
områden som hälsa, konstruktion, 
rymdindustri, transport, energi, kemi, miljö, 
textil och beklädnad, massa och papper samt 
maskinindustri. Den kommer också att 
stödjas inom det allmänna ämnet 
arbetarskydd.

Forskningen kommer att inriktas på nya 
tillämpningar och nya stegvisa förändringar 
som gör att man kan klara stora utmaningar 
och fylla de FoTU-behov som identifierats 
av de olika europeiska teknikplattformarna. 
Integreringen av ny kunskap och nano-, 
material- och produktionsteknik kommer att 
stödjas i sektorsvisa eller 
sektorsövergripande tillämpningar inom 
områden som hälsa, livsmedelsförädling, 
konstruktion (inbegripet 
anläggningsarbeten), rymdindustri, 
transport, energi, kemi, miljö, textil och 
beklädnad, skoindustri, massa och papper 
samt maskinindustri. Den kommer också att 
stödjas inom det allmänna ämnet 
arbetarskydd.

Or. es

Motivering

Dessa branscher bör inte uteslutas eftersom de kan dra nytta av forskning på området.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Ändringsförslag 345
Bilaga I, Teman, punkt 5 Energi, Mål, stycke 1

Att omvandla dagens energisystem, som är 
baserade på fossila bränslen, till ett mer 

Att till 2020 omvandla dagens energisystem, 
som är baserade på fossila bränslen, till den 
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hållbart system som bygger på många olika 
energikällor och energibärare, vilket skall 
kombineras med bättre energieffektivitet. 
Syftet är att klara de allt större utmaningarna 
i fråga om försörjningstrygghet och 
klimatförändring och samtidigt öka den 
europeiska energiindustrins konkurrenskraft

energieffektiva ekonomi i världen som är 
mest hållbar och minst beroende av fossila 
bränslen; en sådan hållbar 
energihushållning förutsätter att de knappa 
offentliga forskningsresurserna i första 
hand koncentreras på många olika 
förnybara energikällor och energibärare, i 
kombination med tekniker för bättre 
energieffektivitet och energibevarande som 
snabbt kan klara de allt större utmaningarna 
i fråga om försörjningstrygghet och 
klimatförändring och samtidigt öka den 
europeiska hållbara energiindustrins 
konkurrenskraft.

Or. en

Motivering

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 / conservations technologies.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 346
Bilaga I, Teman, punkt 5 Energi, Mål, stycke 1

Att omvandla dagens energisystem, som är 
baserade på fossila bränslen, till ett mer 
hållbart system som bygger på många olika 
energikällor och energibärare, vilket skall 
kombineras med bättre energieffektivitet. 
Syftet är att klara de allt större utmaningarna 
i fråga om försörjningstrygghet och 
klimatförändring och samtidigt öka den 
europeiska energiindustrins konkurrenskraft

Att omvandla dagens energisystem, som är 
baserade på fossila bränslen, till ett mer 
hållbart system som är mindre beroende av 
importerat bränsle och som bygger på 
många olika icke-förorenande, i synnerhet 
förnybara, energikällor och energibärare, 
vilket skall kombineras med bättre 
energieffektivitet, främjande av 
polygenerering, rationalisering av 
konsumtionen och energilagring. Syftet är 
att klara de allt större utmaningarna i fråga 
om försörjningstrygghet och 
klimatförändring och samtidigt öka den 
europeiska energiindustrins konkurrenskraft
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Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 735 till Jerzy Buzeks förslag till betänkande 
om sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 347
Bilaga I, Teman, punkt 5 Energi, Mål, stycke 1

Att omvandla dagens energisystem, som är 
baserade på fossila bränslen, till ett mer 
hållbart system som bygger på många olika 
energikällor och energibärare, vilket skall 
kombineras med bättre energieffektivitet. 
Syftet är att klara de allt större utmaningarna 
i fråga om försörjningstrygghet och 
klimatförändring och samtidigt öka den 
europeiska energiindustrins konkurrenskraft

Att omvandla dagens energisystem, som är 
baserade på fossila bränslen, till ett mer 
hållbart system som bygger på många olika 
energikällor (särskilt förnybara) och 
energibärare, vilket skall kombineras med 
bättre energieffektivitet. Syftet är att klara de 
allt större utmaningarna i fråga om 
försörjningstrygghet och klimatförändring 
och samtidigt öka den europeiska 
energiindustrins konkurrenskraft

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 738 till Jerzy Buzeks förslag till betänkande 
om sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Ändringsförslag 348
Bilaga I, Teman, punkt 5 Energi, Mål, stycke 1 a (nytt)

Decentraliserad teknik som bygger på 
många olika förnybara energikällor kan 
dessutom minska kostnaderna för 
infrastruktur för energiöverföring och 
energidistribution, och kommer att spela en 
stor roll när det gäller att uppfylla målet att 
bli den mest energieffektiva ekonomin.

Or. en

Motivering

Decentraliserade och ändamålsenligt distribuerade nätverk behövs för att garantera en 
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tillförlitlig energiförsörjning och minska den energi som går till spillo i samband med 
överföring och distribution. På lång sikt kan ett decentraliserat energisystem även minska 
energitransportkostnaderna samt uppmuntra innovationen och skapa konkreta möjligheter till 
arbetstillfällen på lokal och regional nivå.

Ändringsförslag från Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 349
Bilaga I, Teman, punkt 5 Energi, Tillvägagångssätt, stycke 1

Aktuella prognoser visar att de flesta 
avgörande energiindikatorerna (t.ex. 
energiförbrukning, beroende av fossila 
bränslen, importberoende, koldioxidutsläpp 
och energipriser) utvecklas i fel riktning, 
inom EU och i ännu högre grad globalt. 
Energiforskningen kommer att bidra till att 
vända denna utveckling genom att hitta en 
balans mellan uppgiften att göra dagens 
teknik och energikällor effektivare, billigare, 
mer godtagbar och säkrare, och samtidigt 
sikta mot ett mer långsiktigt paradigmskifte 
för den europeiska energiproduktionen och 
energiförbrukningen. Energiforskningen 
kommer därmed att direkt bidra till EU:s 
strategier, i synnerhet när det gäller EU:s 
nuvarande och framtida mål för sänkt 
energiförbrukning och minskning av 
växthusgaserna.

Aktuella prognoser visar att de flesta 
avgörande energiindikatorerna (t.ex. 
energiförbrukning, beroende av fossila 
bränslen, importberoende, koldioxidutsläpp 
och energipriser) utvecklas i fel riktning, 
inom EU och i ännu högre grad globalt. 
Energiforskningen kommer att bidra till att 
vända denna utveckling genom att hitta en 
balans mellan uppgiften att göra dagens 
teknik och energikällor effektivare, billigare, 
mer godtagbar och säkrare, och samtidigt 
sikta mot ett mer långsiktigt paradigmskifte 
för den europeiska energiproduktionen och 
energiförbrukningen. Energiforskningen 
kommer därmed att direkt bidra till EU:s 
strategier, i synnerhet när det gäller EU:s 
nuvarande och framtida mål för sänkt 
energiförbrukning och minskning av 
växthusgaserna samt för överkomliga 
energipriser för medborgare och företag.

Or. de

Motivering

Det bör klargöras att energiforskningen på lång sikt kommer att bidra till att säkerställa 
överkomliga energipriser för medborgare och företag.

Ändringsförslag från Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Ändringsförslag 350
Bilaga I, Teman, punkt 5 Energi, Tillvägagångssätt, stycke 3

Ett viktigt mål för detta temaområde är att 
stärka den europeiska energisektorns 
konkurrenskraft inför den hårda globala 
konkurrensen och se till att den europeiska 

Ett viktigt mål för detta temaområde är att 
stärka den europeiska energisektorns 
konkurrenskraft inför den hårda globala 
konkurrensen och se till att den europeiska 



PE 374.414v01-00 18/89 AM\619004SV.doc

SV

industrin har kapacitet att uppnå eller 
bibehålla en ledande ställning globalt inom 
centrala energitekniska områden. Det är 
framför allt de små och medelstora företagen 
som är energisektorns livsnerv. De har en 
central ställning i energikedjan och en 
nyckelroll för främjandet av innovation. Det 
är mycket viktigt att många sådana företag 
deltar i forsknings- och 
demonstrationsverksamhet och detta 
kommer att uppmuntras aktivt.

industrin har kapacitet att uppnå eller 
bibehålla en ledande ställning globalt inom 
centrala energitekniska områden. Denna 
ledande ställning kan emellertid endast 
säkras i den hårda konkurrensen med hjälp 
av stora investeringar inom forskning och 
utveckling. Det är framför allt de små och 
medelstora företagen som är energisektorns 
livsnerv. De har en central ställning i 
energikedjan och en nyckelroll för 
främjandet av innovation. Det är mycket 
viktigt att många sådana företag deltar i 
forsknings- och demonstrationsverksamhet 
och detta kommer att uppmuntras aktivt.

Or. de

Motivering

Det bör klargöras att stora investeringar i forskning och utveckling bidrar till att säkra 
Europas ledande ställning i den internationella konkurrensen.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Ändringsförslag 351
Bilaga I, Teman, punkt 5 Energi, Tillvägagångssätt, stycke -1 (nytt)

Tilldelningen av medel inom energisektorn 
skall baseras på kriterier som gör det 
möjligt att bedöma hur tekniken kan bistå 
EU när det gäller att uppnå unionens 
energimål. Dessa är att skapa en 
energisektor som är konkurrenskraftig, 
miljömässigt hållbar och säker. De relativt 
begränsade EU-medlen för forskning och 
utveckling under detta tema skall inriktas 
på teknik som snabbt kan åstadkomma en 
minskning av koldioxidutsläppen.

Or. en

Motivering

De relativt begränsade EU-medlen för forskning och utveckling för annan energi än 
kärnenergi måste prioriteras för teknik som rankas högt enligt vetenskapligt objektiva 
kriterier som exempelvis följande: att minska EU:s energiberoende och sänka nivåerna för 
importerad energi samt ett antal säkerhetspolitiska problem, leda till snabba minskningar av 
koldioxidutsläppen och bidra till EU:s övergripande konkurrenskraft och skapande av 
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sysselsättning på kort sikt.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Ändringsförslag 352
Bilaga I, Teman, punkt 5 Energi, Verksamhet, stycke -1a (nytt)

Verksamheterna skall presenteras i 
prioriteringsordning. 

Or. en

Motivering

Teknik som leder till en snabb övergång till en hållbar och säker energisektor i Europa måste 
prioriteras. Vidare måste den tidigare finansieringen och den kommersiella sektorns förmåga 
att finansiera utveckling beaktas. Prioriteringslistan för finansiering inom energisektorn 
rekommenderas mot bakgrund av dessa överväganden.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Ändringsförslag 353
Bilaga I, Teman, punkt 5 Energi, Verksamhet, stycke -1b (nytt)

Tydliga separata budgetposter för 
energiforskning skall fastställas för varje 
angivet teknikområde.

Or. en

Motivering

Liksom för fjärde ramprogrammet (1995–1998), där förnybar energi, energieffektivitet och 
fossil energi hade sina egna fastställda budgetar, skall tydliga budgetposter antas för det 
kommande ramprogrammet. Förutom att det kommer att öka investerarnas förtroende och 
förbättra planeringen, kommer det att hjälpa parlamentet och allmänheten att få en 
korrektare kvantitativ information om hur EU spenderar skattebetalarnas pengar. Insyn och 
kontroll kommer därmed att förbättras.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Ändringsförslag 354
Bilaga I, Teman, punkt 5 Energi, Verksamhet, stycke -1c (nytt)

20 procent av de tillgängliga medlen inom 
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detta tema bör avsättas till forskning med 
direkt anknytning till energieffektivitet och 
energibesparingar. 60 procent bör avsättas 
till förnybar energi, 9 procent till 
intelligenta elnät, 3 procent till forskning 
med anknytning till kunskaper i hur 
politiken utformas, 4 procent till vätgas och 
bränsleceller och 4 procent till uppsamling 
och bindning av kol.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Ändringsförslag 355
Bilaga I, Teman, punkt 5 Energi, Verksamhet, punktsats -1 (ny)

Energieffektivitet och energibesparingar
Den enorma potentialen för 
energibesparingar och förbättrad 
energieffektivitet måste utnyttjas genom 
optimering, validering och demonstration 
av nya koncept och tekniker för byggnader, 
tjänster och industri. Detta innefattar en 
kombination av hållbara strategier och 
tekniker för ökad energieffektivitet, 
användning av förnybar energi och 
polygenerering samt storskalig integrering 
av system för styrning av efterfrågan i 
städer och samhällen. Dessa storskaliga 
åtgärder kan stödjas genom innovativ FoU 
om särskilda komponenter eller typer av 
teknik, t.ex. för polygenerering och 
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ekologiska byggnader. Ett centralt syfte är 
att optimera energisystemen på det lokala 
planet och balansera en betydande 
minskning av energiefterfrågan med den 
mest hållbara ekonomiskt sett överkomliga 
försörjningslösningen, vilket även omfattar 
användningen av nya bränslen i vissa 
fordonsparker.

Or. en

(I detta ändringsförslag från parlamentet föreslås att punktsats 8 i kommissionens 
ursprungstext skall flyttas fram som punktsats -1.)

Motivering

Detta ändringsförslag är bara en ändring av ordningsföljden på de verksamheter som räknas 
upp. Teknik som leder till en snabb övergång till en hållbar och säker energisektor i Europa 
måste prioriteras. Energihushållning och energieffektivitet betraktas som högsta prioritet.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Ändringsförslag 356
Bilaga I, Teman, punkt 5 Energi, Verksamhet, punktsats 1

Den europeiska teknikplattformen för väte 
och bränsleceller har utvecklat en 
integrerad strategi för forskning och 
spridning av resultat, som utgör basen för 
ett strategiskt, integrerat program för 
transport och stationära och portabla 
tillämpningar. Dess syfte är att ge en stabil 
teknisk grund för arbetet med att bygga upp 
en konkurrenskraftig EU-industri för 
bränslecells- och vätgasförsörjning och -
utrustning. Programmet kommer att omfatta 
grundforskning och tillämpad forskning 
samt teknisk utveckling; storskaliga 
demonstrationsprojekt som kan validera 
forskningsresultat och ge återkoppling för 
ytterligare forskning; övergripande och 
socioekonomisk forskning som understödjer 
realistiska övergångsstrategier och ger ett 
underlag för beslutsfattande och utveckling 
av marknadsvillkoren på rationell grund. 
Programmets tillämpade industriforskning, 
demonstrationsåtgärder och övergripande 

En integrerad forskning utgör basen för ett 
strategiskt, integrerat program för stationära 
och portabla tillämpningar baserade på 
förnybara energikällor. Dess syfte är att ge 
en stabil teknisk grund för arbetet med att 
bygga upp en konkurrenskraftig EU-industri 
för bränslecells- och vätgasförsörjning och -
utrustning. Programmet kommer att omfatta 
grundforskning och tillämpad forskning 
samt teknisk utveckling; storskaliga 
demonstrationsprojekt som kan validera 
forskningsresultat och ge återkoppling för 
ytterligare forskning; övergripande och 
socioekonomisk forskning som understödjer 
realistiska övergångsstrategier och ger ett 
underlag för beslutsfattande och utveckling 
av marknadsvillkoren på rationell grund. 
Programmets tillämpade industriforskning, 
demonstrationsåtgärder och övergripande 
verksamhet kommer företrädesvis att 
genomföras inom ramen för det 
gemensamma teknikinitiativet. Denna 
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verksamhet kommer företrädesvis att 
genomföras inom ramen för det 
gemensamma teknikinitiativet. Denna 
strategiskt ledda och målinriktade åtgärd 
kommer att kompletteras av och genomföras 
i nära samordning med samarbetsverksamhet 
som avser grundforskning och syftar till ett 
genombrott i fråga om kritiska material, 
processer och ny teknik.

strategiskt ledda och målinriktade åtgärd 
kommer att kompletteras av och genomföras 
i nära samordning med samarbetsverksamhet 
som avser grundforskning och syftar till ett 
genombrott i fråga om kritiska material, 
processer och ny teknik.

Or. en

(I detta ändringsförslag från parlamentet föreslås att punktsats 1 i kommissionens 
ursprungstext skall flyttas och placeras efter punktsats 6 ”Ren kolteknik”.)

Motivering

This amedment is a mere change in the order of listed activities. Priority must be given to 
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.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Ändringsförslag 357
Bilaga I, Teman, punkt 5 Energi, Verksamhet, stycke , punktsats1 a (ny)

Förnybara energikällor

Or. en

Motivering

Teknik som leder till en snabb övergång till en hållbar och säker energisektor i Europa måste 
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prioriteras. Vidare måste den tidigare finansieringen och den kommersiella sektorns förmåga 
att finansiera utveckling beaktas. Förnybara energikällor kommer med säkerhet att utvecklas 
enormt under de kommande åren.

Ändringsförslag från Norbert Glante

Ändringsförslag 358
Bilaga I, Teman, punkt 5 Energi, Verksamhet, punktsats 2

Utveckling och demonstration av integrerad 
teknik för elproduktion med förnybara 
energikällor, som är anpassad till olika 
regionala förhållanden, för att göra det 
möjligt att avsevärt öka den förnybara 
elproduktionens andel i EU. Forskningen bör 
öka omvandlingseffektiviteten generellt, 
sänka elkostnaderna avsevärt, öka 
processernas tillförlitlighet och ytterligare 
minska miljöeffekterna. Tonvikten kommer 
att ligga på solceller, vind och biomassa 
(inbegripet den biologiskt nedbrytbara 
avfallsfraktionen). Dessutom kommer 
forskningen att syfta till att hela potentialen 
skall utnyttjas för andra förnybara 
energikällor: geotermisk energi, termisk 
solenergi, havsenergi och småskalig
vattenkraft.

Utveckling och demonstration av integrerad 
teknik för elproduktion med förnybara 
energikällor, som är anpassad till olika 
regionala förhållanden, för att göra det 
möjligt att avsevärt öka den förnybara 
elproduktionens andel i EU. Forskningen bör 
öka omvandlingseffektiviteten generellt, 
sänka elkostnaderna avsevärt, öka 
processernas tillförlitlighet och ytterligare 
minska miljöeffekterna. Tonvikten kommer 
att ligga på solceller, vind och biomassa 
(inbegripet den biologiskt nedbrytbara 
avfallsfraktionen). Dessutom kommer 
forskningen att syfta till att hela potentialen 
skall utnyttjas för andra förnybara 
energikällor: geotermisk energi, termisk 
solenergi, havsenergi och vattenkraft.

Or. de

Motivering

Inte bara småskalig utan även storskalig vattenkraft hör till de förnybara energikällor som 
kommer att öka markant i andel under de kommande åren. Den nödvändiga 
forskningsverksamheten på vattenkraftområdet är framförallt inriktad på förbättring av 
anläggningarnas effektivitet, bättre utnyttjande av den befintliga potentialen och hållbarhet. 
Detta gäller både småskalig och storskalig vattenkraft. Det är därför inte ändamålsenligt att 
begränsa forskningen till småskalig vattenkraft.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Ändringsförslag 359
Bilaga I, Teman, punkt 5 Energi, Verksamhet, punktsats 3

Utveckling och demonstration av förbättrad 
omvandlingsteknik för hållbar produktion 

Utveckling och demonstration av förbättrad 
omvandlingsteknik för hållbar produktion 
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och hållbara leveranskedjor av fasta, 
flytande och gasformiga bränslen från 
biomassa (även den biologiskt nedbrytbara 
avfallsfraktionen), i synnerhet biodrivmedel 
för transportsektorn. Tonvikten bör ligga på
nya typer av biobränslen och nya 
produktions- och distributionssätt för 
befintliga biobränslen, exempelvis 
integrerad produktion av energi och andra 
mervärdesprodukter genom bioraffinaderier. 
Forskningen syftar till att ge kolvinster ”från 
källan till användaren” och kommer att 
inriktas på att förbättra energieffektiviteten 
genom en ökad integrering av teknik och 
effektiviserad användning av råmaterial Man 
kommer även att behandla frågor som 
råmateriallogistik, standardförberedande 
forskning och standardisering för en säker 
och tillförlitlig användning inom transporter 
och stationära tillämpningar. Stöd kommer 
att ges för verksamhet som syftar till att 
utnyttja potentialen för förnybara processer 
som bygger på väteproduktion, biomassa, 
förnybar el och solenergi.

och hållbara leveranskedjor av fasta, 
flytande och gasformiga bränslen från 
biomassa (även den biologiskt nedbrytbara 
avfallsfraktionen), i synnerhet biodrivmedel 
för transportsektorn. Forskningen bör ske
på nya typer av biobränslen som uppfyller 
villkoren i en ”well-to-wheel-analys”, i 
synnerhet med full hänsyn tagen till 
jämvikten mellan energi-, klimat-, 
samhälls-, miljö- och 
markanvändningsaspekter, samt nya 
produktions- och distributionssätt för 
befintliga biobränslen, exempelvis 
integrerad produktion av energi och andra 
mervärdesprodukter genom bioraffinaderier. 
Forskningen syftar till att ge kolvinster ”från 
källan till användaren” och kommer att 
inriktas på att förbättra energieffektiviteten 
genom en ökad integrering av teknik och 
effektiviserad användning av råmaterial Man 
kommer även att behandla frågor som 
råmateriallogistik, standardförberedande 
forskning och standardisering för en säker 
och tillförlitlig användning inom transporter 
och stationära tillämpningar. Stöd kommer 
att ges för verksamhet som syftar till att 
utnyttja potentialen för förnybara processer 
som bygger på väteproduktion, biomassa, 
förnybar el och solenergi.

Or. en

Motivering

Inom sjunde ramprogrammet måste forsknings- och utvecklingsverksamheten koncentreras på 
flytande biobränslen som kan uppfylla villkoren i en fullständig analys av bränslealternativs 
totala energieffektivitet, en så kallad well-to-wheel-analys, i synnerhet när det gäller 
växthusgaser.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Ändringsförslag 360
Bilaga I, Teman, punkt 5 Energi, Verksamhet, punktsats 5

Teknik för uppsamling och bindning av 
koldioxid för kraftproduktion nästan utan 
utsläpp

Teknik för uppsamling och bindning av 
koldioxid 

Även under de närmaste årtiondena kommer Även under de närmaste årtiondena kommer 



AM\619004SV.doc 25/89 PE 374.414v01-00

SV

fossila bränslen att stå för en betydande 
andel av energiförsörjningen. För att göra 
detta alternativ miljöanpassat (i synnerhet 
när det gäller klimatförändringar) måste de 
negativa miljöeffekter som orsakas av 
användningen av fossila bränslen minskas 
dramatiskt och målet är en högeffektiv 
kraftproduktion nästan utan utsläpp.
Utvecklingen och demonstrationen av 
effektiv och tillförlitlig teknik för 
uppsamling och bindning av koldioxid har 
stor betydelse. Målet är att minska 
kostnaderna för uppsamling och bindning 
av koldioxid till under 20 euro/ton, med en
uppsamlingsnivå på över 90 %, samt att 
säkra den långsiktiga stabiliteten, 
säkerheten och tillförlitligheten för 
bindningen av koldioxid.

fossila bränslen att stå för en betydande 
andel av energiförsörjningen. Utvecklingen 
och demonstrationen av effektiv och 
tillförlitlig teknik för uppsamling och 
bindning av koldioxid måste först förstås 
ordentligt. Forskningen om teknik för 
uppsamling och bindning av koldioxid 
kommer därför att inriktas på utveckling av 
sociala, ekonomiska, rättsliga och 
miljömässiga kriterier för denna teknik, 
inbegripet garantier för bindningens 
beständighet under dess livstid. Projekt för 
uppsamling och bindning av koldioxid 
kommer att bli föremål för en oberoende 
vetenskaplig översyn och kontroll i varje 
enskilt fall och resultatet kommer i sin 
helhet att göras tillgängligt för 
allmänheten.

Or. en

(I detta ändringsförslag från parlamentet föreslås att punktsats 5 i kommissionens 
ursprungstext skall flyttas och placeras efter punktsats 7 ”Intelligenta energinät”.)

Motivering

Det är av avgörande betydelse att man först i detalj förstår processerna som gör det möjligt 
att binda koldioxid på ett säkert sätt innan pengar läggs ned på att utveckla teknik för att 
samla upp koldioxid. Forskningsfonden för kol och stål finansierar också forskning om 
koldioxidbindning. År 2003 finansierade den till exempel ett projekt som kallades bedömning 
av alternativen för koldioxiduppsamling och geologisk lagring.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Ändringsförslag 361
Bilaga I, Teman, punkt 5 Energi, Verksamhet, punktsats 6

Koleldade kraftverk står för en stor del av 
elproduktionen i hela världen, men det finns 
stora möjligheter för ytterligare 
effektivitetsvinster och utsläppsminskningar, 
framför allt när det gäller koldioxid. För att 
bibehålla konkurrenskraften och bidra till en 
begränsning av koldioxidutsläppen, kommer
man att stödja utveckling och demonstration 
av ren kolomvandlingsteknik som kan öka 
anläggningarnas effektivitet och 

Koleldade kraftverk står för en stor del av 
elproduktionen i hela världen, men det finns 
stora möjligheter för ytterligare 
effektivitetsvinster och utsläppsminskningar, 
framför allt när det gäller koldioxid. För att 
bibehålla konkurrenskraften och bidra till 
bevarandet av resurser och en begränsning 
av koldioxidutsläppen, kommer man att 
stödja utveckling och demonstration av ren 
kolomvandlingsteknik som kan öka 
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tillförlitlighet avsevärt, minimera 
luftföroreningarna och minska de totala 
kostnaderna, under olika driftsvillkor. Med 
tanke på den framtida kraftproduktionen 
nästan utan utsläpp bör denna verksamhet 
vara utformad så att den förbereder, 
kompletterar och är kopplad till 
utvecklingen av teknik för uppsamling och 
bindning av koldioxid.

anläggningarnas effektivitet och 
tillförlitlighet avsevärt, minimera 
luftföroreningarna, bland annat fina 
partiklar, spårämnen, kvicksilver och 
organiska föreningar,och minska de totala 
kostnaderna, under olika driftsvillkor. Med 
tanke på den framtida kraftproduktionen 
nästan utan utsläpp bör denna verksamhet 
vara utformad så att den förbereder, 
kompletterar och är kopplad till 
utvecklingen av teknik för uppsamling och 
bindning av koldioxid.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ta itu med alla förbättringar som kan göras vid befintliga eller framtida 
kolkraftverk. Syftet med ändringsförslaget är att EU:s forskningsområden skall utvidgas till 
att inte bara öka effektiviteten och minska koldioxidutsläppen utan att även omfatta mål om 
nollutsläpp (dvs. fina partiklar, spårämnen, kvicksilver och organiska föreningar).

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Ändringsförslag 362
Bilaga I, Teman, punkt 5 Energi, Verksamhet, punktsats 7

För att underlätta övergången till ett 
hållbarare energisystem krävs en bred FoU-
insats för att öka effektiviteten, 
flexibiliteten, säkerheten och 
tillförlitligheten för de europeiska el- och 
gassystemen och –näten. För elnäten är 
målet att omvandla de befintliga elnäten till 
ett motståndskraftigt och interaktivt 
(kunder/operatörer) servicenät och att 
undanröja hindren för storskalig utbyggnad 
och effektiv integrering av förnybara 
energikällor och distribuerad 
kraftproduktion (t.ex. bränsleceller, 
mikroturbiner och kolvmotorer). Detta 
kommer att förutsätta utveckling och 
demonstration av central 
kompetensskapande teknik (t.ex. innovativa 
IKT-lösningar, lagringsteknik för förnybara 
energikällor, kraftelektronik och HTS-
teknik). När det gäller gasnät är målet att 

För att underlätta övergången till ett 
hållbarare energisystem krävs en bred FoU-
insats för att öka effektiviteten, 
flexibiliteten, säkerheten och 
tillförlitligheten för de europeiska el- och 
gassystemen och –näten. För elnäten är 
målet att omvandla de befintliga elnäten till 
ett motståndskraftigt och interaktivt 
(kunder/operatörer) servicenät och att 
undanröja hindren för storskalig utbyggnad 
och effektiv integrering av förnybara
energikällor och distribuerad 
kraftproduktion (t.ex. bränsleceller, 
mikroturbiner och kolvmotorer) och 
förbättra försörjningskvaliteten (när det 
gäller spänningskvalitet och den energi 
som levereras). Detta kommer att förutsätta 
utveckling och demonstration av central 
kompetensskapande teknik (t.ex. innovativa 
IKT-lösningar, lagringsteknik för förnybara 
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demonstrera intelligentare och effektivare 
processer och system för gastransport och -
distribution, inbegripet en effektiv 
integrering av förnybara energikällor.

energikällor, elektroniska mätsystem och 
system för automatisk mätarhantering 
(AMM), kraftelektronik och HTS-teknik, 
IKT-styrsystem för hantering av aktiva nät, 
effektiv personalhantering osv.). När det 
gäller gasnät är målet att demonstrera 
intelligentare och effektivare processer och 
system för gastransport och -distribution, 
inbegripet en effektiv integrering av 
förnybara energikällor.
Genom forskning om integrering av el- och 
gasmarknaderna (t.ex. integrerade 
kontrollcentraler, multimätning, delad 
personal) kommer effektivitetsmålet att 
uppnås för båda sektorerna.

Or. en

Motivering

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, organizational 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.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Ändringsförslag 363
Bilaga I, Teman, punkt 5 Energi, Verksamhet, punktsats 7

För att underlätta övergången till ett 
hållbarare energisystem krävs en bred 
FoU-insats för att öka effektiviteten, 
flexibiliteten, säkerheten och 
tillförlitligheten för de europeiska el- och 
gassystemen och –näten. För elnäten är 
målet att omvandla de befintliga elnäten till 
ett motståndskraftigt och interaktivt 
(kunder/operatörer) servicenät och att 
undanröja hindren för storskalig utbyggnad 

Att öka effektiviteten, säkerheten och 
tillförlitligheten för de europeiska el- och 
gassystemen och –näten genom att t.ex. 
omvandla de befintliga elnäten till ett 
interaktivt (kunder/operatörer) servicenät 
och att utveckla ett intelligent fjärrstyrt 
system för mätarhantering (AMM –
Automated Metering Management). Det är 
nödvändigt att stödja intelligenta 
interaktiva portar med konsumenter för att 
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och effektiv integrering av förnybara 
energikällor och distribuerad 
kraftproduktion (t.ex. bränsleceller, 
mikroturbiner och kolvmotorer). Detta 
kommer att förutsätta utveckling och 
demonstration av central 
kompetensskapande teknik (t.ex. innovativa 
IKT-lösningar, lagringsteknik för 
förnybara energikällor, kraftelektronik och 
HTS-teknik). När det gäller gasnät är målet 
att demonstrera intelligentare och 
effektivare processer och system för 
gastransport och -distribution, inbegripet 
en effektiv integrering av förnybara 
energikällor.

främja en effektiv hantering av 
kundrelationer. Hindren för storskalig 
utbyggnad och effektiv integrering av
distribuerade och förnybara energikällor
måste undanröjas.

Or. en

Motivering

Den omfattande användningen av intelligenta fjärrstyrda mätarsystem är en förutsättning för 
att nå EU:s mål om att förbättra de europeiska elnätens effektivitet, säkerhet och 
tillförlitlighet. Ett intelligent fjärrstyrt system för mätarhantering (AAM) är nödvändigt för att 
kunna erbjuda kunderna olika taxor och, som en följd av detta, kunna utjämna 
förbrukningstopparna och förbättra systemets säkerhet.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Ändringsförslag 364
Bilaga I, Teman, punkt 5 Energi, Verksamhet, punktsats 9 

Utveckling av verktyg, metoder och 
modeller för att bedöma de viktigaste 
ekonomiska och sociala frågeställningarna 
kopplade till energiteknik. Verksamheten 
kommer att omfatta uppbyggnad av 
databaser och scenarion för ett utvidgat EU 
och en bedömning av energipolitikens och 
energirelaterade frågors påverkan på 
försörjningstryggheten, miljön, samhället 
och energisektorns konkurrenskraft. Särskilt 
viktig är den tekniska utvecklingens 
påverkan på EU:s politiska strategier.

Utveckling av verktyg, metoder och 
modeller för att bedöma de viktigaste 
ekonomiska, miljömässiga, hälsomässiga
och sociala frågeställningarna kopplade till 
energiteknik. Verksamheten kommer att 
omfatta uppbyggnad av databaser och 
scenarion för ett utvidgat EU, särskilt med 
inriktning på EU:s överenskomna mål om 
en maximal ökning av den globala 
medeltemperaturen med 2 ºC jämfört med 
nivån före industrialiseringen och om att
bli världens mest energieffektiva ekonomi 
senast 2020, och en bedömning av 
energipolitikens och energirelaterade frågors 
påverkan på försörjningstryggheten, miljön, 
samhället och energisektorns 
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konkurrenskraft. Särskilt viktig är den 
tekniska utvecklingens påverkan på EU:s 
politiska strategier.

Or. en

(I detta ändringsförslag från parlamentet föreslås att punktsats 9 i kommissionens 
ursprungstext skall flyttas och placeras efter punktsats 5 ”Teknik för uppsamling och 

bindning av koldioxid för kraftproduktion nästan utan utsläpp”.)

Motivering

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”.

Ändringsförslag från Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo Vera, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 365
Bilaga I, Teman, punkt 5 Energi, Verksamhet, punktsats 9 a (ny)

Minskning av koldioxid inom 
tillverkningsindustrin
Främjande av forskning inom de områden 
som omfattas av systemet för handel med 
utsläppsrätter. Systemet har framgångsrikt 
gjort EU världsledande när det gäller att 
minska koldioxidutsläppen men 
undergräver också på sitt sätt EU:s 
industriella konkurrenskraft.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 819 till Jerzy Buzeks förslag till betänkande 
om sjunde ramprogrammet.
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Ändringsförslag från Matthias Groote

Ändringsförslag 366
Bilaga I, Teman, punkt 5 Energi, Verksamhet, punktsats 9 b (ny)

Nya yrken inom området förnybar energi
Åtgärder för att skapa nya yrken för 
kvalificerad installation och försörjning av 
energianläggningar är nödvändiga. Hit hör 
införandet av utbildning och 
påbyggnadsutbildning vid yrkes- och 
högskolor.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 820 till Jerzy Buzeks förslag till betänkande 
om sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag från Romana Jordan Cizelj

Ändringsförslag 367
Bilaga I, Teman, punkt 5 Energi, Verksamhet, punktsats 9 c (ny)

Energisystem och anordningar som 
grundar sig på de särskilda egenskaperna 
hos material och vätskor 
Utveckling av energisystem och 
anordningar som grundar sig på de 
särskilda egenskaperna hos material och 
vätskor, såsom magnetokaloriskt material, 
barokaloriskt material, PV-material, 
superledande material, nanofluider och 
nanomaterial, material ”med minne” samt 
material och vätskor som förändras 
etappvis.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 821 till Jerzy Buzeks förslag till betänkande 
om sjunde ramprogrammet.
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 368
Bilaga I, Teman, punkt 6 Miljö (inbegripet klimatförändringar), Rubrik

6. Miljö (inbegripet klimatförändringar) 6. Miljö (inbegripet klimatförändringar och 
naturrisker)

Or. en

Motivering

Det är viktigt att naturrisker framhålls särskilt inom temat miljö i det särskilda programmet 
Samarbete med tanke på de allt oftare förekommande naturkatastroferna och motsvarande 
behov av att finna lösningar och effektiva insatser.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz in name of the Green/Efa Group

Ändringsförslag 369
Bilaga I, Teman, punkt 6 Miljö (inbegripet klimatförändringar), Mål

Att främja hållbar förvaltning av naturlig 
och av människan skapad miljö och 
miljöresurser genom större kunskap om 
samverkan mellan biosfär, ekosystem och 
mänsklig verksamhet, och genom utveckling 
av ny teknik, nya verktyg och nya tjänster 
för att globala miljöfrågor skall kunna 
hanteras på ett integrerat sätt. Tonvikten 
skall ligga på prognostisering av 
förändringar i klimat-, eko-, jord- och 
havssystem, på verktyg och teknik för 
övervakning, förebyggande och begränsning 
av miljö- och hälsoeffekter och miljö- och 
hälsorisker, samt för hållbarhet med 
avseende på naturlig och av människan 
skapad miljö.

Hållbar förvaltning av miljön och dess 
resurser genom större kunskap om 
samverkan mellan biosfär, ekosystem och 
mänsklig aktivitet och om den biologiska 
mångfalden och hur denna utnyttjas på ett 
hållbart sätt, och genom utveckling av ny 
teknik, nya verktyg och nya tjänster för att 
globala miljöfrågor skall kunna hanteras på 
ett integrerat sätt. Tonvikten skall ligga på 
prognostisering av förändringar i klimat-, 
eko-, jord- och oceansystem – på verktyg 
och teknik för övervakning, förebyggande 
och begränsning av påverkan på och risker 
för miljö och hälsa samt för bevarande av 
naturlig och av människan skapad miljö.

Or. en

Motivering

Den biologiska mångfalden (både på land och i havet) och vikten av att skydda den får allt 
större betydelse i en miljö i förändring (stor mänsklig verksamhet, klimatförändringar, nya 
nyttjandeformer av marken, urbanisering m.m.). Genom att öka kunskaperna på detta område 
får man också bättre förståelse för de olika ekosystemen och deras samverkan, vilket också 
gör det möjligt att bättre förstå de förändringar som är knutna till den globala förändringen, 
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till förmån för en hållbar utveckling för medborgarna.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz in name of the Green/Efa Group

Ändringsförslag 370
Bilaga I, Teman, punkt 6 Miljö (inbegripet klimatförändringar), Tillvägagångssätt, stycke 3 a 

(nytt)

Undervisning i miljöfrågor för att öka 
kunskaperna om hållbar utveckling i hela 
Europeiska unionen.

Or. en

Motivering

Undervisning i miljöfrågor och om behovet av en hållbar utveckling är av största vikt för de 
europeiska folkens framtid och för skyddet av ekosystemen. En sådan undervisning skulle 
dessutom hjälpa invånarna att förstå miljöriskerna och visa dem hur de kan hanteras, särskilt 
genom anpassade politiska åtgärder.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 371
Bilaga I, Teman, punkt 6 Miljö (inbegripet klimatförändringar), Tillvägagångssätt, punktsats 

1, strecksats 1

Det behövs integrerad forskning om hur 
klimat- och jordsystemet fungerar för att 
observera och analysera hur dessa system 
utvecklas och förutse framtida utveckling. 
På denna grundval kan man sen utveckla 
effektiva åtgärder för anpassning till och 
begränsning av klimatförändringarna och 
deras effekter. Avancerade 
klimatförändringsmodeller som sträcker sig 
från global till lokal nivå kommer att 
utvecklas och användas för att bedöma 
förändringar, potentiella effekter och kritiska 
trösklar. Förändringar i atmosfärens 
sammansättning och vattnets kretslopp 
kommer att studeras, och riskbaserade 
strategier kommer att utvecklas med 
beaktande av ändrade mönster när det gäller 
torka, stormar och översvämningar. De 
påfrestningar på miljökvaliteten och klimatet 

Det behövs integrerad forskning om hur 
klimat- och jordsystemet fungerar för att 
observera och analysera hur dessa system 
utvecklas och förutse framtida utveckling. 
På denna grundval kan man sen utveckla 
effektiva åtgärder för anpassning till och 
begränsning av klimatförändringarna och 
deras effekter. Avancerade 
klimatförändringsmodeller som sträcker sig 
från global till lokal nivå kommer att 
utvecklas och användas för att bedöma 
förändringar, potentiella effekter och kritiska 
trösklar. Förändringar i atmosfärens 
sammansättning och vattnets kretslopp 
kommer att studeras, och riskbaserade 
strategier kommer att utvecklas med 
beaktande av ändrade mönster när det gäller 
torka, stormar och översvämningar. De 
påfrestningar på miljökvaliteten och klimatet 
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som orsakas av förorening av luft, vatten och 
mark kommer att utredas, liksom samspelet 
mellan atmosfären, ozonskiktet i 
stratosfären, markyta, is och hav. Man 
kommer att beakta återkopplingsmekanismer 
och drastiska förändringar (t.ex. förändringar 
av havsströmmarna) och inverkan på den 
biologiska mångfalden och ekosystemen.

som orsakas av förorening av luft, vatten och 
mark kommer att utredas, liksom samspelet 
mellan atmosfären, ozonskiktet i 
stratosfären, markyta, is och hav. Man 
kommer att beakta återkopplingsmekanismer 
och drastiska förändringar (t.ex. förändringar 
av havsströmmarna) och inverkan på den 
biologiska mångfalden och ekosystemen, 
liksom inverkan på särskilt känsliga 
områden, såsom kust- och bergsområden.

Or. de

Motivering

Kust- och bergsområden hör liksom Medelhavsområdet till de områden som påverkas mest av 
klimatförändringar, särskilt katastrofer, och som samtidigt reagerar känsligast på dem. 
Bergsområden täcker dessutom stora delar av EU och utsätts redan idag för en kraftigare 
klimatförändring än det omgivande slättlandet.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz in name of the Green/Efa Group

Ändringsförslag 372
Bilaga I, Teman, punkt 6 Miljö (inbegripet klimatförändringar), Tillvägagångssätt, punktsats 

1, strecksats 2

Det behövs tvärvetenskaplig forskning om 
samspelet mellan riskfaktorer i miljön och 
människors hälsa, till stöd för 
handlingsplanen om miljö och hälsa och 
integreringen av folkhälsoaspekter och 
sjukdomskarakterisering i samband med nya 
miljörisker. Forskningen kommer att inriktas 
på upprepad exponering via olika 
exponeringsvägar, kartläggning av 
utsläppskällor och nya eller framväxande 
miljöpåverkande faktorer (t.ex. inomhusluft 
och utomhusluft, elektromagnetiska fält, 
buller och exponering för toxiska ämnen) 
och deras potentiella hälsoeffekter. 
Forskningen kommer också att syfta till att 
integrera forskning om biologisk 
övervakning av humant material när det 
gäller vetenskapliga aspekter, metoder och 
verktyg för att utveckla en samordnad och 
enhetlig strategi. Den kommer att omfatta 
europeiska kohortstudier, som även omfattar 

Det behövs tvärvetenskaplig forskning om 
samspelet mellan riskfaktorer i miljön och 
människors hälsa, till stöd för 
handlingsplanen om miljö och hälsa och 
integreringen av folkhälsoaspekter och 
sjukdomskarakterisering i samband med nya 
miljörisker. Forskningen kommer att inriktas 
på upprepad exponering via olika 
exponeringsvägar, kartläggning av 
utsläppskällor och nya eller framväxande 
miljöpåverkande faktorer (t.ex. inomhusluft 
och utomhusluft, elektromagnetiska fält, 
buller och exponering för toxiska ämnen)
och deras potentiella hälsoeffekter, analys 
av syndrom och kronisk exponering, 
samverkan med toxiska ämnen och 
blandningar av dessa ämnen, analys av 
genetiska polymorfismer och 
immunologiska tester, inbegripet tester för 
transformering och aktivering av 
lymfocyter. Forskningen kommer också att 
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sårbara befolkningsgrupper, och metoder 
och verktyg för bättre riskkarakterisering, 
bedömning och jämförelser av risker och 
hälsoeffekter. Forskningen kommer att 
utveckla biologiska indikatorer och verktyg 
för utarbetande av modeller, som beaktar 
faktorer som kombinerad exponering, olika 
sårbarhetsgrad och osäkerhet. Den kommer 
också att utveckla metoder och verktyg som 
stöder beslutsfattandet (indikatorer, 
kostnads-nyttoanalyser, 
multikriterieanalyser, 
hälsokonsekvensbeskrivningar, analys av 
sjukdomsbördan och hållbarhetsanalys) för 
riskanalys, riskhantering och 
riskkommunikation samt för utveckling och 
analys av strategier.

syfta till att integrera forskning om biologisk 
övervakning av humant material när det 
gäller vetenskapliga aspekter, metoder och 
verktyg för att utveckla en samordnad och 
enhetlig strategi. Den kommer att omfatta 
europeiska kohortstudier, som även omfattar 
sårbara befolkningsgrupper, och metoder 
och verktyg för bättre riskkarakterisering, 
bedömning och jämförelser av risker och 
hälsoeffekter. Forskningen kommer att 
utveckla biologiska indikatorer och verktyg 
för utarbetande av modeller, som beaktar 
faktorer som kombinerad exponering, olika 
sårbarhetsgrad och osäkerhet. Den kommer 
också att utveckla metoder och verktyg som 
stöder beslutsfattandet (indikatorer, 
kostnads-nyttoanalyser, 
multikriterieanalyser, 
hälsokonsekvensbeskrivningar, analys av 
sjukdomsbördan och hållbarhetsanalys) för 
riskanalys, riskhantering och 
riskkommunikation samt för utveckling och 
analys av strategier.

Or. en

Motivering

Miljömedicin skiljer sig från yrkesmedicin genom att exponeringen för doser av ämnen som 
orsakar förgiftning kan vara svag, men den är kontinuerlig. Detta område kräver därför 
specifika analysredskap. Analysen grundar sig på tre delar och gör det möjligt att ta hänsyn 
till individernas olika genetiska profiler, vilka gör att vissa är mer känsliga än andra för vissa 
toxiska ämnen.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 373
Bilaga I, Teman, punkt 6 Miljö (inbegripet klimatförändringar), Tillvägagångssätt, 

punktsats 1, strecksats 2

Det behövs tvärvetenskaplig forskning om 
samspelet mellan riskfaktorer i miljön och 
människors hälsa, till stöd för 
handlingsplanen om miljö och hälsa och 
integreringen av folkhälsoaspekter och 
sjukdomskarakterisering i samband med nya 
miljörisker. Forskningen kommer att inriktas 

Det behövs tvärvetenskaplig forskning om 
samspelet mellan riskfaktorer i miljön och 
människors hälsa, till stöd för 
handlingsplanen om miljö och hälsa och 
integreringen av folkhälsoaspekter och 
sjukdomskarakterisering i samband med nya 
miljörisker. Forskningen kommer att inriktas 
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på upprepad exponering via olika 
exponeringsvägar, kartläggning av 
utsläppskällor och nya eller framväxande 
miljöpåverkande faktorer (t.ex. inomhusluft 
och utomhusluft, elektromagnetiska fält, 
buller och exponering för toxiska ämnen) 
och deras potentiella hälsoeffekter. 
Forskningen kommer också att syfta till att 
integrera forskning om biologisk 
övervakning av humant material när det 
gäller vetenskapliga aspekter, metoder och 
verktyg för att utveckla en samordnad och 
enhetlig strategi. Den kommer att omfatta 
europeiska kohortstudier, som även omfattar 
sårbara befolkningsgrupper, och metoder 
och verktyg för bättre riskkarakterisering, 
bedömning och jämförelser av risker och 
hälsoeffekter. Forskningen kommer att 
utveckla biologiska indikatorer och verktyg 
för utarbetande av modeller, som beaktar 
faktorer som kombinerad exponering, olika 
sårbarhetsgrad och osäkerhet. Den kommer 
också att utveckla metoder och verktyg som 
stöder beslutsfattandet (indikatorer, 
kostnads-nyttoanalyser, 
multikriterieanalyser, 
hälsokonsekvensbeskrivningar, analys av 
sjukdomsbördan och hållbarhetsanalys) för 
riskanalys, riskhantering och 
riskkommunikation samt för utveckling och 
analys av strategier.

på upprepad exponering via olika 
exponeringsvägar, kartläggning av 
utsläppskällor och nya eller framväxande 
miljöpåverkande faktorer (t.ex. skadliga 
gaser, fina och ultrafina partiklar av 
biologiskt eller icke-biologiskt ursprung, 
inomhusluft och utomhusluft, 
elektromagnetiska fält, buller och 
exponering för toxiska ämnen) och deras 
potentiella hälsoeffekter. Forskningen 
kommer också att syfta till att utveckla nya 
förbättrade metoder för kartläggning av 
källor och deras synergieffekter, integrera 
forskning om biologisk övervakning av 
humant material när det gäller vetenskapliga 
aspekter, metoder och verktyg för att 
utveckla en samordnad och enhetlig strategi. 
Den kommer att omfatta europeiska 
kohortstudier, som även omfattar sårbara 
befolkningsgrupper, och metoder och 
verktyg för bättre riskkarakterisering, 
bedömning och jämförelser av risker och 
hälsoeffekter. Forskningen kommer att 
utveckla biologiska indikatorer och verktyg 
för utarbetande av modeller, som beaktar 
faktorer som kombinerad exponering, olika 
sårbarhetsgrad och osäkerhet. Den kommer 
också att utveckla metoder och verktyg som 
stöder beslutsfattandet (indikatorer, 
kostnads-nyttoanalyser, 
multikriterieanalyser, 
hälsokonsekvensbeskrivningar, analys av 
sjukdomsbördan och hållbarhetsanalys) för 
riskanalys, riskhantering och 
riskkommunikation samt för utveckling och 
analys av strategier.

Or. en

Motivering

Konsekvenserna av skadliga gaser och partiklar, och särskilt av deras synergieffekter för 
människors hälsa och ursprunget till de vanligaste sjukdomarna i det moderna samhället, har 
endast studerats i liten utsträckning, inte minst på grund av olämpliga diagnosmetoder.

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 857 till Jerzy Buzeks förslag till betänkande 
om sjunde ramprogrammet.
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Ändringsförslag från Anne Laperrouze Nicole Fontaine, Catherine Trautmann, Vincent 
Peillon 

Ändringsförslag 374
Bilaga I, Teman, punkt 6 Miljö (inbegripet klimatförändringar), Tillvägagångssätt, 

punktsats 1, strecksats 2

Det behövs tvärvetenskaplig forskning om 
samspelet mellan riskfaktorer i miljön och 
människors hälsa, till stöd för 
handlingsplanen om miljö och hälsa och 
integreringen av folkhälsoaspekter och 
sjukdomskarakterisering i samband med nya 
miljörisker. Forskningen kommer att inriktas 
på upprepad exponering via olika 
exponeringsvägar, kartläggning av 
utsläppskällor och nya eller framväxande 
miljöpåverkande faktorer (t.ex. inomhusluft 
och utomhusluft, elektromagnetiska fält, 
buller och exponering för toxiska ämnen) 
och deras potentiella hälsoeffekter. 
Forskningen kommer också att syfta till att 
integrera forskning om biologisk 
övervakning av humant material när det 
gäller vetenskapliga aspekter, metoder och 
verktyg för att utveckla en samordnad och 
enhetlig strategi. Den kommer att omfatta 
europeiska kohortstudier, som även omfattar 
sårbara befolkningsgrupper, och metoder 
och verktyg för bättre riskkarakterisering, 
bedömning och jämförelser av risker och 
hälsoeffekter. Forskningen kommer att 
utveckla biologiska indikatorer och verktyg 
för utarbetande av modeller, som beaktar 
faktorer som kombinerad exponering, olika 
sårbarhetsgrad och osäkerhet. Den kommer 
också att utveckla metoder och verktyg som 
stöder beslutsfattandet (indikatorer, 
kostnads-nyttoanalyser, 
multikriterieanalyser, 
hälsokonsekvensbeskrivningar, analys av 
sjukdomsbördan och hållbarhetsanalys) för 
riskanalys, riskhantering och 
riskkommunikation samt för utveckling och 
analys av strategier.

Det behövs tvärvetenskaplig forskning om 
samspelet mellan riskfaktorer i miljön och 
människors hälsa, till stöd för 
handlingsplanen om miljö och hälsa och 
integreringen av folkhälsoaspekter och 
sjukdomskarakterisering i samband med nya 
miljörisker. Forskningen kommer att inriktas 
på effekterna av globala förändringar 
(klimatförändringar, markanvändning, 
globalisering), upprepad exponering via 
olika exponeringsvägar, speciering och 
toxikologi, kartläggning av utsläppskällor 
och nya eller framväxande miljöpåverkande 
faktorer (t.ex. inomhusluft och utomhusluft, 
elektromagnetiska fält, buller och 
exponering för toxiska ämnen) och deras 
potentiella hälsoeffekter. Forskningen 
kommer också att syfta till att integrera 
forskning om biologisk övervakning av 
humant material när det gäller vetenskapliga 
aspekter, metoder och verktyg för att 
utveckla en samordnad och enhetlig strategi. 
Den kommer att omfatta europeiska 
kohortstudier, som även omfattar sårbara 
befolkningsgrupper, och metoder och 
verktyg för bättre riskkarakterisering, 
bedömning och jämförelser av risker och 
hälsoeffekter. Forskningen kommer att 
utveckla biologiska indikatorer och verktyg 
för utarbetande av modeller, som beaktar 
faktorer som kombinerad exponering, olika 
sårbarhetsgrad och osäkerhet. Den kommer 
också att utveckla metoder och verktyg som 
stöder beslutsfattandet (indikatorer, 
kostnads-nyttoanalyser, 
multikriterieanalyser, 
hälsokonsekvensbeskrivningar, analys av 
sjukdomsbördan och hållbarhetsanalys) för 
riskanalys, riskhantering och 
riskkommunikation samt för utveckling och 
analys av strategier.
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Or. en

Motivering

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.

This amedment replaces the AMs 855, 856, and 860 to the Draft Report of Jerzy Buzek on the 
7th Framework Programme.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis 

Ändringsförslag 375
Bilaga I, Teman, punkt 6 Miljö (inbegripet klimatförändringar), Tillvägagångssätt, 

punktsats 1, strecksats 2

Det behövs tvärvetenskaplig forskning om 
samspelet mellan riskfaktorer i miljön och 
människors hälsa, till stöd för 
handlingsplanen om miljö och hälsa och 
integreringen av folkhälsoaspekter och 
sjukdomskarakterisering i samband med nya 
miljörisker. Forskningen kommer att inriktas 
på upprepad exponering via olika 
exponeringsvägar, kartläggning av 
utsläppskällor och nya eller framväxande 
miljöpåverkande faktorer (t.ex. inomhusluft 
och utomhusluft, elektromagnetiska fält, 
buller och exponering för toxiska ämnen) 
och deras potentiella hälsoeffekter. 
Forskningen kommer också att syfta till att 
integrera forskning om biologisk 
övervakning av humant material när det 
gäller vetenskapliga aspekter, metoder och 
verktyg för att utveckla en samordnad och 
enhetlig strategi. Den kommer att omfatta 
europeiska kohortstudier, som även omfattar 

Det behövs tvärvetenskaplig forskning om 
samspelet mellan riskfaktorer i miljön och 
människors hälsa, till stöd för 
handlingsplanen om miljö och hälsa och 
integreringen av folkhälsoaspekter och 
sjukdomskarakterisering i samband med nya 
miljörisker. Forskningen kommer att inriktas 
på upprepad exponering via olika 
exponeringsvägar, kartläggning av 
utsläppskällor och nya eller framväxande 
miljöpåverkande faktorer (t.ex. stadsmiljö, 
inomhusluft och utomhusluft, 
elektromagnetiska fält, buller och 
exponering för toxiska ämnen och utsläpp 
från bilar) och deras potentiella 
hälsoeffekter. Forskningen kommer också 
att syfta till att integrera forskning om 
biologisk övervakning av humant material 
när det gäller vetenskapliga aspekter, 
metoder och verktyg för att utveckla en 
samordnad och enhetlig strategi. Den 
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sårbara befolkningsgrupper, och metoder 
och verktyg för bättre riskkarakterisering, 
bedömning och jämförelser av risker och 
hälsoeffekter. Forskningen kommer att 
utveckla biologiska indikatorer och verktyg 
för utarbetande av modeller, som beaktar 
faktorer som kombinerad exponering, olika 
sårbarhetsgrad och osäkerhet. Den kommer 
också att utveckla metoder och verktyg som 
stöder beslutsfattandet (indikatorer, 
kostnads-nyttoanalyser, 
multikriterieanalyser, 
hälsokonsekvensbeskrivningar, analys av 
sjukdomsbördan och hållbarhetsanalys) för 
riskanalys, riskhantering och 
riskkommunikation samt för utveckling och 
analys av strategier.

kommer att omfatta europeiska 
kohortstudier, som även omfattar sårbara 
befolkningsgrupper, och metoder och 
verktyg för bättre riskkarakterisering, 
bedömning och jämförelser av risker och 
hälsoeffekter. Forskningen kommer att 
utveckla biologiska indikatorer och verktyg 
för utarbetande av modeller, som beaktar 
faktorer som kombinerad exponering, olika 
sårbarhetsgrad och osäkerhet. Den kommer 
också att utveckla metoder och verktyg som 
stöder beslutsfattandet (indikatorer, 
kostnads-nyttoanalyser, 
multikriterieanalyser, 
hälsokonsekvensbeskrivningar, analys av 
sjukdomsbördan och hållbarhetsanalys) för 
riskanalys, riskhantering och 
riskkommunikation samt för utveckling och 
analys av strategier.

Or. en

Motivering

Forskningen har visat att hela stadsmiljön påverkas av en lång rad miljöfaktorer. Detta 
inverkar i sin tur i stor utsträckning på människors hälsa.

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 859 till Jerzy Buzeks förslag till betänkande 
om sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 376
Bilaga I, Teman, punkt 6 Miljö (inbegripet klimatförändringar), Tillvägagångssätt, 

punktsats 1, strecksats 3

För att hantera naturkatastrofer krävs breda 
strategier som täcker flera risker. Det behövs 
förbättrade kunskaper och metoder och en 
integrerad ram för bedömning av faror, 
svaga punkter och risker. Man behöver 
också utveckla strategier för kartläggning, 
förebyggande och begränsning av 
effekterna, och dessa måste också beakta 
ekonomiska och sociala faktorer. 
Klimatrelaterade katastrofer (som stormar, 
torka, skogsbränder, jordskred och 

För att hantera naturkatastrofer krävs breda 
strategier som täcker flera risker. Det behövs 
förbättrade kunskaper och metoder och en 
integrerad ram för bedömning av faror, 
svaga punkter och risker. Man behöver 
också utveckla strategier för kartläggning, 
förebyggande och begränsning av 
effekterna, och dessa måste också beakta 
ekonomiska och sociala faktorer. 
Klimatrelaterade katastrofer (som stormar, 
torka, skogsbränder, jordskred och 
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översvämningar) och geologiska risker (som 
jordbävningar, vulkaner och tsunamier) 
kommer att studeras. Forskningen kommer 
att bidra till en ökad förståelse av de 
underliggande processerna och till att 
förbättra prognosmetoderna på grundval av 
ett probabilistiskt tillvägagångssätt. Den 
kommer också att bidra till utvecklingen av 
system för tidig varning och information. De 
samhälleliga konsekvenserna av allvarliga 
naturrisker kommer att kvantifieras.

översvämningar) och geologiska risker (som 
jordbävningar, vulkaner och tsunamier) 
kommer att studeras. Forskningen kommer 
att bidra till en ökad förståelse av de 
underliggande processerna och till att 
förbättra prognosmetoderna på grundval av 
ett probabilistiskt tillvägagångssätt. Den 
kommer också att bidra till utvecklingen av 
system för tidig varning, tidiga insatser och
information samt för förvaltningen av 
dessa. De samhälleliga konsekvenserna av 
allvarliga naturrisker kommer att 
kvantifieras.

Or. es

Motivering

I många fall är förvaltningen av information och av tidiga insatser avgörande för att snabbt 
nå en lösning och undvika allvarliga följder.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 377
Bilaga I, Teman, punkt 6 Miljö (inbegripet klimatförändringar), Tillvägagångssätt, 

punktsats 1, strecksats 3

För att hantera naturkatastrofer krävs breda 
strategier som täcker flera risker. Det behövs 
förbättrade kunskaper och metoder och en 
integrerad ram för bedömning av faror, 
svaga punkter och risker. Man behöver 
också utveckla strategier för kartläggning, 
förebyggande och begränsning av 
effekterna, och dessa måste också beakta 
ekonomiska och sociala faktorer. 
Klimatrelaterade katastrofer (som stormar, 
torka, skogsbränder, jordskred och 
översvämningar) och geologiska risker (som 
jordbävningar, vulkaner och tsunamier) 
kommer att studeras. Forskningen kommer 
att bidra till en ökad förståelse av de 
underliggande processerna och till att 
förbättra prognosmetoderna på grundval av 
ett probabilistiskt tillvägagångssätt. Den 
kommer också att bidra till utvecklingen av 
system för tidig varning och information. De 

För att hantera naturkatastrofer krävs breda 
strategier som täcker flera risker. Det behövs 
förbättrade kunskaper och metoder och en 
integrerad ram för bedömning av faror, 
svaga punkter och risker. Man behöver 
också utveckla strategier för kartläggning, 
förebyggande och begränsning av 
effekterna, och dessa måste också beakta 
ekonomiska och sociala faktorer. 
Klimatrelaterade katastrofer (som stormar, 
torka, skogsbränder, laviner, jordskred och 
översvämningar) och geologiska risker (som 
jordbävningar, vulkaner och tsunamier) 
kommer att studeras. Forskningen kommer 
att bidra till en ökad förståelse av de 
underliggande processerna och till att 
förbättra prognosmetoderna på grundval av 
ett probabilistiskt tillvägagångssätt. Den 
kommer också att bidra till utvecklingen av 
system för tidig varning och information 
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samhälleliga konsekvenserna av allvarliga 
naturrisker kommer att kvantifieras.

samt analysen av agerandet vid naturrisker 
och katastrofer. De samhälleliga 
konsekvenserna av allvarliga naturrisker
kommer att kvantifieras.

Or. de

Motivering

Det begränsade antalet exempel på konsekvenserna av klimatförändringarna i förteckningen 
ger ett intryck av att det enbart är fråga om globala fenomen. De regionala effekterna, 
särskilt i känsliga områden som bergsområden, är dock lika viktiga och kan också lättare 
förutses och ger möjlighet till anpassning. En analys av hur man agerar vid naturrisker och 
katastrofer kan ge viktiga upplysningar i dessa fall.  

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 378
Bilaga I, Teman, punkt 6 Miljö (inbegripet klimatförändringar), Tillvägagångssätt, 

punktsats 1, strecksats 3

För att hantera naturkatastrofer krävs breda 
strategier som täcker flera risker. Det behövs 
förbättrade kunskaper och metoder och en 
integrerad ram för bedömning av faror, 
svaga punkter och risker. Man behöver 
också utveckla strategier för kartläggning, 
förebyggande och begränsning av 
effekterna, och dessa måste också beakta 
ekonomiska och sociala faktorer. 
Klimatrelaterade katastrofer (som stormar, 
torka, skogsbränder, jordskred och 
översvämningar) och geologiska risker (som 
jordbävningar, vulkaner och tsunamier) 
kommer att studeras. Forskningen kommer 
att bidra till en ökad förståelse av de 
underliggande processerna och till att 
förbättra prognosmetoderna på grundval av 
ett probabilistiskt tillvägagångssätt. Den 
kommer också att bidra till utvecklingen av 
system för tidig varning och information. De 
samhälleliga konsekvenserna av allvarliga 
naturrisker kommer att kvantifieras.

För att hantera naturkatastrofer krävs breda 
strategier som täcker flera risker. Det behövs 
förbättrade kunskaper och metoder och en 
integrerad ram för bedömning av faror, 
svaga punkter och risker. Man behöver 
också utveckla strategier för kartläggning, 
förebyggande och begränsning av 
effekterna, och dessa måste också beakta 
ekonomiska och sociala faktorer. 
Klimatrelaterade katastrofer (som stormar, 
torka, skogsbränder, jordskred och 
översvämningar) och geologiska risker (som 
jordbävningar, vulkaner och tsunamier) 
kommer att studeras. Forskningen kommer 
att bidra till en ökad förståelse av de 
underliggande processerna och till att 
förbättra prognosmetoderna på grundval av 
ett probabilistiskt tillvägagångssätt. Den 
kommer också att bidra till utvecklingen av 
system för tidig varning och information. 
Modeller för samhälleliga beteendemönster 
gentemot naturrisker kommer att 
användas. De samhälleliga konsekvenserna 
av allvarliga naturrisker kommer att 
kvantifieras.
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Or. en

Motivering

Naturrisker har en tendens att skapa sociala beteendemönster eftersom lokalbefolkningen 
reagerar på olika sätt på olika risker beroende på en mängd miljömässiga, sociala och 
kulturella faktorer. En modellering av dessa mönster skulle vara mycket användbar som 
databank så att man kan konstruera olika krisscenarier och vägleda myndigheter och 
pedagoger i deras riskförebyggande arbete och räddningstjänstarbete.
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Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 379
Bilaga I, Teman, punkt 6 Miljö (inbegripet klimatförändringar), Tillvägagångssätt, 

punktsats 1, strecksats 3a (ny)

. – Biologisk mångfald
Skydd och hållbar förvaltning av den 
biologiska mångfalden. Utvärdering av och 
prognoser för tendenser på medellång och 
lång sikt. Utvärdering av hur miljön, 
ekonomin och samhället påvkeras av 
förändringar i den biologiska mångfalden, 
och samverkan mellan samhället och den
biologiska mångfalden.

Or. fr

Motivering

Millennieutvärderingen av vårt ekosystem belyste tydligt att den biologiska mångfalden 
minskar och att detta förmodligen beror på dagens dåliga förvaltning. Den biologiska 
mångfalden minskar i en takt som aldrig tidigare har uppmätts i mänsklighetens historia och 
detta kräver omfattande europeiska forskningsinsatser.

Internationella åtaganden som FN:s ramkonvention om klimatförändringar, Kyotoprotokollet 
och FN:s konvention om biologisk mångfald gör det nödvändigt att bedriva omfattande 
forskning inom frågor som rör biologisk mångfald.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 380
Bilaga I, Teman, punkt 6 Miljö (inbegripet klimatförändringar), Tillvägagångssätt, 

punktsats 2, strecksats 1

Forskningen kommer att inriktas på att 
förbättra kunskapsbasen och utveckla de 
avancerade modeller och verktyg som 
behövs för en hållbar förvaltning av resurser 
och skapandet av hållbara 
konsumtionsmönster. Detta kommer att 
möjliggöra prognoser avseende 
ekosystemens beteende och om 
återställandet av ekosystem och göra det 
möjligt att motverka försämring och förlust 
av viktiga strukturella och funktionella delar 

Forskningen kommer att inriktas på att 
förbättra kunskapsbasen och utveckla de 
avancerade modeller och verktyg som 
behövs för en hållbar förvaltning av resurser 
och skapandet av hållbara 
konsumtionsmönster. Detta kommer att 
möjliggöra prognoser avseende 
ekosystemens beteende och om 
återställandet av ekosystem och göra det 
möjligt att motverka försämring och förlust 
av viktiga strukturella och funktionella delar 
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av ekosystemen (för biologisk mångfald, 
vatten, mark och marina resurser). 
Forskningen om ekosystemmodellering 
kommer att beakta naturskydds- och 
bevarandepraxis. Innovativa sätt att utveckla 
ekonomisk verksamhet som bygger på 
ekosystemtjänster kommer att främjas.
Metoder kommer att utvecklas för att 
förebygga ökenspridning, markförstörelse 
och erosion och stoppa förlusten av 
biologisk mångfald. Forskningen kommer 
också att omfatta hållbart skogsbruk och
hållbar förvaltning av stadsmiljön 
(inbegripet stadsplanering) samt 
avfallshantering. Den kommer att befruktas 
av och bidra till utvecklingen av öppna, 
distribuerade och kompatibla 
datahanterings- och informationssystem och 
underlätta bedömningar, prognoser och 
tjänster som rör naturresurser och 
användningen av sådana.

av ekosystemen (för biologisk mångfald, 
vatten, mark och marina resurser). 
Forskningen om ekosystemmodellering 
kommer att beakta naturskydds- och 
bevarandepraxis. Innovativa sätt att utveckla 
ekonomisk verksamhet som bygger på 
ekosystemtjänster kommer att främjas. 
Metoder kommer att utvecklas för att 
förebygga ökenspridning, markförstörelse 
och erosion och stoppa förlusten av 
biologisk mångfald. Forskningen kommer 
också att omfatta en integrerad strategi för
hållbar förvaltning och bevarande av
landsbygden, inbegripet skogsbruket och
stadsmiljön (med hänsyn till kulturarv och
stadsplanering) samt avfallshantering. Den 
kommer att befruktas av och bidra till 
utvecklingen av öppna, distribuerade och 
kompatibla datahanterings- och 
informationssystem och underlätta 
bedömningar, prognoser och tjänster som rör 
naturresurser och användningen av sådana.

Or. es

Motivering

Ett hållbart resursbevarande kräver att modellerna för bevarande och förvaltning 
systematiskt granskas, vilket man kan sluta sig till av svårigheterna att tillämpa nätet Natura 
2000.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 381
Bilaga I, Teman, punkt 6 Miljö (inbegripet klimatförändringar), Tillvägagångssätt, 

punktsats 2, strecksats 1

Forskningen kommer att inriktas på att 
förbättra kunskapsbasen och utveckla de 
avancerade modeller och verktyg som 
behövs för en hållbar förvaltning av resurser 
och skapandet av hållbara 
konsumtionsmönster. Detta kommer att 
möjliggöra prognoser avseende 
ekosystemens beteende och om 
återställandet av ekosystem och göra det 
möjligt att motverka försämring och förlust 

Forskningen kommer att inriktas på att 
förbättra kunskapsbasen och utveckla de 
avancerade modeller och verktyg som 
behövs för en hållbar förvaltning av resurser 
och skapandet av hållbara 
konsumtionsmönster. Detta kommer att 
möjliggöra prognoser avseende 
ekosystemens beteende och om 
återställandet av ekosystem och göra det 
möjligt att motverka försämring och förlust 
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av viktiga strukturella och funktionella delar 
av ekosystemen (för biologisk mångfald, 
vatten, mark och marina resurser). 
Forskningen om ekosystemmodellering 
kommer att beakta naturskydds- och 
bevarandepraxis. Innovativa sätt att utveckla 
ekonomisk verksamhet som bygger på 
ekosystemtjänster kommer att främjas. 
Metoder kommer att utvecklas för att 
förebygga ökenspridning, markförstörelse 
och erosion och stoppa förlusten av 
biologisk mångfald. Forskningen kommer 
också att omfatta hållbart skogsbruk och 
hållbar förvaltning av stadsmiljön 
(inbegripet stadsplanering) samt 
avfallshantering. Den kommer att befruktas 
av och bidra till utvecklingen av öppna, 
distribuerade och kompatibla 
datahanterings- och informationssystem och 
underlätta bedömningar, prognoser och 
tjänster som rör naturresurser och 
användningen av sådana.

av viktiga strukturella och funktionella delar 
av ekosystemen (för biologisk mångfald, 
vatten, mark och marina resurser). 
Forskningen om ekosystemmodellering 
kommer att beakta naturskydds- och 
bevarandepraxis och erosionsskydd, särskilt 
i bergsområden. Innovativa sätt att utveckla 
ekonomisk verksamhet som bygger på 
ekosystemtjänster kommer att främjas. 
Metoder kommer att utvecklas för att 
förebygga ökenspridning, markförstörelse 
och erosion och stoppa förlusten av 
biologisk mångfald. Forskningen kommer 
också att omfatta hållbar förvaltning av 
skogsekosystem och andra naturnära 
ekosystem under föränderliga 
miljöförhållanden, inklusive katastrofer 
som inträffar allt oftare och är allt 
intensivare, och hållbar förvaltning av 
stadsmiljön (inbegripet stadsplanering) samt 
avfallshantering. Den kommer att befruktas 
av och bidra till utvecklingen av öppna, 
distribuerade och kompatibla 
datahanterings- och informationssystem och 
underlätta bedömningar, prognoser och 
tjänster som rör naturresurser och 
användningen av sådana.

Or. en

Motivering

”Erosionsskydd” specificerar en hållbar förvaltning av resurserna och hänvisar med tillägget 
”i bergområden” till särskilda risker till följd av jordskred och andra förflyttningar av 
jordmassor.

Begreppet ”skogsförvaltning” är för snävt. Vi bör kräva förvaltningskoncept som kan 
garantera skogarnas grundfunktioner (skydds-, nytto- och rekreationsfunktioner) under 
föränderliga förhållanden.

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 859 till Jerzy Buzeks förslag till betänkande 
om sjunde ramprogrammet.



AM\619004SV.doc 45/89 PE 374.414v01-00

SV

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 382
Bilaga I, Teman, punkt 6 Miljö (inbegripet klimatförändringar), Tillvägagångssätt, 

punktsats 3, strecksats 1

Ny eller förbättrad miljöteknik behövs för att 
minska miljöeffekterna av mänsklig 
verksamhet, skydda miljön och förvalta 
resurser effektivare samt för att utveckla nya 
produkter, processer och tjänster som är 
miljövänligare än de befintliga alternativen. 
Forskningen kommer framför allt att inriktas 
på teknik som förebygger eller minskar 
miljörisker, motverkar faror och katastrofer 
samt begränsar klimatförändringar och 
förlusten av biologisk mångfald, teknik som 
främjar hållbar produktion och konsumtion,
teknik för effektivare resursförvaltning eller 
hantering av föroreningar när det gäller 
vatten, mark, luft, hav och andra 
naturresurser eller avfall, teknik för 
miljövänlig och hållbar förvaltning av 
människans miljö (vilket innefattar byggd 
miljö, tätorter och landskap) samt för 
bevarande och vård av kulturarvet.

Ny eller förbättrad miljöteknik behövs för att 
minska miljöeffekterna av mänsklig 
verksamhet, skydda miljön och förvalta 
resurser effektivare samt för att utveckla nya 
produkter, processer och tjänster som är 
miljövänligare än de befintliga alternativen. 
Forskningen kommer framför allt att inriktas 
på teknik som förebygger eller minskar 
miljörisker, motverkar faror och katastrofer 
samt begränsar klimatförändringar och 
förlusten av biologisk mångfald, teknik som 
främjar hållbar produktion och konsumtion, 
teknik för effektivare resursförvaltning eller 
hantering av föroreningar när det gäller 
vatten, mark, luft, hav och andra 
naturresurser eller avfall, bl.a 
avfallsåtervinning, teknik för miljövänlig 
och hållbar förvaltning av människans miljö 
(vilket innefattar byggd miljö, tätorter och 
landskap) samt för bevarande och vård av 
kulturarvet.

Or. fr

Motivering

Avfallsåtervinningen är en viktig del av lösningen på avfallsproblemet, inte minst för 
energiproduktion.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Ändringsförslag 383
Bilaga I, Teman, punkt 6 Miljö (inbegripet klimatförändringar), Tillvägagångssätt, 

punktsats 3, strecksats 1

Ny eller förbättrad miljöteknik behövs för att 
minska miljöeffekterna av mänsklig 
verksamhet, skydda miljön och förvalta 
resurser effektivare samt för att utveckla nya 
produkter, processer och tjänster som är 
miljövänligare än de befintliga alternativen. 

Ny eller förbättrad miljöteknik behövs för att 
minska miljöeffekterna av mänsklig 
verksamhet, skydda miljön och förvalta 
resurser effektivare samt för att utveckla nya 
produkter, processer och tjänster som är 
miljövänligare än de befintliga alternativen. 
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Forskningen kommer framför allt att inriktas 
på teknik som förebygger eller minskar 
miljörisker, motverkar faror och katastrofer 
samt begränsar klimatförändringar och 
förlusten av biologisk mångfald, teknik som 
främjar hållbar produktion och konsumtion, 
teknik för effektivare resursförvaltning eller 
hantering av föroreningar när det gäller 
vatten, mark, luft, hav och andra 
naturresurser eller avfall, teknik för 
miljövänlig och hållbar förvaltning av 
människans miljö (vilket innefattar byggd 
miljö, tätorter och landskap) samt för 
bevarande och vård av kulturarvet.

Forskningen kommer framför allt att inriktas 
på teknik som förebygger eller minskar 
miljörisker, motverkar faror och katastrofer 
samt begränsar klimatförändringar och 
förlusten av biologisk mångfald, teknik som 
främjar hållbar produktion och konsumtion, 
teknik för effektivare resursförvaltning eller 
hantering av föroreningar när det gäller 
vatten, mark, luft, hav och andra 
naturresurser eller avfall, teknik för 
behandling och/eller värdefull 
återanvändning av rester eller avfall från 
energiproduktion, teknik för miljövänlig 
och hållbar förvaltning av människans miljö 
(vilket innefattar byggd miljö, tätorter och 
landskap) samt för bevarande och vård av 
kulturarvet.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att minska eller behandla biprodukter från elproduktion för att drastiskt minska 
avfallsmängden inom energisektorn.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 384
Bilaga I, Teman, punkt 6 Miljö (inbegripet klimatförändringar), Tillvägagångssätt, 

punktsats 3, strecksats 1

Ny eller förbättrad miljöteknik behövs för att 
minska miljöeffekterna av mänsklig 
verksamhet, skydda miljön och förvalta 
resurser effektivare samt för att utveckla nya 
produkter, processer och tjänster som är 
miljövänligare än de befintliga alternativen. 
Forskningen kommer framför allt att inriktas 
på teknik som förebygger eller minskar 
miljörisker, motverkar faror och katastrofer 
samt begränsar klimatförändringar och 
förlusten av biologisk mångfald, teknik som 
främjar hållbar produktion och konsumtion, 
teknik för effektivare resursförvaltning eller 
hantering av föroreningar när det gäller 
vatten, mark, luft, hav och andra 
naturresurser eller avfall, teknik för 

Ny eller förbättrad miljöteknik behövs för att 
minska miljöeffekterna av mänsklig 
verksamhet, skydda miljön och förvalta 
resurser effektivare samt för att utveckla nya 
produkter, processer och tjänster som är 
miljövänligare än de befintliga alternativen. 
Forskningen kommer framför allt att inriktas 
på teknik som förebygger eller minskar 
miljörisker, motverkar faror och katastrofer 
samt begränsar klimatförändringar, inklusive 
minskning och uppsamling av 
koldioxidutsläpp, och förlusten av biologisk 
mångfald, teknik som främjar hållbar 
produktion och konsumtion, teknik för 
effektivare resursförvaltning eller hantering 
av föroreningar när det gäller vatten, mark, 
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miljövänlig och hållbar förvaltning av 
människans miljö (vilket innefattar byggd 
miljö, tätorter och landskap) samt för 
bevarande och vård av kulturarvet.

luft, hav och andra naturresurser eller avfall 
(inklusive återvinning av byggnads- och 
rivningsavfall), teknik för miljövänlig och 
hållbar förvaltning av människans miljö 
(vilket innefattar byggd miljö, tätorter och 
landskap) samt för bevarande och vård av 
kulturarvet.

Or. en

Motivering

Miljöteknik för minskning och uppsamling av koldioxid hänger ofrånkomligen samman med 
framstegen för att begränsa och kontrollera klimatförändringar och kommer att göra det 
möjligt för EU att uppfylla sina internationella åtaganden i enlighet med Kyotoprotokollet.

Ändringsförslag från Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Ändringsförslag 385
Bilaga I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Mål

Att på grundval av tekniska framsteg 
utveckla integrerade miljövänligare, 
”intelligentare” och säkrare europatäckande 
transportsystem till gagn för medborgare och 
samhälle. Miljön och naturresurserna skall 
respekteras och konkurrenskraften och den 
europeiska industrins ledande ställning på 
den globala marknaden skall säkras och 
utvecklas ytterligare.

Att på grundval av tekniska framsteg 
utveckla integrerade miljövänligare och 
”smartare” europatäckande transportsystem 
till gagn för medborgare och samhälle. 
Miljön och naturresurserna skall respekteras 
och den ledande ställning som den 
europeiska industrin uppnått på den globala 
marknaden skall säkras och utvecklas 
ytterligare, vilket också gör det möjligt att 
överbrygga de tekniska klyftorna som finns 
på transatlantisk nivå.

Or. en

Motivering

Det finns områden inom lufttransportsystemet där Europa har mist sin ledande ställning (till 
exempel domineras den regionala lufttransporten nu av kanadensiska och brasilianska 
företag). Det finns också områden där Europa riskerar att hamna i en marginell ställning om 
inga lämpliga investeringar görs (till exempel tiltrotorer).
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Ändringsförslag från Inés Ayala Sender, Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 386
Bilaga I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Mål

Att på grundval av tekniska framsteg 
utveckla integrerade miljövänligare, 
”intelligentare” och säkrare europatäckande 
transportsystem till gagn för medborgare 
och samhälle. Miljön och naturresurserna 
skall respekteras och konkurrenskraften och 
den europeiska industrins ledande ställning 
på den globala marknaden skall säkras och 
utvecklas ytterligare.

Att på grundval av tekniska och operativa 
framsteg och den europeiska 
transportpolitiken utveckla integrerade 
miljövänligare, ”intelligentare” och säkrare 
europatäckande transport- och logistik-
system till gagn för medborgare och 
samhälle. Miljön och naturresurserna skall 
respekteras och konkurrenskraften och den 
europeiska industrins ledande ställning på 
den globala marknaden skall säkras och 
utvecklas ytterligare.

Or. en

Motivering

Man måste precist definiera grunden för de verksamheter som främjas inom detta avsnitt. 
Med tanke på EU:s globala geografiska förhållanden och utvecklingen av dess 
transportsystem är det nödvändigt att göra större ansträngningar för att finna nya och bättre 
logistiksystem, för att man skall kunna förbättra rörligheten och minska miljöpåverkan. 
Forskning i säkerhetsfrågor bör också omfattas av syftet. Den europeiska industrin bör stödja 
sina transportsystem och använda dem för att förbättra konkurrenskraften.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 387
Bilaga I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, punkt 1, stycke 6

Man kommer också att stödja spridning och 
utnyttjande av forskningsresultat samt 
konsekvensbeskrivningar, med särskilt 
tonvikt på särskilda användarbehov och 
behovet av strategier för transportsektorn.

Man kommer också att stödja spridning 
(även vetenskaplig sådan) och utnyttjande 
av samt information om forskningsresultat
(samt, i synnerhet,
konsekvensbeskrivningar) från var och en 
av de verksamheter som bedrivs inom detta 
prioriterade temaområde, i syfte att 
uppfylla särskilda användarbehov, bl.a. 
funktionshindrades behov, och behovet av 
strategier för transportsektorn.

Or. es
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Motivering

Ny version av ändringsförslag 142 som tar med funktionshindrades behov. Man kommer att 
ägna sig åt att sprida forskningsresultat med målet att få slutanvändarna att ta del av dessa 
verksamheter, särskilt de politiska beslutsfattarna.

Ändringsförslag från Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Ändringsförslag 388
Bilaga I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, punkt 1, stycke 2

Miljövänligare lufttransporter: Utveckling 
av teknik för att minska flygets 
miljöpåverkan, i syfte att halvera utsläppen 
av koldioxid, skära ner de specifika 
utsläppen av kväveoxider (NOx) med 80 % 
och halvera det uppfattade bullret. 
Forskningen kommer att inriktas på att 
främja miljövänligare motorteknik, vilket 
inbegriper teknik för alternativa bränslen, 
förbättrad fordonseffektivitet för luftfartyg 
med fasta och roterande vingar, nya 
intelligenta och lätta skrovstrukturer samt 
förbättrad aerodynamik. Den kommer att 
behandla frågor som förbättrade rutiner för 
flygplatsdriften (flygsidan och landsidan) 
och bättre flygledningstjänst, tillverkning 
och rutiner för underhåll och återvinning.

Miljövänligare lufttransporter: Utveckling 
av teknik för att minska flygets 
miljöpåverkan, i syfte att halvera utsläppen 
av koldioxid, skära ner de specifika 
utsläppen av kväveoxider (NOx) med 80 % 
och halvera det uppfattade bullret. 
Forskningen kommer att inriktas på att 
främja miljövänligare motorteknik, vilket 
inbegriper teknik för alternativa bränslen, 
förbättrad fordonseffektivitet för luftfartyg 
med fasta och roterande vingar (helikoptrar 
och tiltrotorflygplan), nya intelligenta och 
lätta skrovstrukturer samt förbättrad 
aerodynamik. Den kommer att behandla 
frågor som förbättrade rutiner för 
flygplatsdriften (flygsidan och landsidan) 
och bättre flygledningstjänst, tillverkning 
och rutiner för underhåll och återvinning.

Or. en

Motivering

Helikoptrar och tiltrotorflygplan hör båda till typen flygplan med roterade vingar och har 
sina särskilda egenskaper.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 389
Bilaga I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, punkt 1, stycke 2

Miljövänligare lufttransporter: Utveckling 
av teknik för att minska flygets 
miljöpåverkan, i syfte att halvera utsläppen 

Miljövänligare lufttransporter: Utveckling 
av teknik för att minska flygets 
miljöpåverkan, i syfte att halvera utsläppen 
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av koldioxid, skära ner de specifika 
utsläppen av kväveoxider (NOx) med 80 % 
och halvera det uppfattade bullret. 
Forskningen kommer att inriktas på att 
främja miljövänligare motorteknik, vilket 
inbegriper teknik för alternativa bränslen, 
förbättrad fordonseffektivitet för luftfartyg 
med fasta och roterande vingar, nya 
intelligenta och lätta skrovstrukturer samt 
förbättrad aerodynamik. Den kommer att 
behandla frågor som förbättrade rutiner för 
flygplatsdriften (flygsidan och landsidan) 
och bättre flygledningstjänst, tillverkning 
och rutiner för underhåll och återvinning.

av koldioxid, skära ner de specifika 
utsläppen av kväveoxider (NOx) med 80 % 
och halvera det uppfattade bullret. 
Forskningen kommer att inriktas på att 
främja miljövänligare motorteknik, vilket 
inbegriper teknik för alternativa bränslen, 
förbättrad fordonseffektivitet för luftfartyg 
med fasta och roterande vingar, nya 
intelligenta och lätta skrovstrukturer samt 
förbättrad aerodynamik. Den kommer att 
behandla frågor som förbättrade rutiner för 
flygplatsdriften (flygsidan och landsidan) 
och bättre flygledningstjänst, tillverkning 
och översyn samt rutiner för underhåll och 
återvinning.

Or. en

Motivering

Särskild tonvikt på underhåll, reparation och översyn kommer att bidra avsevärt till att göra 
lufttransporter mer miljövänliga och främja att små och medelstora företag i alla 
medlemsstater blir delaktiga.

Ändringsförslag från Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Ändringsförslag 390
Bilaga I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, punkt 1, stycke 4

Nöjda kunder och säkerhet: Ett stort steg 
framåt mot ökad valfrihet för resenärerna 
och flexibilitet i tidtabellerna, samtidigt som 
olycksfrekvensen minskas fem gånger. Ny 
teknik kommer att möjliggöra ett bredare 
utbud av luftfartygs-/motorkonfigurationer, 
som sträcker sig från flygplan vars kropp har 
större tvärsnittsomkrets till små farkoster, 
ökad automatisering i alla delar av systemet, 
även när det gäller pilotens arbete. Man 
kommer också att fokusera på åtgärder som 
förbättrar resenärernas komfort och trivsel, 
nya tjänster och aktiva och passiva 
säkerhetsåtgärder med särskild tonvikt på 
den mänskliga aspekten. Forskningen 
kommer att innefatta en anpassning av 
flygplatsdriften och flygtrafiken till olika 

Nöjda kunder och säkerhet: Ett stort steg 
framåt mot ökad valfrihet för resenärerna 
och flexibilitet i tidtabellerna, samtidigt som 
olycksfrekvensen minskas fem gånger. Ny 
teknik kommer att möjliggöra ett bredare 
utbud av luftfartygs-/motorkonfigurationer, 
som sträcker sig från flygplan vars kropp har 
större tvärsnittsomkrets till mindre farkoster 
för förbindelser från stadscentrum till 
stadscentrum och för regionala 
tillämpningar (t.ex. tiltrotorer), ökad 
automatisering i alla delar av systemet, även 
när det gäller pilotens arbete. Man kommer 
också att fokusera på åtgärder som förbättrar 
resenärernas komfort och trivsel, nya tjänster 
och aktiva och passiva säkerhetsåtgärder 
med särskild tonvikt på den mänskliga 
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typer av fordon och dygnet runtanvändning 
med acceptabla bullernivåer enligt 
gemenskapens mått.

aspekten. Forskningen kommer att innefatta 
en anpassning av flygplatsdriften och 
flygtrafiken till olika typer av fordon och 
dygnet runtanvändning med acceptabla 
bullernivåer enligt gemenskapens mått.

Or. en

Motivering

”Mindre” beskriver bättre behovet av att beakta hela spektrumet av luftfarkoster som är 
mindre än kategorin ”wide body” (flygplan vars kropp har större tvärsnittsomkrets). Man bör 
även förbättra förbindelserna från stadscentrum till stadscentrum samt de regionala 
förbindelser där lämpliga infrastrukturer saknas.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni

Ändringsförslag 391
Bilaga I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, punkt 1, stycke 4

Nöjda kunder och säkerhet: Ett stort steg 
framåt mot ökad valfrihet för resenärerna 
och flexibilitet i tidtabellerna, samtidigt som 
olycksfrekvensen minskas fem gånger. Ny 
teknik kommer att möjliggöra ett bredare 
utbud av luftfartygs-/motorkonfigurationer, 
som sträcker sig från flygplan vars kropp har 
större tvärsnittsomkrets till små farkoster, 
ökad automatisering i alla delar av systemet, 
även när det gäller pilotens arbete. Man 
kommer också att fokusera på åtgärder som 
förbättrar resenärernas komfort och trivsel, 
nya tjänster och aktiva och passiva 
säkerhetsåtgärder med särskild tonvikt på 
den mänskliga aspekten. Forskningen 
kommer att innefatta en anpassning av 
flygplatsdriften och flygtrafiken till olika 
typer av fordon och dygnet runtanvändning 
med acceptabla bullernivåer enligt 
gemenskapens mått.

Nöjda kunder och säkerhet: Ett stort steg 
framåt mot ökad valfrihet för resenärerna 
och flexibilitet i tidtabellerna, samtidigt som 
olycksfrekvensen minskas fem gånger. Ny 
teknik kommer att möjliggöra ett bredare 
utbud av luftfartygs-/motorkonfigurationer, 
som sträcker sig från flygplan vars kropp har 
större tvärsnittsomkrets till mindre farkoster, 
ökad automatisering i alla delar av systemet, 
även när det gäller pilotens arbete. Man 
kommer också att fokusera på åtgärder som 
förbättrar resenärernas komfort och trivsel, 
nya tjänster och aktiva och passiva 
säkerhetsåtgärder med särskild tonvikt på 
den mänskliga aspekten. Forskningen 
kommer att innefatta en anpassning av 
flygplatsdriften och flygtrafiken till olika 
typer av fordon och dygnet runtanvändning 
med acceptabla bullernivåer enligt 
gemenskapens mått.

Or. xm

Motivering

Tiltrotorflygplan ökar möjligheterna för passagererna och möjliggör transporter från 
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stadskärna till stadskärna och även regionala förbindelser där det inte finns någon lämplig 
lämplig mark- eller flygplatsinfrastruktur.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 392
Bilaga I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, punkt 1, stycke 4

Nöjda kunder och säkerhet: Ett stort steg 
framåt mot ökad valfrihet för resenärerna 
och flexibilitet i tidtabellerna, samtidigt som 
olycksfrekvensen minskas fem gånger. Ny 
teknik kommer att möjliggöra ett bredare 
utbud av luftfartygs-/motorkonfigurationer, 
som sträcker sig från flygplan vars kropp har 
större tvärsnittsomkrets till små farkoster, 
ökad automatisering i alla delar av systemet, 
även när det gäller pilotens arbete. Man 
kommer också att fokusera på åtgärder som 
förbättrar resenärernas komfort och trivsel, 
nya tjänster och aktiva och passiva 
säkerhetsåtgärder med särskild tonvikt på 
den mänskliga aspekten. Forskningen 
kommer att innefatta en anpassning av 
flygplatsdriften och flygtrafiken till olika 
typer av fordon och dygnet runtanvändning 
med acceptabla bullernivåer enligt 
gemenskapens mått.

Nöjda kunder och säkerhet: Ett stort steg 
framåt mot ökad valfrihet för resenärerna 
och flexibilitet i tidtabellerna, samtidigt som 
olycksfrekvensen minskas fem gånger. Ny 
teknik kommer att möjliggöra ett bredare 
utbud av luftfartygs-/motorkonfigurationer, 
som sträcker sig från flygplan vars kropp har 
större tvärsnittsomkrets till små farkoster, 
ökad automatisering i alla delar av systemet, 
även när det gäller pilotens arbete. Man 
kommer också att fokusera på åtgärder som 
förbättrar resenärernas komfort och hälsa,
exempelvis genom förbättring av 
förhållandena i kabinutrymmet, trivsel, nya 
tjänster och aktiva och passiva 
säkerhetsåtgärder med särskild tonvikt på 
den mänskliga aspekten. Forskningen 
kommer att innefatta en anpassning av 
flygplatsdriften och flygtrafiken till olika 
typer av fordon och dygnet runtanvändning 
med acceptabla bullernivåer enligt 
gemenskapens mått.

Or. en

Motivering

Det rörliga samhället, som ständigt utvecklas i en allt mer globaliserad värld, samt 
demografiska förändringar kommer att resultera i en ökning av både antalet flygningar och 
längden på flygningarna. En förbättrad kontroll och effektivitet när det gäller förhållandena i 
kabinutrymmet, till exempel individuell justerbarhet, kommer att vara avgörande framsteg 
inom luftfarten.

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 932 till Jerzy Buzeks förslag till betänkande 
om det sjunde ramprogrammet.
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Ändringsförslag från Umberto Guidoni

Ändringsförslag 393
Bilaga I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, punkt 1 stycke 7

Förberedelser för framtidens lufttransporter:
Forskning om radikalare, miljöeffektivare 
och mer innovativa kombinationer av teknik 
som kan underlätta de stora förändringar 
som luftfarten måste genomgå under andra 
hälften av det här århundradet och 
därefter. Den kommer att omfatta aspekter 
som nya framdrivnings- och lyftsystem, nya 
idéer för utrymmena inuti luftburna fordon, 
nya flygplatskoncept, nya metoder för 
flygledning och kontroll av flygplan, 
alternativa koncept för hur lufttrafiksystemet 
skall fungera och integreras med andra 
transportsätt.

Förberedelser för framtidens lufttransporter:
Forskning om radikalare, miljöeffektivare 
och mer innovativa kombinationer av teknik 
som kan underlätta de stora förändringar 
som luftfarten måste genomgå under nästa
årtionde. Den kommer att omfatta aspekter 
som nya framdrivnings- och lyftsystem, nya 
idéer för utrymmena inuti luftburna fordon, 
nya flygplatskoncept, nya metoder för 
flygledning och kontroll av flygplan, 
alternativa koncept för hur lufttrafiksystemet 
skall fungera och integreras med andra 
transportsätt.

Or. xm

Motivering

Att tala om den andra hälften av det här århundradet och därefter riskerar att förpassa 
projekten till det ogenomförbara. Det är mer realistiskt att tala om nästa årtionde.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 394
Bilaga I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, punkt 2, stycke 1

Miljövänligare yttransporter: Utveckling av 
teknik och kunskap som ger mindre 
föroreningar (luft, vatten och mark) och 
miljöeffekter, t.ex. när det gäller 
klimatförändringar, hälsa, biologisk 
mångfald och buller. Forskningen kommer 
att göra framdrivningstekniken renare och 
energieffektivare och främja användningen 
av alternativa bränslen, som t.ex. vätgas och 
bränsleceller. Verksamheten kommer att 
omfatta infrastruktur, fordon, fartyg och 
komponentteknik, inbegripet allmän 
optimering av systemen. Forskningen om 
utveckling som är specifik för 
transportsektorn kommer att omfatta 
tillverkning, konstruktion, drift, underhåll, 

Miljövänligare yttransporter: Bättre metoder 
för att beräkna externa sociala och 
miljörelaterade kostnader. Utveckling av 
teknik och kunskap som ger mindre 
föroreningar (luft, vatten och mark) och 
miljöeffekter, t.ex. när det gäller 
klimatförändringar, hälsa, biologisk 
mångfald och buller. Forskningen kommer 
att göra framdrivningstekniken renare och 
energieffektivare och främja användningen 
av alternativa bränslen, som t.ex. vätgas och 
bränsleceller. Verksamheten kommer att 
omfatta infrastruktur, fordon, fartyg och 
komponentteknik, inbegripet allmän 
optimering av systemen. Forskningen om 
utveckling som är specifik för 
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reparation, inspektion, återvinning, strategier 
för uttjänt utrustning och insatser vid 
olyckor till havs.

transportsektorn kommer att omfatta 
tillverkning, konstruktion, drift, underhåll, 
reparation, inspektion, återvinning, strategier 
för uttjänt utrustning och insatser vid 
olyckor till havs.

Or. en

Motivering

Beslutet om det nya Eurovignette 2-direktivet omfattar målet att utveckla metoder för att 
beräkna externa miljörelaterade och sociala kostnader.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 395
Bilaga I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, punkt 2, stycke 1

Miljövänligare yttransporter: Utveckling av 
teknik och kunskap som ger mindre 
föroreningar (luft, vatten och mark) och 
miljöeffekter, t.ex. när det gäller 
klimatförändringar, hälsa, biologisk 
mångfald och buller. Forskningen kommer 
att göra framdrivningstekniken renare och 
energieffektivare och främja användningen 
av alternativa bränslen, som t.ex. vätgas och 
bränsleceller. Verksamheten kommer att 
omfatta infrastruktur, fordon, fartyg och 
komponentteknik, inbegripet allmän 
optimering av systemen. Forskningen om 
utveckling som är specifik för 
transportsektorn kommer att omfatta 
tillverkning, konstruktion, drift, underhåll, 
reparation, inspektion, återvinning, strategier 
för uttjänt utrustning och insatser vid 
olyckor till havs.

Miljövänligare yttransporter: Utveckling av 
teknik och kunskap som ger mindre 
föroreningar (luft, vatten och mark) och 
miljöeffekter, t.ex. när det gäller 
klimatförändringar, hälsa, biologisk 
mångfald och buller. Forskningen kommer 
att göra framdrivningstekniken renare samt 
kostnads- och energieffektivare (t.ex. 
hybridlösningar) och främja användningen 
av alternativa bränslen, som t.ex. vätgas och
bränsleceller och tåg med alternativa 
hybridmotorer. Verksamheten kommer att 
omfatta infrastruktur, fordon, fartyg och 
komponentteknik, inbegripet allmän 
optimering av systemen. Forskningen om 
utveckling som är specifik för 
transportsektorn kommer att omfatta 
tillverkning, konstruktion, drift, underhåll, 
diagnos, reparation, inspektion, 
demontering, bortskaffande, återvinning, 
strategier för uttjänt utrustning och insatser 
vid olyckor till havs.

Or. es

Motivering

Nytt ändringsförslag som ersätter tidigare ändringsförslag 143 och spinner vidare på några 
av de aspekter som togs upp i detta.
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Ändringsförslag från Andres Tarand

Ändringsförslag 396
Bilaga I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, punkt 2, stycke 1

Miljövänligare yttransporter: Utveckling av 
teknik och kunskap som ger mindre 
föroreningar (luft, vatten och mark) och 
miljöeffekter, t.ex. när det gäller
klimatförändringar, hälsa, biologisk 
mångfald och buller. Forskningen kommer 
att göra framdrivningstekniken renare och 
energieffektivare och främja användningen 
av alternativa bränslen, som t.ex. vätgas och 
bränsleceller. Verksamheten kommer att 
omfatta infrastruktur, fordon, fartyg och 
komponentteknik, inbegripet allmän
optimering av systemen. Forskningen om 
utveckling som är specifik för 
transportsektorn kommer att omfatta 
tillverkning, konstruktion, drift, underhåll, 
reparation, inspektion, återvinning, strategier 
för uttjänt utrustning och insatser vid 
olyckor till havs.

Miljövänligare yttransporter: Utveckling av 
teknik och kunskap som ger mindre 
föroreningar (luft, vatten och mark) och 
mindre miljöeffekter från transporter, 
inbegripet när det gäller klimatförändringar, 
hälsa, biologisk mångfald och buller. 
Forskningen kommer att göra 
framdrivningstekniken renare och 
energieffektivare och främja användningen 
av alternativa bränslen, som t.ex. vätgas och 
bränsleceller. Verksamheten kommer att 
omfatta infrastruktur, fordon, fartyg och 
komponentteknik, inbegripet allmän 
optimering av systemen. Forskningen om 
utveckling som är specifik för 
transportsektorn kommer att omfatta 
tillverkning, konstruktion, drift, underhåll, 
reparation, inspektion, återvinning, strategier 
för uttjänt utrustning och insatser vid 
olyckor till havs.

Or. en

Motivering

Beslutet om det nya Eurovignette 2-direktivet omfattar målet att utveckla metoder för att 
beräkna externa miljörelaterade och sociala kostnader.

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 941 till Jerzy Buzeks förslag till betänkande 
om det sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag från Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo, 
Cristina Gutiérrez-Cortines 

Ändringsförslag 397
Bilaga I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, punkt 2, stycke 1

Miljövänligare yttransporter: Utveckling av 
teknik och kunskap som ger mindre 
föroreningar (luft, vatten och mark) och 
miljöeffekter, t.ex. när det gäller 

Miljövänligare yttransporter: Utveckling av 
teknik och kunskap som ger mindre 
föroreningar (luft, vatten och mark) och 
miljöeffekter, t.ex. när det gäller 
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klimatförändringar, hälsa, biologisk 
mångfald och buller. Forskningen kommer 
att göra framdrivningstekniken renare och 
energieffektivare och främja användningen 
av alternativa bränslen, som t.ex. vätgas och 
bränsleceller. Verksamheten kommer att 
omfatta infrastruktur, fordon, fartyg och 
komponentteknik, inbegripet allmän 
optimering av systemen. Forskningen om 
utveckling som är specifik för 
transportsektorn kommer att omfatta 
tillverkning, konstruktion, drift, underhåll, 
reparation, inspektion, återvinning, strategier 
för uttjänt utrustning och insatser vid 
olyckor till havs.

klimatförändringar, hälsa, biologisk
mångfald och buller. Forskningen kommer 
att göra framdrivningstekniken renare och 
energieffektivare och främja användningen 
av alternativa bränslen, som t.ex. vätgas och 
bränsleceller, med målet om att få fram 
koldioxidfria transportmedel.
Verksamheten kommer att omfatta 
infrastruktur, fordon, fartyg och 
komponentteknik, inbegripet allmän 
optimering av systemen. Forskningen om 
utveckling som är specifik för 
transportsektorn kommer att omfatta 
tillverkning, konstruktion, drift, underhåll, 
reparation, inspektion, återvinning, strategier 
för uttjänt utrustning och insatser vid 
olyckor till havs.

Or. en

Motivering

Det är svårt att veta vad ”rena och effektiva” motorer är för något. Ändringsförslaget syftar 
till att göra texten tydligare i detta avseende. Å andra sidan måste det yttersta målet för 
utvecklingen av nya bränslen för yttransporter vara att få fram koldioxidfria 
transportlösningar.

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 943 till Jerzy Buzeks förslag till betänkande 
om det sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 398
Bilaga I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, punkt 2, stycke 2

Främjande av en trafikomställning och 
undanröjande av trafikstockningar i 
transportkorridorer: Utveckling och 
demonstration av sömlösa transporter från 
dörr till dörr för människor och gods samt 
teknik som garanterar en effektiv 
intermodalitet, även med tanke på 
järnvägstransporternas konkurrenskraft. I 
detta ingår verksamhet som rör 
driftskompatibilitet och optimering av 
driften för lokala, regionala, nationella och 
europeiska transportnät, -system och -

Främjande av en trafikomställning och 
undanröjande av trafikstockningar i 
transportkorridorer: Utveckling och 
demonstration av sömlösa transporter från 
dörr till dörr för människor och gods samt 
teknik som garanterar en effektiv 
intermodalitet, även med tanke på 
järnvägstransporternas konkurrenskraft. I 
detta ingår verksamhet som rör 
driftskompatibilitet och optimering av 
driften för lokala, regionala, nationella och 
europeiska transportnät, -system och -
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tjänster och en intermodal integrering av 
dessa. Verksamheten kommer att syfta till 
en effektivare användning av infrastruktur 
(även terminaler och specialiserade nät) 
samt bättre transporter, trafikledning, 
informationshantering, godslogistik och 
intermodalitet för persontransporter. 
Intelligenta system, nya fordons- och 
fartygskoncept och tekniker kommer att 
utvecklas (även för lastning och lossning). 
Inom detta område kommer kunskap för 
beslutsfattande att innefatta prissättning 
och avgifter för infrastrukturanvändning, 
utvärdering av EU:s transportpolitiska 
åtgärder och strategier och projekt inom 
ramen för de transeuropeiska näten.

tjänster och en intermodal integrering av 
dessa, ytterligare erfarenhet och utveckling 
av det europeiska ledningssystemet för 
spårbunden trafik.

Or. en

Motivering

Det europeiska ledningssystemet för spårbunden trafik är en viktig del av de transeuropeiska 
transportnäten. Ytterligare forskning om standardisering, stabilisering och nya erfarenheter bör tas fram.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 399
Bilaga I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, punkt 2, stycke 3

Hållbar rörlighet i städer: Fokusering på 
rörligheten för människor och varor genom 
forskning om ”nästa generations fordon” och 
deras genomslag på marknaden. Alla 
aspekter av rena, energieffektiva, säkra och 
intelligenta vägtransporter skall föras 
samman. Forskning kommer att bedrivas om 
nya rörlighetskoncept, innovativa 
organisatoriska system och system för 
trafikstyrning samt kollektivtrafik av hög 
kvalitet. Syftet är att garantera allas tillgång 
till transporter och omfattande intermodal 
integrering. Innovativa strategier för rena 
transporter i städer kommer att utarbetas och 
testas. Särskild uppmärksamhet kommer att 
riktas mot transportsätt utan föroreningar, 
efterfrågestyrning, rationalisering av privata 
transporter samt strategier, tjänster och 
infrastrukturer för information och 

Hållbar rörlighet i städer för alla invånare, 
även funktionshindrade: Fokusering på 
rörligheten för människor och varor genom 
forskning om ”nästa generations fordon” och 
deras genomslag på marknaden. Alla 
aspekter av rena, energieffektiva, säkra och 
intelligenta vägtransporter skall föras 
samman. Forskning kommer att bedrivas om 
nya transport- och rörlighetskoncept, 
innovativa organisatoriska system och 
system för trafikstyrning samt kollektivtrafik 
av hög kvalitet. Syftet är att garantera allas 
tillgång till transporter och omfattande 
intermodal integrering. Innovativa strategier 
för rena transporter i städer kommer att 
utarbetas och testas. Särskild 
uppmärksamhet kommer att riktas mot 
transportsätt utan föroreningar, 
efterfrågestyrning, rationalisering av privata 
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kommunikation. Som exempel på verktyg 
för att stödja utvecklingen och 
genomförandet av strategierna kan transport-
och markplanering nämnas.

transporter samt strategier, tjänster och 
infrastrukturer för information och 
kommunikation. Som exempel på verktyg 
och modeller för att stödja utvecklingen och 
genomförandet av strategierna kan transport-
och markplanering nämnas.

Or. es

Motivering

Breddning av tidigare ändringsförslag 144.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 400
Bilaga I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, punkt 2, stycke 4

Förbättrad säkerhet: Utveckling av teknik 
och intelligenta system som skyddar sårbara 
personer som förare, passagerare, besättning 
och fotgängare. Avancerade tekniska system 
och metoder för riskanalys kommer att 
utarbetas för konstruktion av fordon, fartyg 
och infrastrukturer. Tonvikten kommer att 
läggas på integrerande tillvägagångssätt som 
kopplar samman mänskliga aspekter, 
strukturell integritet, förebyggande, passiv 
och aktiv säkerhet samt risk- och 
krishantering. Säkerheten kommer att 
betraktas som en självklar komponent i 
transportsystemet som helhet, som omfattar 
infrastrukturer, varor och containrar, 
transportanvändare och transportföretag, 
fordon och fartyg samt politiska åtgärder och 
lagstiftning, inbegripet beslutsunderlag och 
valideringsverktyg. Frågan om trygghet 
kommer att behandlas så fort detta är ett 
nödvändigt krav på transportsystemet.

Förbättrad säkerhet: Utveckling av teknik 
och intelligenta system som skyddar sårbara 
personer som förare, passagerare, besättning 
och fotgängare. Avancerade tekniska system 
och metoder för riskanalys kommer att 
utarbetas för konstruktion av fordon, fartyg 
och infrastrukturer. Tonvikten kommer att 
läggas på integrerande tillvägagångssätt som 
kopplar samman mänskliga aspekter, 
strukturell integritet, förebyggande, passiv 
och aktiv säkerhet samt risk- och 
krishantering. Säkerheten kommer att 
betraktas som en självklar komponent i 
transportsystemet som helhet, som omfattar 
onshore- och offshoreinfrastrukturer, varor 
(inbegripet flytande naturgas) och 
containrar, transportanvändare och 
transportföretag, fordon och fartyg samt 
politiska åtgärder och lagstiftning, inbegripet 
beslutsunderlag och valideringsverktyg. 
Frågan om trygghet kommer att behandlas så 
fort detta är ett nödvändigt krav på 
transportsystemet.

Or. en

Motivering

The demand of liquefied gas transportation will increase for environmental purposes and 
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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 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.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 401
Bilaga I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, punkt 2, stycke 5

Stärkt konkurrenskraft: Insatser för att 
förbättra transportsektorns konkurrenskraft, 
garantera hållbara, effektiva och 
överkomliga transporttjänster och skapa ny 
kompetens och sysselsättning genom 
forskning och utveckling. Teknik för 
avancerade industriprocesser kommer att 
omfatta design, tillverkning, montering, 
konstruktion och underhåll och syfta till att 
minska livscykelkostnaderna och korta 
utvecklingstiden. Tonvikten kommer att 
läggas på innovativa produktkoncept och 
förbättrade transporttjänster som ger nöjdare 
kunder. En ny organisation av produktionen, 
som även omfattar försörjningskedja och 
distributionssystem, kommer att utvecklas.

Stärkt konkurrenskraft: Insatser för att 
förbättra transportsektorns konkurrenskraft, 
garantera hållbara, effektiva och 
överkomliga transporttjänster och skapa ny 
kompetens och sysselsättning genom 
forskning och utveckling. Teknik för 
avancerade industriprocesser kommer att 
omfatta design, tillverkning, montering, 
konstruktion och underhåll och syfta till att 
minska livscykelkostnaderna och korta 
utvecklingstiden. Tonvikten kommer att 
läggas på innovativa produkt- och 
systemkoncept och förbättrade 
transporttjänster som ger nöjdare kunder. En 
ny organisation av produktionen, som även 
omfattar försörjningskedja och 
distributionssystem, kommer att utvecklas.

Or. en
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Motivering

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 
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.

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Gianni De 
Michelis, Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Ändringsförslag 402
Bilaga I, Teman, punkt 7 Transport (inbegripet flygteknik), Verksamhet, punkt 3, stycke 3 

Tillhandahållande av verktyg och skapande 
av en lämplig miljö: Säkerställande av en 
säker användning av tjänsterna, framför allt 
genom certifiering inom centrala 
tillämpningsområden; utveckling av tjänster 
och kontroll av att de är anpassade till nya 
strategier och ny lagstiftning, även när det 
gäller genomförandet; hantering av den 
offentligt reglerade tjänster i enlighet med 
den godkända tillträdespolicyn; utveckling 
av viktig digital topologi, kartografi, 
geodesidata och system för som kan 
användas i navigeringstillämpningar; 

Tillhandahållande av verktyg och skapande 
av en lämplig miljö: Säkerställande av en 
säker användning av tjänsterna, framför allt 
genom certifiering inom centrala 
tillämpningsområden; utveckling av tjänster 
och kontroll av att de är anpassade till nya 
strategier och ny lagstiftning, även när det 
gäller genomförandet; hantering av den 
offentligt reglerade tjänster i enlighet med 
den godkända tillträdespolicyn; utveckling 
av viktig digital topologi, kartografi, 
geodesidata och system för som kan 
användas i navigeringstillämpningar; 
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åtgärder för att uppfylla säkerhets- och 
trygghetsbehov och –krav.

åtgärder för att uppfylla säkerhets- och 
trygghetsbehov och –krav. På 
säkerhetsområdet, för att skapa maximal 
interaktion med GMES-relaterade system, 
skall genomförbarhetsstudier och 
-demonstrationer främjas så att 
kompatibilitet och konvergens mellan 
GMES och Galileo kan uppnås i alla 
möjliga faser, inom ramen för ett 
”GMES-system av system”.

Or. en

Motivering

GMES och Galileo är helt olika i omfång och struktur men båda närmar sig slutanvändarna 
på sätt som syftar till att öka medborgarnas förmåga att kunna utnyttja ett vitt spektrum av 
redskap i sina dagliga liv och för företag och lokala myndigheters förmåga att uppnå 
subsidiaritet genom allmänt utbredda och kompletta tekniska instrument och 
kommunikationsinstrument.

Särskilt under perioden innan GMES tar sitt eget satellitsystem i bruk – som skall läggas till 
nationella system av Comsotyp – måste de två programmen anses vara komplementära på 
många sätt. 

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 403
Bilaga I, Teman, punkt 8 Samhällsvetenskap och humaniora, Mål

Att utveckla en djupgående och gemensam 
förståelse för de komplexa och inbördes 
relaterade socioekonomiska utmaningar 
Europa som står inför, t.ex. tillväxt, 
sysselsättning och konkurrenskraft, social 
sammanhållning och hållbarhet, livskvalitet, 
utbildning, kulturfrågor och de ömsesidiga 
beroendet på global nivå. Avsikten är 
framför allt att skapa en bättre kunskapsbas 
som kan ligga till grund för strategier inom 
de berörda områdena.

Att utveckla en djupgående och gemensam 
förståelse för de komplexa och inbördes 
relaterade socioekonomiska utmaningar 
Europa som står inför, t.ex. tillväxt, en 
högkvalitativ sysselsättning, en åldrande 
befolkning och konkurrenskraft, social 
sammanhållning och hållbarhet, livskvalitet, 
utbildning, fred, kulturfrågor och de 
ömsesidiga beroendet på global nivå. 
Avsikten är framför allt att skapa en bättre 
kunskapsbas som kan ligga till grund för 
strategier inom de berörda områdena.

Or. en
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Motivering

Den åldrande befolkningen är en av de viktigaste framtidsutmaningarna.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 404
Bilaga I, Teman, punkt 8 Samhällsvetenskap och humaniora, punkt 2, stycke 1, inledningen

Denna verksamhet kommer att syfta till att 
utveckla och integrera forskning om frågor 
som påverkar tillväxt, sysselsättning och 
konkurrenskraft, för att ge en förbättrad och 
integrerad förståelse av dessa frågor för 
kunskapssamhällets fortsatta utveckling. 
Detta kommer att förbättra strategierna och 
bidra till framsteg mot dessa mål. 
Forskningen kommer att integrera följande 
aspekter av frågan:

Denna verksamhet kommer att syfta till att 
utveckla och integrera forskning om frågor 
som påverkar tillväxt, socioekonomisk 
stabilitet, sysselsättning och 
konkurrenskraft, teknisk sammanhållning 
och utveckling av informationssamhället, 
för att ge en förbättrad och integrerad 
förståelse av dessa frågor för 
kunskapssamhällets fortsatta utveckling. 
Detta kommer att förbättra strategierna och 
bidra till framsteg mot dessa mål. 
Forskningen kommer att integrera följande 
aspekter av frågan:

Or. en

Motivering

Hänsyn måste tas till de problem som rör den socioekonomiska stabiliteten och till 
integrationen av forskning på utbildningsområdet, inte bara formell utbildning utan också 
icke-formell utbildning.

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 981 till Jerzy Buzeks förslag till betänkande 
om det sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 405
Bilaga I, Teman, punkt 8 Samhällsvetenskap och humaniora, punkt 2, stycke 1, strecksats 1

– Kunskapens ändrade roll i hela ekonomin 
(även betydelsen av olika typer av kunskap 
och kompetens), utbildning och livslångt 
lärande samt immateriella investeringar.

– Kunskapens ändrade roll i hela ekonomin 
(även betydelsen av olika typer av kunskap 
och kompetens), utbildning (och icke-
formell undervisning) och livslångt lärande 
samt immateriella investeringar.

Or. en
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Motivering

Hänsyn måste tas till de problem som rör den socioekonomiska stabiliteten och till 
integrationen av forskning på utbildningsområdet, inte bara om formell utbildning utan också 
icke-formell utbildning.

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 981 till Jerzy Buzeks förslag till betänkande 
om det sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag från Reino Paasilinna

Ändringsförslag 406
Bilaga I, Teman, punkt 8 Samhällsvetenskap och humaniora, punkt 2, stycke 1, strecksats 1

– Kunskapens ändrade roll i hela ekonomin 
(även betydelsen av olika typer av kunskap 
och kompetens), utbildning och livslångt 
lärande samt immateriella investeringar.

– Kunskapens ändrade roll i hela ekonomin 
(även betydelsen av olika typer av kunskap 
och kompetens), kreativitet, kulturella
faktorer, värderingar, utbildning och 
livslångt lärande samt immateriella 
investeringar; den roll som kunskap och 
immateriella tillgångar spelar för att skapa 
ekonomiskt, socialt och kulturellt välstånd 
samt för det sociala och miljömässiga 
välbefinnandet.

Or. en

Motivering

Kreativitet, kulturella faktorer och värderingar är mycket viktigt i Europa och globalt för 
europeisk konkurrenskraft. Dessa faktorer måste därför beaktas.

Man bör betona kunskapens betydelse för uppnåendet av Lissabonmålen när det gäller att 
skapa en kunskapsbaserad ekonomi och sålunda säkra konkurrenskraften och tillväxten i 
Europa. Detta kommer också att främja den miljömässiga, sociala och kulturella välfärden.

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 985 till Jerzy Buzeks förslag till betänkande 
om det sjunde ramprogrammet.
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 407
Bilaga I, Teman, punkt 8 Samhällsvetenskap och humaniora, punkt 2, stycke 1, strecksats 1

– Kunskapens ändrade roll i hela ekonomin 
(även betydelsen av olika typer av kunskap 
och kompetens), utbildning och livslångt 
lärande samt immateriella investeringar.

– Kunskapens ändrade roll i hela ekonomin 
(även betydelsen av olika typer av kunskap 
och kompetens), entreprenörskap,
utbildning och livslångt lärande samt 
immateriella investeringar.

Or. en

Motivering

Forskning om de sociala och institutionella villkoren för ett framgångsrikt entreprenörskap 
är avgörande för Europas globala konkurrenskraft och främjandet av Lissabonagendan.

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 982 till Jerzy Buzeks förslag till betänkande 
om det sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 408
Bilaga I, Teman, punkt 8 Samhällsvetenskap och humaniora, punkt 2, stycke 1, strecksats 2

– Ekonomiska strukturer, strukturella 
förändringar och produktivitetsfrågor vilket 
även omfattar betydelsen av tjänstesektorn, 
finansiering, demografi, efterfrågan och 
långsiktiga förändringsprocesser.

– Ekonomiska strukturer, strukturella 
förändringar och produktivitetsfrågor vilket 
även omfattar omstruktureringen av 
europeiska företag, skapandet av 
europeiska industriella mästare, betydelsen 
av tjänstesektorn, finansiering, demografi, 
efterfrågan och långsiktiga 
förändringsprocesser.

Or. en

Motivering

En av huvudfrågorna i dagens offentliga debatt inom EU är den strukturella tendensen till 
omstrukturering, sammanslagningar och uppköp bland företag, tillsammans med den 
politiska och ekonomiska frågan om skapandet av ”europeiska mästare” i olika 
industrisektorer. 
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 409
Bilaga I, Teman, punkt 8 Samhällsvetenskap och humaniora, punkt 2, stycke 1, strecksats 3

– Institutionella frågor och politiska 
strategier, inbegripet makroekonomisk 
politik, arbetsmarknad, institutionella 
sammanhang samt politikens 
samstämmighet och samordning.

– Institutionella frågor och politiska 
strategier, inbegripet makroekonomisk 
politik, arbetsmarknad, sociala system, 
välfärdssystem, institutionella sammanhang 
samt politikens samstämmighet och 
samordning.

Or. en

Motivering

De påfrestningar som europeiska sociala system och välfärdssystem utsätts för genom en 
åldrande befolkning och de nödvändiga anpassningarna av dessa system är en av 
huvudfrågorna för den europeiska konkurrenskraften. Att skaffa tillräckligt med kunskap om 
denna fråga är en viktig faktor för att kunna bevara den europeiska livsstilen.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, Alyn Smith 

Ändringsförslag 410
Bilaga I, Teman, punkt 8 Samhällsvetenskap och humaniora, punkt 2, stycke 1, strecksats 3

– Institutionella frågor och politiska 
strategier, inbegripet makroekonomisk 
politik, arbetsmarknad, institutionella 
sammanhang samt politikens 
samstämmighet och samordning.. 

– Institutionella frågor och politiska 
strategier, inbegripet makroekonomisk 
politik, arbetsmarknad, nationella och 
regionala institutionella sammanhang samt 
politikens samstämmighet och samordning.

Or. en

Motivering

Många av de frågor som rör den ekonomiska tillväxten behandlas på regional och lokal nivå. 
Därför är det viktigt att forskning om dessa frågor inte enbart kopplas till nationella 
institutioner utan även till regionala institutionella sammanhang.

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 984 till Jerzy Buzeks förslag till betänkande 
om det sjunde ramprogrammet.
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Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 411
Bilaga I, Teman, punkt 8 Samhällsvetenskap och humaniora, punkt 2, stycke 1, strecksats 3

– Institutionella frågor och politiska 
strategier, inbegripet makroekonomisk 
politik, arbetsmarknad, institutionella 
sammanhang samt politikens 
samstämmighet och samordning.

– Institutionella frågor och politiska 
strategier, inbegripet makroekonomisk 
politik, arbetsmarknad, institutionella 
sammanhang, den vetenskapliga expertisens 
ändrade roll på de politiska och offentliga 
arenorna samt politikens samstämmighet 
och samordning.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 980 till Jerzy Buzeks förslag till betänkande 
om det sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, Gisela Kallenbach för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 412
Bilaga I, Teman, punkt 8 Samhällsvetenskap och humaniora, punkt 2, stycke 1, 

strecksats 1a (ny)

– Stadsforskning: bättre förståelse för det 
tematiska (miljömässiga, 
transportrelaterade, sociala och 
ekonomiska) och rumsliga (stadsrelaterade 
och regionala) samspelet i staden och 
utveckla (1) innovativa planeringsåtgärder 
för att bemöta problem på ett integrerat och 
hållbart sätt och (2) innovativa 
styrprocesser för att främja allmänhetens 
deltagande och samarbetet mellan 
offentliga och privata aktörer i syfte att 
bättre förstå europeiska städers roll i ett 
globalt sammanhang (städers 
konkurrenskraft) och stödja lokala 
myndigheter när det gäller att förbättra den 
sociala sammanhållningen och bekämpa 
marginaliseringen i städer där 
ojämlikheterna ökar trots ekonomisk 
utveckling.

Or. en
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Motivering

I kommissionens förslag ingår det ingen särskild forskning inom stadsutvecklingen trots att 
majoriteten av EU:s medborgare bor i städer. Syftet med detta ändringsförslag är att 
återinföra detta slag av forskning i den urbana dimensionen. Med tanke på upproren i de 
franska förorterna i fjol är det nödvändigt att denna typ av forskning ingår i ramprogrammet.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 413
Bilaga I, Teman, punkt 8 Samhällsvetenskap och humaniora, punkt 3, stycke 1, strecksats 2

– Ändringar av med varandra förbundna 
aspekter som rör livsstil, familjer, arbete, 
konsumtion, hälsa och livskvalitet, vilket 
även innefattar barn-, ungdoms- och 
handikappfrågor.

– Ändringar av med varandra förbundna 
aspekter som rör livsstil, familjer, arbete, 
inbegripet lika möjligheter och icke-
diskriminering på arbetsplatsen;
konsumtion, hälsa och livskvalitet, vilket 
även innefattar frågor som rör barn, 
överintelligenta barn, ungdomar och 
funktionshinder.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag från Patrizia Toia, Jean Marie Beaupuy

Ändringsförslag 414
Bilaga I, Teman, punkt 8 Samhällsvetenskap och humaniora, punkt 3, stycke 1, 

strecksats 3a (ny)

– Styrelseformer i städerna. Utveckling av 
innovativa verktyg, tillvägagångssätt och 
utbildningar för att effektivisera samarbetet 
mellan olika beslutsfattare och mellan 
aktörerna i den offentliga respektive 
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privata sektorn när det gäller att utveckla 
planeringsprocesser för städer och 
tätbebyggda områden. Obalanser trots den 
ekonomiska utvecklingen.

Or. es

Motivering

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 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.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 415
Bilaga I, Teman, punkt 8 Samhällsvetenskap och humaniora, punkt 3, stycke 1, 

strecksats 3b (ny)

– Rättsliga och etiska aspekter av beslut 
när det gäller medicin, bioteknik och 
nanoteknik. 

Or. en

Motivering

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 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.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 416
Bilaga I, Teman, punkt 8 Samhällsvetenskap och humaniora, punkt 3, stycke 1, 

strecksats 3c och 3 d (nya)
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– Städers konkurrenskraft: Europeiska 
städers roll i ett globalt sammanhang och 
lokal politik för att förbättra 
sammanhållning.
– Stadsforskning: Fokus på tematisk (miljö, 
transport, sociala, ekonomiska och 
demografiska förändringar, etc.) och 
rumslig interaktion i staden för att utveckla 
integrerade och hållbara styrprocesser.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag ingår det ingen särskild forskning inom stadsutvecklingen trots att 
majoriteten av EU:s medborgare bor i städer. Syftet med detta ändringsförslag är att 
återinföra detta slag av forskning i den urbana dimensionen. Med tanke på upproren i de 
franska förorterna i fjol är det nödvändigt att denna typ av forskning ingår i ramprogrammet.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 417
Bilaga I, Teman, punkt 8 Samhällsvetenskap och humaniora, punkt 3, stycke 1, 

strecksats 3e (ny)

– Studier om effekterna av kultur, 
kulturarv och kreativa och kulturella 
branscher på den socioekonomiska 
utvecklingen och arbetsmarknaden.

Or. en

Motivering

Den kulturella miljöns bidrag är en viktig faktor, särskilt i Europa. Dess mervärde bör 
studeras grundligt.

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 1009 till Jerzy Buzeks förslag till betänkande 
om det sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 418
Bilaga I, Teman, punkt 8 Samhällsvetenskap och humaniora, punkt 7, stycke 1, strecksats 1 
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– Bred samhällsvetenskaplig 
framtidsforskning om ett begränsat antal 
stora utmaningar och möjligheter för EU. 
Frågor som kommer att omfattas är t.ex. 
framtidsutsikter och konsekvenser med 
tanke på åldrande, migration, globalisering 
av kunskap, ändrade brottslighetsmönster 
och stora risker. 

– Bred samhällsvetenskaplig 
framtidsforskning om ett begränsat antal 
stora utmaningar och möjligheter för EU. 
Frågor som kommer att omfattas är t.ex. 
framtidsutsikter och konsekvenser med 
tanke på åldrande, migration, globalisering 
och spridning av kunskap, ändrade 
brottslighetsmönster och stora risker. 

Or. en

Motivering

Globaliseringen av kunskap gör det viktigt att förstå mekanismerna för spridning av kunskap.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 419
Bilaga I, Teman, punkt 8 Samhällsvetenskap och humaniora, punkt 7, stycke 1, 

strecksats 4a (ny)

– Humaniora: Språket, dess struktur och 
inlärning. Historia, konsthistoria, geografi, 
forskning om jorden och lokalhistoria. 
Filosofi samt kultur-och religionshistoria.
Kulturarvet i förhållande till visuell konst, 
traditionella konstformer och yrken, 
arkitektur och städer.

Or. es

Motivering

Det är viktigt med fullständiga kunskaper om grunden för det gemensamma arvet.

Ändringsförslag från Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 420
Bilaga I, Teman, punkt 9 Säkerhets- och rymdforskning, rubrik

9. Säkerhets- och rymdforskning 9. Säkerhetsforskning

Or. de
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Motivering

Trots beröringspunkterna mellan säkerhetsforskning och rymdforskning bör dessa båda 
temaområden behandlas som två väldefinierade prioriteringar.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz and Caroline Lucas för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 421
Bilaga I, Teman, punkt 9 Säkerhets- och rymdforskning, Mål, stycke 1

Att utveckla den teknik och kunskap som 
krävs för utvecklingen av den nödvändiga 
kapaciteten för att skydda medborgarna mot 
hot som t.ex. terrorism och brottslighet samt 
från konsekvenserna av oönskade händelser 
som naturkatastrofer och industriolyckor; att 
säkerställa en optimal och samordnad 
användning av existerande teknik och ny 
teknik, med respekt för de grundläggande 
mänskliga rättigheterna; samt att stimulera 
samarbetet mellan aktörer som 
tillhandahåller säkerhetslösningar och 
användare av sådana. Detta skall ingå i 
verksamheterna som samtidigt skall stärka 
den europeiska säkerhetsbranschens tekniska 
bas och konkurrenskraft.

Att utveckla den teknik och kunskap som 
krävs för utvecklingen av den nödvändiga 
kapaciteten för att skydda medborgarna mot 
hot som t.ex. terrorism och brottslighet samt 
från konsekvenserna av oönskade händelser 
som naturkatastrofer och industriolyckor; att 
säkerställa en optimal och samordnad 
användning av existerande teknik och ny 
teknik, med respekt för de grundläggande 
mänskliga rättigheterna och rätten till 
privatliv; att med hänsyn till 
begränsningarna i teknikens roll när det 
gäller att hantera terrorism, brottslighet 
och andra säkerhetsaspekter säkerställa 
proportionerliga utgifter för att undersöka 
de underliggande orsakerna och möjliga 
lösningar; att se till att prioriteringar på 
detta område sätts av offentliga snarare än 
kommersiella intressen, där alla utgifter 
granskas av ansvariga organ utan 
överrepresentation från industrin; samt att 
stimulera samarbetet mellan aktörer som 
tillhandahåller säkerhetslösningar för en 
fredlig konfliktlösning och användare av 
sådana. Detta skall ingå i verksamheterna 
som samtidigt skall stärka den europeiska 
säkerhetsbranschens tekniska bas och 
konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag från Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Ändringsförslag 422
Bilaga I, Teman, punkt 9 Säkerhets- och rymdforskning, punkt 1, rubrik
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9.1 Säkerhetsforskning utgår

Or. de

Motivering

Trots beröringspunkterna mellan säkerhetsforskning och rymdforskning bör dessa båda 
temaområden behandlas som två väldefinierade prioriteringar.

Ändringsförslag från Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Ändringsförslag 423
Bilaga I, Teman, punkt 9 Säkerhets- och rymdforskning, punkt 1, stycke 2

Verksamheten på gemenskapsnivå kommer 
att omfatta fyra säkerhetsuppdrag som har 
fastställts som ett svar på specifika 
utmaningar med hög politisk relevans och 
stort europeiskt mervärde med tanke på hot 
och tänkbara säkerhetstillbud. Dessutom 
omfattas tre områden av övergripande 
intresse. Varje uppdragsområde omfattar sex 
faser, vid olika tidpunkter och med olika 
tonvikt. Dessa sex faser är: identifiera 
(tillbudsrelaterad), förebygga (hotrelaterad), 
skydda (målrelaterad), förbereda (operativt 
inriktad), reagera (krisrelaterad) och 
återhämta (konsekvensrelaterad). De 
beskriver vilka insatser som skall göra i 
varje fas. De första fyra faserna avser 
insatser som går ut på att undvika tillbud och 
mildra deras potentiella negativa 
konsekvenser. De två sista avser insatser för 
att hantera tillbud och deras konsekvenser på 
längre sikt.

Verksamheten på gemenskapsnivå kommer
att omfatta fyra säkerhetsuppdrag som har 
fastställts som ett svar på specifika 
utmaningar med hög politisk relevans och 
stort europeiskt mervärde med tanke på hot 
och tänkbara säkerhetstillbud. De särskilda 
kraven på sekretess skall respekteras, och 
insynen i forskningsresultat skall inte 
begränsas i onödan. Vidare skall de 
områden identifieras där insyn i 
forskningsresultat för närvarande tillåts. 
Dessutom omfattas tre områden av 
övergripande intresse. Varje 
uppdragsområde omfattar sex faser, vid 
olika tidpunkter och med olika tonvikt. 
Dessa sex faser är: identifiera 
(tillbudsrelaterad), förebygga (hotrelaterad), 
skydda (målrelaterad), förbereda (operativt 
inriktad), reagera (krisrelaterad) och 
återhämta (konsekvensrelaterad). De 
beskriver vilka insatser som skall göra i 
varje fas. De första fyra faserna avser 
insatser som går ut på att undvika tillbud och 
mildra deras potentiella negativa 
konsekvenser. De två sista avser insatser för 
att hantera tillbud och deras konsekvenser på 
längre sikt.

Or. de

Motivering

I förslaget till det särskilda programmet Samarbete fastställer kommissionen följande: ”För 
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att förbättra spridningen och användningen av resultaten av forskningen i EU skall 
spridningen av kunskap och överföringen av resultat ... stödjas inom alla temaområden”. 
I fotnoten står följande anmärkning: ”I vissa fall kan vissa restriktioner gälla för 
säkerhetsforskning, i enlighet med reglerna för deltagande och spridning.” Genom detta 
ändringsförslag skall hänsyn tas till de särskilda kraven inom säkerhetsforskningen. 
Parlamentet understryker i samband med antagandet den ståndpunkt som redan har 
formulerats.

Ändringsförslag från Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Ändringsförslag 424
Bilaga I, Teman, punkt 9 Säkerhets- och rymdforskning, punkt 1, stycke 6

Små och medelstora företags uppmuntras 
starkt att delta i verksamheten, liksom 
myndigheter och organisationer med ansvar 
för medborgarnas säkerhet. Den mer 
långsiktiga forskningsagenda som utarbetas 
av ESRAB (det europeiska 
säkerhetsforskningsrådet) kommer att vara 
till hjälp när innehåll och struktur skall 
fastställas för forskningen inom detta 
temaområde.

Små och medelstora företag uppmuntras 
starkt att delta i verksamheten, liksom 
myndigheter och organisationer med ansvar 
för medborgarnas säkerhet. Definitionen av 
små och medelstora företag på området för 
säkerhetsforskning måste anpassas till 
sysselsättnings- och omsättningssiffrorna 
eller också måste företag klassificeras som 
små och medelstora företag om det 
föreligger en enhet mellan ägande, ansvar, 
ledning, risk och ansvarsfull delaktighet i 
företagsledningen. Den mer långsiktiga 
forskningsagenda som utarbetas av ESRAB 
(det europeiska säkerhetsforskningsrådet) 
kommer att vara till hjälp när innehåll och 
struktur skall fastställas för forskningen 
inom detta temaområde.

Or. de

Motivering

Medan ekonomin inom många sektorer är strukturerad så att de små och medelstora 
företagen – enligt EU:s definition av dessa företag – är motorn för innovation och 
konkurrenskraft utgör säkerhetsområdet ett undantag. En absolut oumbärlig faktor för 
innovationer – bl.a. till följd av den icke genomförda inre marknaden och den begränsade 
konkurrensen – är FN, som ofta inte enbart är verksamt inom säkerhetsforskning och som 
därigenom – enligt den europeiska definitionen av små och medelstora företag – inte längre 
kan räknas till dessa. Strukturen måste beaktas.
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Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz and Caroline Lucas för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 425
Bilaga I, Teman, punkt 9 Säkerhets- och rymdforskning, punkt 2, punktsats 1

Skydd mot terrorism och brottslighet:
Verksamheten kommer att koncentreras till 
hotaspekter av potentiella incidenter och 
omfatta t.ex. förövare och den utrustning och 
de resurser som de använder eller som 
fungerar som attackmekanismer. Kapacitet 
av flera slag krävs för detta 
uppdragsområde, varav flera huvudsakligen 
kan hänföras till faserna ”identifiera”, 
”förebygga”, ”förbereda” och ”reagera”. 
Ambitionen är både att undvika incidenter 
och att mildra de potentiella konsekvenserna 
av incidenter. För att bygga upp den 
kapacitet som krävs kommer man att lägga 
tonvikten på frågor som hot (t.ex. kemiska, 
biologiska, radiologiska och nukleära hot), 
medvetenhet (t.ex. insamling, 
sammanställning, användning och utbyte av 
underrättelser samt varning), spårning (t.ex. 
farliga ämnen, individer eller grupper samt 
misstänkt beteende), identifiering (t.ex. av 
personer eller av ämnens typ och mängd), 
förebyggande (t.ex. kontroll av tillgång och 
rörelser när det gäller finansiella resurser 
samt kontroll av finansiella strukturer), 
beredskap (t.ex. riskbedömning, kontroll av 
avsiktliga utsläpp av biologiska och kemiska 
agenser, bedömning av strategiska reserver i 
form av arbetskraft, kompetens, utrustning 
och förbrukningsvaror, när det gäller 
storskaliga evenemang etc.), neutralisering 
och begränsning av konsekvenserna av 
terroristattacker och brottslighet samt 
databehandling.

Skydd mot terrorism och brottslighet:
Verksamheten kommer att koncentreras till 
hotaspekter av potentiella incidenter och 
omfatta t.ex. förövare och den utrustning och 
de resurser som de använder eller som 
fungerar som attackmekanismer. Kapacitet 
av flera slag krävs för detta 
uppdragsområde, varav flera huvudsakligen 
kan hänföras till faserna ”identifiera”, 
”förebygga”, ”förbereda” och ”reagera”. 
Ambitionen är både att undvika incidenter 
och att mildra de potentiella konsekvenserna 
av incidenter. För att bygga upp den 
kapacitet som krävs kommer man att lägga 
tonvikten på frågor som hot (t.ex. kemiska, 
biologiska, radiologiska och nukleära hot), 
medvetenhet (t.ex. insamling, 
sammanställning, användning och utbyte av 
underrättelser samt varning), spårning (t.ex. 
farliga ämnen, individer eller grupper samt 
misstänkt beteende), identifiering (t.ex. av 
personer eller av ämnens typ och mängd), 
förebyggande (t.ex. kontroll av tillgång och 
rörelser när det gäller finansiella resurser 
samt kontroll av finansiella strukturer), 
beredskap (t.ex. riskbedömning, kontroll av 
avsiktliga utsläpp av biologiska och kemiska 
agenser, bedömning av strategiska reserver i 
form av arbetskraft, kompetens, utrustning 
och förbrukningsvaror, när det gäller 
storskaliga evenemang etc.), neutralisering 
och begränsning av konsekvenserna av 
terroristattacker och brottslighet samt 
databehandling, fredsstudier och forskning 
om förebyggande och lösningar av 
konflikter på ett fredligt sätt.

Or. en

Motivering

Ramprogrammet syftar också till att stödja EU:s politik.
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 426
Bilaga I, Teman, punkt 9 Säkerhets- och rymdforskning, punkt 2, punktsats 3

Gränssäkerhet: Verksamheten kommer att 
omfatta två typer av frågor: (organiserade 
eller oförutsedda) säkerhetsfrågor som rör 
tillträde och där EU:s gränser betraktas som 
den yttersta gränsen för skydd av EU:s 
territorium (gröna och blå gränser) samt 
gränsövergångar som tillhör 
(transport)infrastrukturen och därmed utgör 
potentiella måltavlor för säkerhetshot. Flera 
typer av kapacitet behövs för att hantera 
detta uppdragsområde, varav flera 
huvudsakligen kan hänföras till faserna 
”identifiera”, ”förebygga” och ”skydda”. 
Ambitionen är både att undvika incidenter 
och att mildra de potentiella konsekvenserna 
av incidenter. För att bygga upp den 
kapacitet som krävs, kommer man att lägga 
tonvikten på exempelvis följande: förbättrad 
effektivitet för alla säkerhetsrelaterade 
system, typer av utrustning, verktyg och 
förfarande som används vid gränsövergångar 
(t.ex. identifiering av personer som korsar 
gränsen, diskreta metoder för spårning av 
personer och gods, spårning av ämnen, 
stickprov, spatialt igenkännande, inbegripet 
datafångst och dataanalys); förbättrad 
säkerheten vid Europas land- och 
kustgränser (t.ex. genom diskreta metoder 
för upptäckt av fordon och upptäckt av 
fordon under vatten, spårning av fordon, 
spatialt igenkännande, inbegripet datafångst 
och dataanalys, övervakning och åtgärder på 
distans); bedömning och hantering av 
(illegala) migrationsflöden.

Gränssäkerhet: Verksamheten kommer att 
omfatta två typer av frågor: (organiserade 
eller oförutsedda) säkerhetsfrågor som rör 
tillträde och där EU:s gränser betraktas som 
den yttersta gränsen för skydd av EU:s 
territorium (gröna och blå gränser) samt 
gränsövergångar som tillhör 
(transport)infrastrukturen och därmed utgör 
potentiella måltavlor för säkerhetshot. Flera 
typer av kapacitet behövs för att hantera 
detta uppdragsområde, varav flera 
huvudsakligen kan hänföras till faserna 
”identifiera”, ”förebygga” och ”skydda”. 
Ambitionen är både att undvika incidenter 
och att mildra de potentiella konsekvenserna 
av incidenter. För att bygga upp den 
kapacitet som krävs, kommer man att lägga 
tonvikten på exempelvis följande: förbättrad 
effektivitet för alla säkerhetsrelaterade 
system, typer av utrustning, verktyg och 
förfarande som används vid gränsövergångar 
(t.ex. identifiering av personer som korsar 
gränsen, diskreta metoder för spårning av 
personer och gods, spårning av ämnen, 
stickprov, spatialt igenkännande, inbegripet 
datafångst och dataanalys); förbättrad 
säkerheten vid Europas land- och 
kustgränser (t.ex. genom diskreta metoder 
för upptäckt av fordon och upptäckt av 
fartyg och fordon under vatten, spårning av 
fordon och fartyg, spatialt igenkännande, 
inbegripet datafångst och dataanalys, 
övervakning, varnings- och larmsystem mot 
kränkningar av landgränser, 
territorialvatten och luftrum samt åtgärder 
på distans); bedömning och hantering av 
(illegala) migrationsflöden.

Or. en

Motivering

För att man skall kunna göra EU:s gränser den yttersta gränsen för skydd av EU:s 
territorium behöver EU säkerhetsinriktad FoU för att spåra alla tänkbara typer av 
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kränkningar av dessa gränser så att operativ kapacitet kan skapas för att i realtid kunna 
varna och slå larm till offentliga myndigheter och det civila samhället.

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De 
Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Ändringsförslag 427
Bilaga I, Teman, punkt 9 Säkerhets- och rymdforskning, punkt 2, stycke 6a (nytt)

Bedömning och övervakning av 
internationella åtaganden som berör EU 
utanför dess gränser.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 428
Bilaga I, Teman, punkt 9 Säkerhets- och rymdforskning, punkt 2, punktsats 1, stycke 1

Syftet är att utveckla ändamålsenliga system 
för satellitbaserad övervakning och tidig 
varning som unika och globalt tillgängliga 
datakällor och att konsolidera och stimulera 
utvecklingen av användningen av sådana 
system. Detta program kommer också att 
stödja utvecklingen av operativa GMES-
tjänster, som hjälper beslutsfattare att bättre 
förutse krissituationer och mildra deras 
konsekvenser, och det kommer även att 
omfatta frågor som rör miljö- och 
säkerhetsförvaltningen. 
Forskningsverksamheten bör huvudsakligen 
bidra till att maximera användningen av 
GMES-data som samlats in från 
rymdbaserade källor och integrera dessa 

Syftet är att utveckla ändamålsenliga system 
för satellitbaserad övervakning och tidig 
varning, inbegripet system för allmänhetens 
säkerhet, som unika och globalt tillgängliga 
datakällor och att konsolidera och stimulera 
utvecklingen av användningen av sådana 
system. Detta program kommer också att 
stödja utvecklingen av operativa GMES-
tjänster, som hjälper beslutsfattare att bättre 
förutse krissituationer och mildra deras 
konsekvenser, och det kommer även att 
omfatta frågor som rör miljö- och 
säkerhetsförvaltningen samt hanteringen av 
naturkatastrofer. Forskningsverksamheten 
bör huvudsakligen bidra till att maximera 
användningen av GMES-data som samlats in 
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med data från andra observationssystem i 
komplexa produkter som utformats för att 
tillhandahålla information och 
skräddarsydda tjänster åt slutanvändare 
genom en effektiv dataintegrering och 
informationshantering. Forskningen bör 
också bidra till att förbättra 
övervakningstekniken och därmed 
förbunden instrumentteknik, vid behov 
utveckla nya rymdbaserade system eller 
förbättra driftskompatibiliteten för befintliga 
system samt möjliggöra deras användning i 
(pre)operativa system som fyller specifika 
behov.

från rymdbaserade källor och integrera dessa 
med data från andra observationssystem i 
komplexa produkter som utformats för att 
tillhandahålla information och 
skräddarsydda tjänster åt slutanvändare 
genom en effektiv dataintegrering och 
informationshantering. Annan 
satellitbaserad teknik (t.ex. kommunikation 
och navigering) kommer vid behov att 
införlivas i utvecklingen av 
GMES-tjänsterna. Forskningen bör också 
bidra till att förbättra övervakningstekniken 
och därmed förbunden instrumentteknik, vid 
behov utveckla nya rymdbaserade system 
eller förbättra driftskompatibiliteten för 
befintliga system samt möjliggöra deras 
användning i (pre)operativa system som 
fyller specifika behov.

Or. es

Motivering

Breddning av tidigare ändringsförslag 171.

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 429
Bilaga I, Teman, punkt 9 Säkerhets- och rymdforskning, punkt 2, punktsats 1, stycke 1

Syftet är att utveckla ändamålsenliga system 
för satellitbaserad övervakning och tidig 
varning som unika och globalt tillgängliga 
datakällor och att konsolidera och stimulera 
utvecklingen av användningen av sådana 
system. Detta program kommer också att 
stödja utvecklingen av operativa 
GMES-tjänster, som hjälper beslutsfattare 
att bättre förutse krissituationer och mildra 
deras konsekvenser, och det kommer även 
att omfatta frågor som rör miljö- och 
säkerhetsförvaltningen. 
Forskningsverksamheten bör huvudsakligen 
bidra till att maximera användningen av 
GMES-data som samlats in från 
rymdbaserade källor och integrera dessa 
med data från andra observationssystem i 

Syftet är att utveckla ändamålsenliga system 
för satellitbaserad övervakning och tidig 
varning som unika och globalt tillgängliga 
datakällor och att konsolidera och stimulera 
utvecklingen av användningen av sådana 
system. Detta program kommer också att 
stödja utvecklingen av operativa 
GMES-tjänster, som hjälper beslutsfattare 
att bättre förutse krissituationer och mildra 
deras konsekvenser, och det kommer även 
att omfatta frågor som rör miljö- och 
säkerhetsförvaltningen. 
Forskningsverksamheten bör huvudsakligen 
bidra till att maximera användningen av 
GMES-data som samlats in från 
rymdbaserade källor och integrera dessa 
med data från andra observationssystem i 
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komplexa produkter som utformats för att 
tillhandahålla information och 
skräddarsydda tjänster åt slutanvändare 
genom en effektiv dataintegrering och 
informationshantering. Forskningen bör 
också bidra till att förbättra 
övervakningstekniken och därmed 
förbunden instrumentteknik, vid behov 
utveckla nya rymdbaserade system eller 
förbättra driftskompatibiliteten för befintliga 
system samt möjliggöra deras användning i 
(pre)operativa system som fyller specifika 
behov.

komplexa produkter som utformats för att 
tillhandahålla information och 
skräddarsydda tjänster åt slutanvändare 
genom en effektiv dataintegrering och 
informationshantering. Forskningen bör 
också bidra till att förbättra 
övervakningstekniken och därmed 
förbunden instrumentteknik, vid behov 
utveckla nya rymdbaserade system eller 
förbättra driftskompatibiliteten för befintliga 
system samt möjliggöra deras användning i 
(pre)operativa system som fyller specifika 
behov. Forskningen bör stödja utveckling 
av hållbara rymdbaserade system och 
in situ-system (däribland markbaserade och 
luftburna system) för markövervakning och 
krishantering, med frekventa 
högresolutionsbilder för mycket viktiga 
områden, däribland känsliga och urbana 
områden eller områden i snabb utveckling, 
samt förebyggande och hantering av risker 
och alla slags nödsituationer, som ökar 
konvergensen med icke rymdbaserade 
system.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag understryks betydelsen av markövervakning in situ för 
miljövård och säkerhetshantering och dess nödvändighet för olika tjänster som kräver mycket 
hög upplösning (t.ex. urban kartografi) som man inte kan få med satellitbilder. Här framhålls 
också hur viktig GMES ”övervakningskomponent” är.

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Umberto 
Guidoni, Gianni De Michelis, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Ändringsförslag 430
Bilaga I, Teman, punkt 9 Säkerhets- och rymdforskning, punkt 2, strecksats 2, stycke 1a (nytt)

Med tanke på att GMES-relaterade 
säkerhetsbehov och -krav får en allt mer 
global prägel och att GMES för närvarande 
förlitar sig på data som kan vara beroende 
av icke-europeiska system, måste ytterligare 
genomförbarhetsstudier och 
demonstrationsprojekt planeras på ett 
globalt geopolitiskt område som omfattar 
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säkerhet och motsvarar de miljöinriktade 
internationella initiativ som EU och ESA 
deltagit i sedan 2003. Liknande 
internationella arrangemang som tidigare 
uppnåtts för positionerings- och 
tidsbestämningslösningar för Galileo, GPS 
och GLONASS är lovande exempel på detta 
område.

Or. en

Motivering

Behovet av ett internationellt initiativ av GEO-typ för säkerhet och rymdforskning har intagit 
en central plats i SPASEC-rapporten som för första gången omfattade civila personer och 
militärer i en tvåfaldig insats. Ett sådant initiativ kommer att utgöra en ideal plattform för att 
utforska nya säkerhetsproblem och lösa dem innan de når en politisk nivå. De senaste årens 
konfrontationer mellan Galileo och system av GPS-typ skulle därmed kunna undvikas.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 431
Bilaga I, Teman, punkt 9 Säkerhets- och rymdforskning, punkt 2, punktsats 1, strecksats 3

Syftet är att inom området 
satellitkommunikation stödja innovativa 
tillämpningar och tjänster som är sömlöst 
integrerade med globala elektroniska 
kommunikationsnät, för medborgare och 
företag i tillämpningssektorer som t.ex. 
räddningstjänst, säkerhet, e-förvaltning, 
telemedicin, datorbaserad distansutbildning, 
sök- och räddningstjänster, turism och fritid, 
personlig navigering, trafikledning, jordbruk 
och skogsbruk. Forskningens tonvikt 
kommer att ligga på utvecklingen av nya 
tillämpningar och spridning genom 
demonstrationsåtgärder och preoperativa 
system där satellitkommunikation fyller 
behoven på ett effektivt sätt.

Syftet är att inom området 
satellitkommunikation stödja innovativa 
tillämpningar och tjänster som är sömlöst 
integrerade med globala elektroniska 
kommunikationsnät, för medborgare och 
företag i tillämpningssektorer som t.ex. 
räddningstjänst, säkerhet, e-förvaltning, 
digitala sändningar, telemedicin, 
datorbaserad distansutbildning, sök- och 
räddningstjänster, turism och fritid, 
personlig navigering, trafikledning, jordbruk 
och skogsbruk. Forskningens tonvikt 
kommer att ligga på utvecklingen av nya 
tillämpningar och spridning genom 
demonstrationsåtgärder och preoperativa 
system där satellitkommunikation fyller 
behoven på ett effektivt sätt.

Or. en

Motivering

Satellitbaserade kommunikationstjänster kan i hög grad bidra till Europas övergång till 
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digitala sändningar fram till 2012 som en av de alternativa sändningssätten, vid sidan av 
kabel-TV och ADSL-linjer. Detta kan alltså spela en viktig roll för att minska den digitala 
klyftan mellan europeiska länder och regioner, särskilt när det gäller digitala teve- och 
radiosändningar i bergsområden och på öar.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 432
Bilaga I, Teman, punkt 9 Säkerhets- och rymdforskning, punkt 2, strecksats 1 (ny)

– Utveckling av tekniker för att minska 
rymdbaserade tjänsters miljöpåverkan. 

Or. en

Motivering

Den allt intensivare rymdpolitiken väcker frågor om förorening av yttre rymden: kartan över 
övergivet skrot är redan avsevärd och har redan orsakat vissa olyckor. Forskning behövs för 
att se till att objekt som skjuts upp i rymden kan neutraliseras. Rymdtransporter är också 
mycket energikrävande.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 433
Bilaga I, Teman, punkt 9 Säkerhets- och rymdforskning, punkt 2, strecksats 3, stycke 1

Det allmänna syftet är att bidra till en ökad 
konkurrenskraft för den europeiska 
rymdtekniksektorn i stort.

Det allmänna syftet är att bidra till en ökad 
konkurrenskraft och hållbarhet för den 
europeiska rymdtekniksektorn i stort.

Or. en

Motivering

Den allt intensivare rymdpolitiken väcker frågan om dess hållbarhet och miljöeffekter.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 434
Bilaga I, Teman, punkt 9 Säkerhets- och rymdforskning, punkt 2, strecksats 3, stycke 2

Forskningsverksamheten kan framför allt 
gagna rymdtransporttekniken genom att 

Forskningsverksamheten kan framför allt 
gagna rymdtransporttekniken genom att 
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bedöma behoven på längre sikt, bidra till 
systemundersökningar som beaktar 
slutanvändarnas krav och bidra till teknisk 
grundforskning för nästa generations 
bärraketer.

bedöma behoven på längre sikt, bidra till 
systemundersökningar som beaktar 
slutanvändarnas krav och bidra till teknisk 
grundforskning för nästa generations 
bärraketer

Forskningen skall också stödja utveckling 
av serviceteknik i omloppsbana för att 
minska kostnaderna för rymdbaserade 
tillgångar, öka den operativa satsningen, 
öka tillgängligheten och möjligheten att 
upprätthålla rymdtillgångar samt öka 
responstiden när rymdtillgångar inhämtar 
nödvändiga data. 

Or. en

Motivering

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.

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 1054 till Jerzy Buzeks förslag till betänkande 
om det sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 435
Bilaga I, Teman, punkt 9 Säkerhets- och rymdforskning, punkt 2, strecksats 1, stycke 2a (ny)

Forskningsverksamheten bör också bidra 
till utveckling av serviceteknik i 
omloppsbana för att minska kostnaderna 
för rymdbaserade tillgångar, öka den 
operativa satsningen, öka tillgängligheten 
och möjligheten att upprätthålla 
rymdtillgångar samt öka responstiden när 
rymdtillgångar inhämtar nödvändiga data. 

Or. en

Motivering

Det europeiska rymdprogrammet som utarbetats och genomförts i nära samarbete med 
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Europeiska rymdorganisationen har varit mycket framgångsrikt. Framgången har lett fram 
till utmaningen att rymdpolitiska prioriteringar måste fastställas och kostnadseffektiva 
rymdprojekt utvecklas, dock utan att Europas kapacitet att företa rymdoperationer riskeras. 
Utvecklingen av serviceinfrastruktur i omloppsbana kommer att bidra till dessa syften, 
eftersom kostnaderna minskar och användningen av rymdtillgångarna optimeras och 
rymddata kan utnyttjas bättre. 

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De 
Michelis, Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Ändringsförslag 436
Bilaga I, Teman, punkt 9 Säkerhets- och rymdforskning, punkt 4, stycke 1

Forskningen om nya behov kommer att 
möjliggöra innovativa lösningar för teknisk 
utveckling inom rymdforskningens område 
och eventuella anpassningar och 
tillämpningar inom andra områden (t.ex. 
resursförvaltning, biologiska processer och 
nya material). Den forskning som föranleds 
av oförutsedda behov av strategier kan 
behandla ämnen som rymdbaserade 
lösningar till stöd för utvecklingsländer, 
utveckling av nya verktyg för 
rymdobservation och -kommunikation samt 
metoder förbundna med tillämplig 
gemenskapspolitik och bidrag till social 
integration.

Forskningen om nya behov kommer att 
möjliggöra innovativa lösningar för teknisk 
utveckling inom rymdforskningens område 
och eventuella anpassningar och 
tillämpningar inom andra områden (t.ex. 
resursförvaltning, biologiska processer och 
nya material). Den forskning som föranleds 
av oförutsedda behov av strategier kan 
behandla ämnen som rymdbaserade 
lösningar till stöd för utvecklingsländer, 
utveckling av nya verktyg för 
rymdobservation och -kommunikation samt 
metoder förbundna med tillämplig 
gemenskapspolitik och bidrag till social 
integration. Särskild uppmärksamhet skall 
fästas vid forskning som syftar till att 
förbättra rymdkomponenten i 
övervakningssystem för kritiska 
infrastrukturer såsom 
telekommunikationsnätverk, mark- och 
sjötransporter, energiinfrastruktur och 
satsningar på europeiska nätverk, framför 
allt utanför Europas gränser.

Or. en

Motivering

Forskning som syftar till att förbättra säkerheten för kritiska infrastrukturer är långt ifrån 
tillfredsställande, vid en tidpunkt då sådana infrastrukturer är överbelastade och överdrivet 
spridda på global nivå. Allt oftare fattas strategiska beslut om europeiska energikällor först 
efter en mycket noggrann bedömning av säkerhetsbehov och -krav. En uppgradering av 
forskningen på detta område, särskilt när det gäller  rymdkomponenten, är därför 
brådskande.
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Ändringsförslag från Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Ändringsförslag 437
Bilaga I, Teman, rubrik 9a (ny)

9a. Rymdforskning

Or. de

Motivering

Trots beröringspunkterna mellan säkerhetsforskning och rymdforskning bör dessa båda 
temaområden behandlas som två väldefinierade prioriteringar.

Ändringsförslag från Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Ändringsförslag 438
Bilaga I, Teman, 9 Säkerhets- och rymdforskning, punkt 10

9.2 Rymdforskning 10. Rymdforskning

Or. de

Motivering

Trots beröringspunkterna mellan säkerhetsforskning och rymdforskning bör dessa båda 
temaområden behandlas som två väldefinierade prioriteringar.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Ändringsförslag 439
Bilaga II, tabell

Kommissionens föslag:

Hälsa 8 317
Livsmedel, jordbruk och bioteknik 2 455

Informations- och kommunikationsteknik 12 670
Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik 4 832
Energi 2 931
Miljö (inbegripet klimatförändringar) 2 535
Transport (inbegripet flygteknik) 5 940
Samhällsvetenskap och humaniora 792
Säkerhets- och rymdforskning 3 960
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TOTALT 44 432

Parlamentets ändringar:

Hälsa 8 317
Livsmedel, jordbruk och bioteknik 2 455

Informations- och kommunikationsteknik 11 670
Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik 4 832
Energi 3 931
Miljö (inbegripet klimatförändringar) 2 535
Transport (inbegripet flygteknik) 5 940
Samhällsvetenskap och humaniora 792
Säkerhets- och rymdforskning 3 960

TOTALT 44 432

Or. en

Motivering

IKT-budgeten förefaller vara för hög. Förslaget innebär att vissa budgetmedel överförs till 
energiområdet. De överförda budgetmedlen skulle kunna anslås till gemensamma 
forskningsprojekt (forskningscenter + allmännyttiga tjänster) som berör IKT-system för 
integrering av distribuerad produktion och förnybara energikällor i distributionsnätverk (till 
exempel aktiv nätverksförvaltning).

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 440
Bilaga II, tabell

Kommissionens förslag:

Hälsa 8 317
Livsmedel, jordbruk och bioteknik 2 455

Informations- och kommunikationsteknik 12 670
Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik 4 832
Energi 2 931
Miljö (inbegripet klimatförändringar) 2 535
Transport (inbegripet flygteknik) 5 940
Samhällsvetenskap och humaniora 792
Säkerhets- och rymdforskning 3 960

TOTALT 44 432

Parlamentets ändringar:
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Hälsa 9 067
Livsmedel, jordbruk och bioteknik 2 455

Informations- och kommunikationsteknik 10 720
Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik 4 832
Energi 3 431
Miljö (inbegripet klimatförändringar) 3 035
Transport (inbegripet flygteknik) 5 940
Samhällsvetenskap och humaniora 992
Säkerhets- och rymdforskning 3 960

TOTALT 44 432

Or. es

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 441
Bilaga III, Gemensamma teknikinitiativ, stycke 1

Forskningsområdena för de första 
gemensamma teknikinitiativen anges nedan 
på grundval av de kriterier som anges i 
bilaga I. Dessa gemensamma teknikinitiativ 
behandlar många olika utmaningar. Därför 
måste strukturerna utformas för varje enskilt 
initiativ så att de anpassas till det berörda 
forskningsområdets särskilda egenskaper. 
För varje gemensamt teknikinititiv kommer 
en särskild struktur att anges för 
genomförandet av den fastställda 
forskningsagendan. Den kommer att föra 
samman de offentliga och privata 
investeringar som är nödvändiga och säkra 
samordningen av insatser på europeisk nivå. 
Kommissionen kommer att bevilja ett anslag 
för genomförandet av forskningsagendan på 
grundval av separata förslag (t.ex. på 
grundval av artikel 171 i fördraget). 
Ytterligare gemensamma teknikinitiativ kan 
identifieras på grundval av de kriterier som 
anges i bilaga I och föreslås under loppet av 
sjunde ramprogrammets genomförande.

Forskningsområdena för de första 
gemensamma teknikinitiativen anges nedan 
på grundval av de kriterier som anges i 
bilaga I. Dessa gemensamma teknikinitiativ 
behandlar många olika utmaningar. Därför 
måste strukturerna utformas för varje enskilt 
initiativ så att de anpassas till det berörda 
forskningsområdets särskilda egenskaper. 
För varje gemensamt teknikinititiv kommer 
en särskild struktur att anges för 
genomförandet av den fastställda 
forskningsagendan. Den kommer att föra 
samman de offentliga och privata 
investeringar som är nödvändiga och säkra 
samordningen av insatser på europeisk nivå. 
Kommissionen kommer att bevilja ett anslag 
för genomförandet av forskningsagendan på 
grundval av separata förslag (t.ex. på 
grundval av artikel 171 i fördraget). 
Ytterligare gemensamma teknikinitiativ, 
såsom kraftproduktion nästan utan utsläpp, 
förnybar energi och konstruktion, kan 
identifieras på grundval av de kriterier som 
anges i bilaga I och föreslås under loppet av 
sjunde ramprogrammets genomförande.

Or. en
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Motivering

Dessa områden är avgörande och har en enorm potential. Därför bör de nämnas i beslutet, 
på samma sätt som de nämns i motiveringen till kommissionens förslag.

När det mer specifikt gäller konstruktionsplattformen har detta visat sin stora potential för att 
bidra till att minska energiförbrukningen, förbättra kvaliteten, minska kostnaderna, förbättra 
säkerheten och hälsan för människor samt att bidra till den europeiska ekonomins 
konkurrenskraft.

Ändringsförslag från Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda 
Locatelli, Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Ändringsförslag 442
Bilaga III, Gemensamma teknikinitiativ, punktsats 5, stycke 1

Europa måste hålla sig i framkanten i fråga 
om central teknik för att kunna behålla en 
hållbar, innovativ och konkurrenskraftig 
flygteknik- och lufttransportindustri i 
framtiden. Det rör sig om en FoTU-intensiv 
industri, och de europeiska flygkteknik- och 
lufttransportföretag som i dag är 
konkurrenskraftiga på världsmarknaden har 
byggs upp med hjälp av betydande privata 
forskningsinvesteringar (normalt 13-15 % av 
omsättningen) under flera årtionden. Den här 
sektorn har speciella egenskaper, vilket 
innebär att ny utveckling ofta beror på ett 
effektivt samarbete mellan offentlig och 
privat sektor.

Europa måste hålla sig i framkanten i fråga 
om central teknik för att kunna behålla en 
hållbar, innovativ och konkurrenskraftig 
flygteknik- och lufttransportindustri i 
framtiden. Särskilt utvecklingen av 
miljövänliga tekniker är avgörande för att 
säkra hela sektorns konkurrenskraft 
(inbegripet rotorflygplan och flygplan för 
regional trafik). Det rör sig om en FoTU-
intensiv industri, och de europeiska 
flygkteknik- och lufttransportföretag som i 
dag är konkurrenskraftiga på 
världsmarknaden har byggs upp med hjälp 
av betydande privata forskningsinvesteringar 
(normalt 13-15 % av omsättningen) under 
flera årtionden. Den här sektorn har speciella 
egenskaper, vilket innebär att ny utveckling 
ofta beror på ett effektivt samarbete mellan 
offentlig och privat sektor.

Or. en

Motivering

Miljövänligare flygtransporter utgör en central teknisk prioritering för hela luftfartssektorn 
(som också omfattar rotorflygplan och flygplan för regional trafik).
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Ändringsförslag från Umberto Guidoni

Ändringsförslag 443
Bilaga III, Gemensamma teknikinitiativ, punktsats 5, stycke 1

Europa måste hålla sig i framkanten i fråga 
om central teknik för att kunna behålla en 
hållbar, innovativ och konkurrenskraftig 
flygteknik- och lufttransportindustri i 
framtiden. Det rör sig om en FoTU-intensiv 
industri, och de europeiska flygkteknik- och 
lufttransportföretag som i dag är 
konkurrenskraftiga på världsmarknaden har 
byggs upp med hjälp av betydande privata 
forskningsinvesteringar (normalt 13-15 % av 
omsättningen) under flera årtionden. Den här 
sektorn har speciella egenskaper, vilket 
innebär att ny utveckling ofta beror på ett 
effektivt samarbete mellan offentlig och 
privat sektor.

Europa måste hålla sig i framkanten i fråga 
om central teknik för att kunna behålla en 
hållbar, innovativ och konkurrenskraftig 
flygteknik- och lufttransportindustri i 
framtiden. Det finns i själva verket vissa 
sektorer, till exempel regional 
flygtransport, där Europa behöver återfå 
sin konkurrenskraft också genom tekniskt 
innovativa lösningar, och andra sektorer 
där konkurrenstrycket ökar. Det rör sig om 
en FoTU-intensiv industri, och de 
europeiska flygkteknik- och 
lufttransportföretag som i dag är 
konkurrenskraftiga på världsmarknaden har 
byggs upp med hjälp av betydande privata 
forskningsinvesteringar (normalt 13-15 % av 
omsättningen) under flera årtionden. Den här 
sektorn har speciella egenskaper, vilket 
innebär att ny utveckling ofta beror på ett 
effektivt samarbete mellan offentlig och 
privat sektor.

Or. en

Motivering

Europa försvann praktiskt taget från regional flygtransport under 90-talet. Regional 
transport är dock en tillväxtsektor som behöver höja sin tekniska nivå. Regional transport är 
ett område där länder som är mindre utvecklade skulle kunna bli delaktiga. Det gemensamma 
europeiska intresset är därför uppenbart.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni

Ändringsförslag 444
Bilaga III, Gemensamma teknikinitiativ, punktsats 5, stycke 3

När det gäller flygteknik och luftfart 
kommer flera olika områden att behandlas, 
t.ex. miljövänliga och kostnadseffektiva 
flygplan (”det miljövänliga flygplanet”) och 
flygledningstjänst till stöd för ett gemensamt 
europeiskt luftrum och SESAME-initiativet.

När det gäller flygteknik och luftfart 
kommer flera olika områden att behandlas, 
t.ex. miljövänliga och kostnadseffektiva 
flygtrafiksystem (”det miljövänliga 
flygtrafiksystemet”) och flygledningstjänst 
till stöd för ett gemensamt europeiskt 
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luftrum och SESAME-initiativet.

Or. en

Motivering

Att tala om ”flygplan” är begränsande. För närvarande föredrar branschen att tala om 
”flygtrafiksystem”. 

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 445
Bilaga III, Finansieringsinstrumentet för riskdelning, stycke 4

Bidraget kommer att betalas ut på årsbasis. 
Det årliga beloppet kommer att fastställas i 
arbetsprogrammen, med beaktande av den 
verksamhetsrapport och de prognoser som 
EIB kommer att lägga fram för 
gemenskapen.

Det totala beloppet för bidraget för hela 
perioden kommer att föreslås i förväg 
tillsammans med preliminära årliga belopp.
Bidraget kommer att betalas ut på årsbasis. 
Det årliga beloppet kan ses över i 
arbetsprogrammen, med beaktande av den 
verksamhetsrapport och de prognoser som 
EIB kommer att lägga fram för 
gemenskapen.

Or. fr

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 446
Bilaga III, Finansieringsinstrumentet för riskdelning, stycke 5, punktsats 2 

Stödberättigande för stora europeiska 
FoTU-åtgärder. ”Gemensamma 
teknikinitiativ” och stora samarbetsprojekt 
som finansieras av gemenskapen inom 
ramen för temaområden och verksamheter 
inom detta särskilda program skall 
automatiskt vara stödberättigande. Även 
andra stora europeiska samarbetsprojekt kan 
övervägas, som t.ex. de inom Eureka. Enligt 
den förordning som antagits i enlighet med 
artikel 167 i fördraget skall avtalet om 
ekonomiskt stöd också fastställa 
förfararanden och garantera gemenskapen 
möjligheten att under vissa omständigheter 
inlägga sitt veto mot användning av bidraget 

Stödberättigande för stora europeiska 
FoTU-åtgärder och för projekt som 
föreslagits av små och medelstora företag. 
”Gemensamma teknikinitiativ” och stora 
samarbetsprojekt som finansieras av 
gemenskapen inom ramen för temaområden 
och verksamheter inom detta särskilda 
program skall automatiskt vara 
stödberättigande. Även andra stora 
europeiska samarbetsprojekt kan övervägas, 
som t.ex. de inom Eureka. Även små och 
medelstora företags stödberättigande bör 
lyftas fram. Enligt den förordning som 
antagits i enlighet med artikel 167 i 
fördraget skall avtalet om ekonomiskt stöd 
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till ett lån som föreslås av EIB. också fastställa förfararanden och garantera 
gemenskapen möjligheten att under vissa 
omständigheter inlägga sitt veto mot 
användning av bidraget till ett lån som 
föreslås av EIB.

Or. fr


