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Ændringsforslag 270
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med en effektiv sundhedsfremme støttet af 
en solid bevisbase kan sygdomme 
forebygges og velfærden forbedres til færre 
omkostninger. Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse afhænger også af en 
forståelse af sygdomsdeterminanterne, af 
effektive forebyggelsesværktøjer som 
vacciner, af effektiv sundheds- og 
sygdomsovervågning, af beredskab og af 
effektive screeningprogrammer.

Med en effektiv sundhedsfremme støttet af 
en solid bevisbase kan sygdomme 
forebygges og velfærden forbedres til færre 
omkostninger. Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse afhænger også af en 
forståelse af sygdomsdeterminanterne, af 
effektive forebyggelsesværktøjer som 
vacciner, af effektiv sundheds- og 
sygdomsovervågning, af beredskab, af 
effektive screeningprogrammer og adgang 
til rettidig, passende og specialiseret 
behandling af høj kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 271
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med en effektiv sundhedsfremme støttet af 
en solid bevisbase kan sygdomme 
forebygges og velfærden forbedres til 
færre omkostninger. Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse afhænger også af en 
forståelse af sygdomsdeterminanterne, af 
effektive forebyggelsesværktøjer som 
vacciner, af effektiv sundheds- og 
sygdomsovervågning, af beredskab og af 
effektive screeningprogrammer.

Med en effektiv sundhedsfremme støttet af 
en solid bevisbase kan sygdomme 
forebygges og den psykiske og fysiske 
velfærd forbedres til færre omkostninger. 
Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 
afhænger også af en forståelse af 
sygdomsdeterminanterne og
forbindelserne mellem fysisk og psykisk 
sundhed, af effektive 
forebyggelsesværktøjer som vacciner, af 
effektiv sundheds- og 
sygdomsovervågning, af beredskab og af 
effektive screeningprogrammer og tidlig 
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diagnosticering.

Or. en

Ændringsforslag 272
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med en effektiv sundhedsfremme støttet af 
en solid bevisbase kan sygdomme 
forebygges og velfærden forbedres til færre 
omkostninger. Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse afhænger også af en 
forståelse af sygdomsdeterminanterne, af 
effektive forebyggelsesværktøjer som 
vacciner, af effektiv sundheds- og 
sygdomsovervågning, af beredskab og af 
effektive screeningprogrammer.

Med en effektiv sundhedsfremme støttet af 
en solid bevisbase kan sygdomme 
forebygges og velfærden forbedres til færre 
omkostninger. Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse afhænger også af en 
forståelse af sygdomsdeterminanterne
herunder fedme, som er en af de største 
årsager til mange kroniske sygdomme, af
effektive forebyggelsesværktøjer som 
vacciner, af effektiv sundheds- og 
sygdomsovervågning, af beredskab og af 
effektive screeningprogrammer.

Or. da

Ændringsforslag 273
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med en effektiv sundhedsfremme støttet af 
en solid bevisbase kan sygdomme 
forebygges og velfærden forbedres til færre 
omkostninger. Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse afhænger også af en 
forståelse af sygdomsdeterminanterne, af 
effektive forebyggelsesværktøjer som 
vacciner, af effektiv sundheds- og
sygdomsovervågning, af beredskab og af 

Med en effektiv sundhedsfremme støttet af 
en solid bevisbase kan sygdomme 
forebygges og velfærden forbedres til færre 
omkostninger. Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse afhænger også af en 
forståelse af offentlig sundhed og dens 
forskningsresultater,
sygdomsdeterminanterne, af effektive 
forebyggelsesværktøjer som vacciner, af 
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effektive screeningprogrammer. effektiv sundheds- og 
sygdomsovervågning, af beredskab og af 
effektive screeningprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 274
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med en effektiv sundhedsfremme støttet af 
en solid bevisbase kan sygdomme 
forebygges og velfærden forbedres til færre 
omkostninger. Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse afhænger også af en 
forståelse af sygdomsdeterminanterne, af 
effektive forebyggelsesværktøjer som 
vacciner, af effektiv sundheds- og 
sygdomsovervågning, af beredskab og af 
effektive screeningprogrammer.

Med en effektiv sundhedsfremme og større 
opmærksomhed omkring risikofaktorer
kan sygdomme forebygges og velfærden 
forbedres til færre omkostninger. 
Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 
afhænger også af en forståelse af 
sygdomsdeterminanterne, af europæiske 
data baseret på fælles indikatorer, af
effektive forebyggelsesværktøjer som 
vacciner, af effektiv sundheds- og 
sygdomsovervågning, af beredskab og af 
effektive screeningprogrammer.

Or. fr

Ændringsforslag 275
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det skal lykkes at forebygge, forvalte, 
behandle og kurere sygdomme, handicap
og nedsat funktion, skal det underbygges af 
en grundlæggende forståelse for deres 
determinanter og årsager, processer og 
virkninger samt faktorer, der ligger til 
grund for et godt helbred og velfærd. En 

Hvis det skal lykkes at forebygge, forvalte, 
behandle og kurere sygdomme,
funktionsnedsættelser og nedsat funktion, 
skal det underbygges af en grundlæggende 
forståelse for deres determinanter og 
årsager, processer og virkninger samt 
faktorer, der ligger til grund for et godt 
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effektiv datadeling og en sammenkobling 
af disse data med store 
kohorteundersøgelser har også stor 
betydning, ligesom omsættelsen af 
forskningsresultater i praksis, især ved 
gennemførelse af kliniske forsøg.

helbred og velfærd. En effektiv datadeling 
og en sammenkobling af disse data med 
store kohorteundersøgelser har også stor 
betydning, ligesom omsættelsen af 
forskningsresultater i praksis, især ved 
gennemførelse af kliniske forsøg.

Or. en

Ændringsforslag 276
Alda Sousa

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det skal lykkes at forebygge, forvalte, 
behandle og kurere sygdomme, handicap 
og nedsat funktion, skal det underbygges af 
en grundlæggende forståelse for deres 
determinanter og årsager, processer og 
virkninger samt faktorer, der ligger til 
grund for et godt helbred og velfærd. En 
effektiv datadeling og en sammenkobling 
af disse data med store 
kohorteundersøgelser har også stor 
betydning, ligesom omsættelsen af 
forskningsresultater i praksis, især ved 
gennemførelse af kliniske forsøg.

Hvis det skal lykkes at forebygge, forvalte, 
behandle og kurere sygdomme, handicap 
og nedsat funktion, skal det underbygges af 
en grundlæggende forståelse for deres 
determinanter og årsager, processer og 
virkninger samt faktorer, der ligger til 
grund for et godt helbred og velfærd.
Videreudvikling af resultaterne af 
biomedicinsk forskning til udvikling af 
medicin til forskellige sygdomme, hvor 
alle borgere har adgang til 
diagnosticering, behandling og 
sundhedspleje er et kraftfuldt værktøj til 
at øge plejens omfang og effektivitet og 
patienternes livskvalitet. En effektiv 
datadeling og en sammenkobling af disse 
data med store kohorteundersøgelser har 
også stor betydning, ligesom omsættelsen 
af forskningsresultater i praksis, især ved 
gennemførelse af kliniske forsøg.

Or. pt

Ændringsforslag 277
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
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Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det skal lykkes at forebygge, forvalte, 
behandle og kurere sygdomme, handicap 
og nedsat funktion, skal det underbygges af 
en grundlæggende forståelse for deres 
determinanter og årsager, processer og 
virkninger samt faktorer, der ligger til 
grund for et godt helbred og velfærd. En 
effektiv datadeling og en sammenkobling 
af disse data med store 
kohorteundersøgelser har også stor 
betydning, ligesom omsættelsen af 
forskningsresultater i praksis, især ved 
gennemførelse af kliniske forsøg.

Hvis det skal lykkes at forebygge, forvalte, 
behandle og kurere sygdomme, handicap 
og nedsat funktion, skal det underbygges af 
en grundlæggende forståelse for deres 
determinanter og årsager, processer og 
virkninger samt faktorer, der ligger til 
grund for et godt helbred og velfærd. En 
effektiv datadeling og en sammenkobling 
af disse data med store 
kohorteundersøgelser har også stor 
betydning, ligesom omsættelsen af 
forskningsresultater i praksis, især ved 
gennemførelse af kliniske forsøg (f.eks. 
udført i tværfaglige, sygdomsspecifikke 
ekspertisecentre).

Or. en

Ændringsforslag 278
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det skal lykkes at forebygge, forvalte, 
behandle og kurere sygdomme, handicap 
og nedsat funktion, skal det underbygges af 
en grundlæggende forståelse for deres 
determinanter og årsager, processer og 
virkninger samt faktorer, der ligger til 
grund for et godt helbred og velfærd. En 
effektiv datadeling og en sammenkobling 
af disse data med store 
kohorteundersøgelser har også stor 
betydning, ligesom omsættelsen af 
forskningsresultater i praksis, især ved 
gennemførelse af kliniske forsøg.

Hvis det skal lykkes at forebygge, forvalte, 
behandle og kurere sygdomme, handicap 
og nedsat funktion, skal det underbygges af 
en grundlæggende forståelse for deres 
determinanter og årsager, processer og 
virkninger samt faktorer, der ligger til 
grund for et godt helbred og velfærd. En 
effektiv datadeling, standardiseret 
databehandling og en sammenkobling af 
disse data med store kohorteundersøgelser 
har også stor betydning, ligesom 
omsættelsen af forskningsresultater i 
praksis, især ved gennemførelse af kliniske 
forsøg.

Or. da
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Ændringsforslag 279
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det skal lykkes at forebygge, forvalte, 
behandle og kurere sygdomme, handicap 
og nedsat funktion, skal det underbygges af 
en grundlæggende forståelse for deres 
determinanter og årsager, processer og 
virkninger samt faktorer, der ligger til 
grund for et godt helbred og velfærd. En 
effektiv datadeling og en sammenkobling 
af disse data med store 
kohorteundersøgelser har også stor 
betydning, ligesom omsættelsen af 
forskningsresultater i praksis, især ved 
gennemførelse af kliniske forsøg.

Hvis det skal lykkes at forebygge, forvalte, 
behandle og kurere sygdomme, handicap 
og nedsat funktion, skal det underbygges af 
en grundlæggende forståelse for deres 
determinanter og årsager, processer og 
virkninger samt faktorer, der ligger til 
grund for et godt helbred og velfærd. En 
effektiv datadeling og en sammenkobling 
af disse data med store 
kohorteundersøgelser, navnlig europæiske 
undersøgelser (f.eks. baseret på 
Framingham-kohorten for hjerte-kar-
sygdomme) har også stor betydning, 
ligesom omsættelsen af 
forskningsresultater i praksis, især ved 
gennemførelse af kliniske forsøg på flere 
centre.

Or. fr

Ændringsforslag 280
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal udvikles personaliseret medicin 
for at udvikle nye forebyggende og 
terapeutiske strategier, som kan tilpasses 
patienternes krav og dermed øge 
forebyggelsen og tidlig påvisning af 
sygdomme. De faktorer, som påvirker 
terapeutisk beslutningstagning, skal 
kortlægges og yderligere belyses og 
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udvikles gennem forskning.

Or. en

Ændringsforslag 281
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med den voksende sygdoms- og 
handicapbyrde i forbindelse med den 
aldrende befolkning stilles der større krav 
til sundheds- og plejesektoren. Hvis der 
skal opretholdes en effektiv sundhed og 
pleje for alle aldre, må der gøres noget for 
at forbedre beslutningstagningen med 
hensyn til forebyggelse og behandling, at 
identificere og støtte udbredelsen af bedste 
praksis inden for sundheds- og 
plejesektoren og at støtte integreret pleje 
og omfattende brug af teknologiske, 
organisatoriske og sociale innovationer, 
som især kan give ældre og handicappede 
mulighed for at forblive aktive og 
uafhængige. Hermed vil deres fysiske, 
sociale og mentale velvære kunne øges og 
vare ved i længere tid.

Med den voksende sygdoms- og 
handicapbyrde i forbindelse med den 
aldrende befolkning stilles der større krav 
til sundheds- og plejesektoren. Hvis der 
skal opretholdes en effektiv sundhed og 
pleje for alle aldre, må der gøres noget for 
at forbedre beslutningstagningen med 
hensyn til forebyggelse og behandling, at 
identificere og støtte udbredelsen af bedste 
praksis inden for sundheds- og 
plejesektoren og at støtte integreret pleje 
og omfattende brug af teknologiske, 
organisatoriske og sociale innovationer, 
som især kan give ældre, personer med 
kroniske sygdomme og handicappede 
mulighed for at forblive aktive og 
uafhængige. Hermed vil deres fysiske, 
sociale og mentale velvære kunne øges og 
vare ved i længere tid.

Or. en

Begrundelse

Kroniske sygdomme er den største udfordring for EU's målsætning om at føje to sunde leveår 
til Europas borgere inden 2020. Der bør navnlig henvises til en sikring af, at alle personer 
med kroniske sygdomme drager fordel af bedre beslutningsprocesser om forebyggelse og 
behandling, formidling af bedste praksis og udnyttelse af teknologisk og social innovation.

Ændringsforslag 282
Petru Constantin Luhan
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Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med den voksende sygdoms- og
handicapbyrde i forbindelse med den 
aldrende befolkning stilles der større krav 
til sundheds- og plejesektoren. Hvis der 
skal opretholdes en effektiv sundhed og 
pleje for alle aldre, må der gøres noget for 
at forbedre beslutningstagningen med 
hensyn til forebyggelse og behandling, at 
identificere og støtte udbredelsen af bedste 
praksis inden for sundheds- og 
plejesektoren og at støtte integreret pleje 
og omfattende brug af teknologiske, 
organisatoriske og sociale innovationer, 
som især kan give ældre og handicappede
mulighed for at forblive aktive og 
uafhængige. Hermed vil deres fysiske, 
sociale og mentale velvære kunne øges og 
vare ved i længere tid.

Med den voksende sygdoms- og
funktionsnedsættelsesbyrde i forbindelse 
med den aldrende befolkning stilles der 
større krav til sundheds- og plejesektoren. 
Hvis der skal opretholdes en effektiv 
sundhed og pleje for alle aldre, må der 
gøres noget for at forbedre 
beslutningstagningen med hensyn til 
forebyggelse og behandling, at identificere 
og støtte udbredelsen af bedste praksis 
inden for sundheds- og plejesektoren og at 
støtte integreret pleje og omfattende brug 
af teknologiske, organisatoriske og sociale 
innovationer, som især kan give ældre og
personer, der får et handicap i løbet af 
deres liv mulighed for at forblive aktive og 
uafhængige. Hermed vil deres fysiske, 
sociale og mentale velvære kunne øges og 
vare ved i længere tid.

Or. en

Ændringsforslag 283
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med den voksende sygdoms- og 
handicapbyrde i forbindelse med den 
aldrende befolkning stilles der større krav 
til sundheds- og plejesektoren. Hvis der 
skal opretholdes en effektiv sundhed og 
pleje for alle aldre, må der gøres noget for 
at forbedre beslutningstagningen med 
hensyn til forebyggelse og behandling, at 
identificere og støtte udbredelsen af bedste 
praksis inden for sundheds- og 
plejesektoren og at støtte integreret pleje 

Med den voksende sygdoms- og 
handicapbyrde i forbindelse med den 
aldrende befolkning stilles der større krav 
til sundheds- og plejesektoren. Hvis der 
skal opretholdes en effektiv sundhed og 
pleje for alle enkeltpersoner, uanset alder 
eller køn og økonomiske midler, må der 
gøres noget for at forbedre 
beslutningstagningen med hensyn til 
forebyggelse og behandling, at identificere 
og støtte udbredelsen af bedste praksis 
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og omfattende brug af teknologiske, 
organisatoriske og sociale innovationer, 
som især kan give ældre og handicappede 
mulighed for at forblive aktive og 
uafhængige. Hermed vil deres fysiske, 
sociale og mentale velvære kunne øges og 
vare ved i længere tid.

inden for sundheds- og plejesektoren og at 
støtte integreret pleje (ydes i 
ekspertisecentre, hvor det er relevant) og 
omfattende brug af teknologiske, 
organisatoriske og sociale innovationer, 
som især kan give ældre og handicappede
og patienter mulighed for at forblive aktive 
og uafhængige. Hermed vil deres fysiske, 
sociale og mentale velvære og livskvalitet
kunne øges og vare ved i længere tid.

Or. en

Ændringsforslag 284
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med den voksende sygdoms- og 
handicapbyrde i forbindelse med den 
aldrende befolkning stilles der større krav 
til sundheds- og plejesektoren. Hvis der 
skal opretholdes en effektiv sundhed og 
pleje for alle aldre, må der gøres noget for 
at forbedre beslutningstagningen med 
hensyn til forebyggelse og behandling, at 
identificere og støtte udbredelsen af bedste 
praksis inden for sundheds- og 
plejesektoren og at støtte integreret pleje 
og omfattende brug af teknologiske, 
organisatoriske og sociale innovationer, 
som især kan give ældre og handicappede 
mulighed for at forblive aktive og 
uafhængige. Hermed vil deres fysiske, 
sociale og mentale velvære kunne øges og 
vare ved i længere tid.

Med den voksende sygdoms- og 
handicapbyrde i forbindelse med den 
aldrende befolkning stilles der større krav 
til sundheds- og plejesektoren. Hvis der 
skal opretholdes en effektiv sundhed og 
pleje for alle aldre, må der gøres noget for 
at forbedre beslutningstagningen med 
hensyn til forebyggelse og behandling, at 
identificere og støtte udbredelsen af bedste 
praksis inden for sundheds- og 
plejesektoren og at støtte integreret pleje 
og omfattende brug af teknologiske, 
organisatoriske og sociale innovationer, 
som især kan give ældre, personer med 
kroniske sygdomme og handicappede 
mulighed for at forblive aktive og 
uafhængige. Hermed vil deres fysiske, 
sociale og mentale velvære kunne øges og 
vare ved i længere tid.

Or. en
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Ændringsforslag 285
Christa Klaß

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med den voksende sygdoms- og 
handicapbyrde i forbindelse med den 
aldrende befolkning stilles der større krav 
til sundheds- og plejesektoren. Hvis der 
skal opretholdes en effektiv sundhed og 
pleje for alle aldre, må der gøres noget for 
at forbedre beslutningstagningen med 
hensyn til forebyggelse og behandling, at 
identificere og støtte udbredelsen af bedste 
praksis inden for sundheds- og 
plejesektoren og at støtte integreret pleje 
og omfattende brug af teknologiske, 
organisatoriske og sociale innovationer, 
som især kan give ældre og handicappede 
mulighed for at forblive aktive og 
uafhængige. Hermed vil deres fysiske, 
sociale og mentale velvære kunne øges og 
vare ved i længere tid.

Med den voksende sygdoms- og 
handicapbyrde i forbindelse med den 
aldrende befolkning stilles der større krav 
til sundheds- og plejesektoren. Hvis der 
skal opretholdes en effektiv sundhed og 
pleje for alle aldre, må der gøres noget for 
at forbedre beslutningstagningen med 
hensyn til forebyggelse og behandling, at 
identificere og støtte udbredelsen af bedste 
praksis inden for sundheds- og 
plejesektoren og at støtte integreret pleje 
og omfattende brug af teknologiske, 
organisatoriske og sociale innovationer, 
som især kan give ældre, personer med 
kroniske sygdomme og handicappede 
mulighed for at forblive aktive og 
uafhængige. Hermed vil deres fysiske, 
sociale og mentale velvære kunne øges og 
vare ved i længere tid.

Or. en

Ændringsforslag 286
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med den voksende sygdoms- og 
handicapbyrde i forbindelse med den 
aldrende befolkning stilles der større krav 
til sundheds- og plejesektoren. Hvis der 
skal opretholdes en effektiv sundhed og 
pleje for alle aldre, må der gøres noget for 
at forbedre beslutningstagningen med 
hensyn til forebyggelse og behandling, at 

Med den voksende sygdoms- og 
handicapbyrde i forbindelse med den 
aldrende befolkning stilles der større krav 
til sundheds- og plejesektoren. Hvis der 
skal opretholdes en effektiv sundhed og 
pleje for alle aldre, må der gøres noget for 
at forbedre beslutningstagningen med 
hensyn til forebyggelse og behandling, at 
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identificere og støtte udbredelsen af bedste 
praksis inden for sundheds- og 
plejesektoren og at støtte integreret pleje 
og omfattende brug af teknologiske, 
organisatoriske og sociale innovationer, 
som især kan give ældre og handicappede 
mulighed for at forblive aktive og
uafhængige. Hermed vil deres fysiske, 
sociale og mentale velvære kunne øges og 
vare ved i længere tid.

identificere og støtte udbredelsen af bedste 
praksis inden for sundheds- og 
plejesektoren, støtte borgere og patienter 
gennem sundhedskompetencer og at støtte 
integreret pleje og omfattende brug af 
teknologiske, organisatoriske og sociale 
innovationer, som især kan give ældre og 
handicappede mulighed for at forblive 
aktive og uafhængige. Hermed vil deres 
fysiske, sociale og mentale velvære kunne 
øges og vare ved i længere tid.

Or. en

Ændringsforslag 287
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med den voksende sygdoms- og 
handicapbyrde i forbindelse med den 
aldrende befolkning stilles der større krav 
til sundheds- og plejesektoren. Hvis der 
skal opretholdes en effektiv sundhed og 
pleje for alle aldre, må der gøres noget for 
at forbedre beslutningstagningen med 
hensyn til forebyggelse og behandling, at 
identificere og støtte udbredelsen af bedste 
praksis inden for sundheds- og
plejesektoren og at støtte integreret pleje 
og omfattende brug af teknologiske, 
organisatoriske og sociale innovationer, 
som især kan give ældre og handicappede 
mulighed for at forblive aktive og 
uafhængige. Hermed vil deres fysiske, 
sociale og mentale velvære kunne øges og 
vare ved i længere tid.

Med den voksende sygdoms- og 
handicapbyrde i forbindelse med den 
aldrende befolkning stilles der større krav 
til sundheds- og plejesektoren. Hvis der 
skal opretholdes en effektiv sundhed og 
pleje for alle aldre, må der gøres noget for 
at forbedre beslutningstagningen med 
hensyn til forebyggelse, behandling og
diagnosticering, at identificere og støtte 
udbredelsen af bedste praksis inden for 
sundheds- og plejesektoren og at støtte 
integreret pleje og omfattende brug af 
teknologiske, organisatoriske og sociale 
innovationer, som især kan give ældre og 
handicappede mulighed for at forblive 
aktive og uafhængige. Hermed vil deres 
fysiske, sociale og mentale velvære kunne 
øges og vare ved i længere tid.

Or. fr
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Ændringsforslag 288
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle disse aktiviteter skal foregå på en 
sådan made, at der ydes støtte gennem hele 
forsknings- og innovationscyklussen, 
hvilket kan styrke konkurrenceevnen for 
europæisk baserede virksomheder og 
udviklingen af nye markedsmuligheder.

Alle disse aktiviteter skal foregå på en 
sådan made, at der ydes støtte gennem hele 
forsknings- og innovationscyklussen, 
hvilket kan styrke konkurrenceevnen for 
europæisk baserede virksomheder og 
udviklingen af nye markedsmuligheder.
Der vil også være fokus på at involvere 
alle sundhedsinteressenter, herunder 
patienter og patientorganisationer, for at 
udvikle en forsknings- og 
innovationsdagsorden, som aktivt 
involverer borgerne og afspejler deres 
behov og forventninger.

Or. en

Begrundelse

EU-finansieret sundhedsforskning bør afspejle behov og forventninger hos de borgere, den 
skal hjælpe, nemlig patienterne selv. Patientorganisationerne har med deres ekspertise, 
indsigt og idéer et ideelt udgangspunkt for at hjælpe med at sætte forskningsdagsordenen, 
opbygge meningsfyldte forhold til alle vigtige interessenter og tale med én samlet 
patientstemme.

Ændringsforslag 289
Christa Klaß

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle disse aktiviteter skal foregå på en 
sådan made, at der ydes støtte gennem hele 
forsknings- og innovationscyklussen, 
hvilket kan styrke konkurrenceevnen for 
europæisk baserede virksomheder og 
udviklingen af nye markedsmuligheder.

Alle disse aktiviteter skal foregå på en 
sådan made, at der ydes støtte gennem hele 
forsknings- og innovationscyklussen, 
hvilket kan styrke konkurrenceevnen for 
europæisk baserede virksomheder og 
udviklingen af nye markedsmuligheder.
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Derfor er et bredt forskningsgrundlag af 
største betydning for et højt 
konkurrenceniveau og fremtidig 
innovation i EU.

Or. en

Ændringsforslag 290
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle disse aktiviteter skal foregå på en 
sådan made, at der ydes støtte gennem hele 
forsknings- og innovationscyklussen, 
hvilket kan styrke konkurrenceevnen for 
europæisk baserede virksomheder og
udviklingen af nye markedsmuligheder.

Alle disse aktiviteter skal foregå på en 
sådan made, at der ydes støtte gennem hele 
forsknings- og innovationscyklussen, 
hvilket kan styrke udviklingen af nye 
markedsmuligheder og konkurrenceevnen 
for europæisk baserede virksomheder og
støtte SMV'er.

Or. fr

Ændringsforslag 291
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blandt de specifikke aktiviteter skal der 
være: forståelse af 
sundhedsdeterminanterne (herunder 
miljømæssige og klimarelaterede faktorer), 
forbedring af sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse; forståelse af 
sygdomme og forbedring af diagnoser; 
udvikling af effektive 
screeningprogrammer og forbedring af 
vurderingen af sygdomsmodtagelighed; 
forbedring af overvågning og beredskab; 

Blandt de specifikke aktiviteter skal der 
være: forståelse af 
sundhedsdeterminanterne (herunder 
miljømæssige og klimarelaterede faktorer), 
forbedring af sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse; forståelse af
overførselsveje for menneskers sygdomme 
og toksicitet og forbedring af diagnoser og 
forståelse af biomarkører og virkninger; 
udvikling af effektive 
screeningprogrammer og forbedring af 
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udvikling af bedre præventive vacciner; 
anvendelse af in silico-medicin til at 
forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; sygdomsbehandling; 
overførsel af viden til klinisk praksis og 
skalerbare innovationstiltag; bedre 
anvendelse af sundhedsdata; aktiv aldring 
og hjælp til en uafhængig tilværelse; 
individuel mulighed for selv at styre sin 
sundhed; fremme af integreret pleje; 
forbedring af videnskabelige værktøjer og 
metoder til at støtte den politiske 
beslutningstagning og reguleringsbehov; 
og optimering af sundhedsplejesystemernes 
effektivitet og reduktion af uligheder med 
bevisbaseret beslutningstagning og 
udbredelse af bedste praksis og innovative 
teknologier og fremgangsmåder.

vurderingen af sygdomsmodtagelighed; 
forbedring af overvågning og beredskab; 
udvikling af bedre præventive vacciner; 
anvendelse af in silico-medicin til at 
forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; sygdomsbehandling; 
overførsel af viden til klinisk praksis og 
skalerbare innovationstiltag; bedre 
anvendelse af sundhedsdata; aktiv aldring 
og hjælp til en uafhængig tilværelse; 
individuel mulighed for selv at styre sin 
sundhed; fremme af integreret pleje; 
forbedring af videnskabelige værktøjer og 
metoder, som er relevante i forhold til at
forstå menneskers sundhed og sygdomme 
for at støtte den politiske 
beslutningstagning og reguleringsbehov; 
og optimering af sundhedsplejesystemernes 
effektivitet og reduktion af uligheder med 
bevisbaseret beslutningstagning og 
udbredelse af bedste praksis og innovative 
teknologier og fremgangsmåder.

Or. en

Ændringsforslag 292
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blandt de specifikke aktiviteter skal der 
være: forståelse af 
sundhedsdeterminanterne (herunder 
miljømæssige og klimarelaterede faktorer), 
forbedring af sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse; forståelse af 
sygdomme og forbedring af diagnoser; 
udvikling af effektive 
screeningprogrammer og forbedring af 
vurderingen af sygdomsmodtagelighed; 
forbedring af overvågning og beredskab; 
udvikling af bedre præventive vacciner; 
anvendelse af in silico-medicin til at 

Blandt de specifikke aktiviteter skal der 
være: forståelse af 
sundhedsdeterminanterne (herunder 
miljømæssige, sociale og klimarelaterede 
faktorer), forbedring af sundhedsfremme 
og sygdomsforebyggelse; forståelse af 
sygdomme og forbedring af diagnoser; 
udvikling af effektive 
screeningprogrammer og forbedring af 
vurderingen af sygdomsmodtagelighed; 
forbedring af overvågning og beredskab; 
udvikling af bedre præventive vacciner; 
anvendelse af in silico-medicin til at 
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forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; sygdomsbehandling; 
overførsel af viden til klinisk praksis og 
skalerbare innovationstiltag; bedre 
anvendelse af sundhedsdata; aktiv aldring 
og hjælp til en uafhængig tilværelse; 
individuel mulighed for selv at styre sin 
sundhed; fremme af integreret pleje; 
forbedring af videnskabelige værktøjer og 
metoder til at støtte den politiske 
beslutningstagning og reguleringsbehov; 
og optimering af sundhedsplejesystemernes 
effektivitet og reduktion af uligheder med 
bevisbaseret beslutningstagning og 
udbredelse af bedste praksis og innovative 
teknologier og fremgangsmåder.

forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; sygdomsbehandling; 
overførsel af viden til klinisk praksis og 
skalerbare innovationstiltag; bedre 
anvendelse af sundhedsdata; forståelse af 
uligheder i typen, hensigtsmæssigheden 
og kvaliteten af den sundhedspleje og 
behandling, som er tilgængelig for 
handicappede, herunder konsekvenserne 
for handicappede (f.eks. mistet 
uafhængighed); aktiv aldring og hjælp til 
en uafhængig tilværelse for ældre og 
handicappede og navnlig de, der kræver et 
højt niveau af støtte; individuel mulighed 
for selv at styre sin sundhed; fremme af 
integreret pleje; forbedring af 
videnskabelige værktøjer og metoder til at 
støtte den politiske beslutningstagning og 
reguleringsbehov; og optimering af 
sundhedsplejesystemernes effektivitet og 
reduktion af uligheder med bevisbaseret 
beslutningstagning og udbredelse af bedste 
praksis og innovative teknologier og 
fremgangsmåder, herunder undersøgelser 
om europæiske velfærdssystemer og deres 
effektivitet i forhold til at opfylde 
handicappedes forskellige behov, bl.a. 
deltagelse og fastholdelse i beskæftigelse.

Or. en

Ændringsforslag 293
Alda Sousa

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blandt de specifikke aktiviteter skal der 
være: forståelse af 
sundhedsdeterminanterne (herunder 
miljømæssige og klimarelaterede
faktorer), forbedring af sundhedsfremme 
og sygdomsforebyggelse; forståelse af 
sygdomme og forbedring af diagnoser; 

Blandt de specifikke aktiviteter skal der 
være: forståelse af 
sundhedsdeterminanterne (herunder 
miljømæssige og klima-, fattigdoms- og 
kønsrelaterede faktorer), forbedring af 
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse; 
forståelse af sygdomme og forbedring af 
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udvikling af effektive 
screeningprogrammer og forbedring af 
vurderingen af sygdomsmodtagelighed; 
forbedring af overvågning og beredskab; 
udvikling af bedre præventive vacciner; 
anvendelse af in silico-medicin til at 
forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; sygdomsbehandling; 
overførsel af viden til klinisk praksis og 
skalerbare innovationstiltag; bedre 
anvendelse af sundhedsdata; aktiv aldring 
og hjælp til en uafhængig tilværelse; 
individuel mulighed for selv at styre sin 
sundhed; fremme af integreret pleje; 
forbedring af videnskabelige værktøjer og 
metoder til at støtte den politiske 
beslutningstagning og reguleringsbehov; 
og optimering af sundhedsplejesystemernes 
effektivitet og reduktion af uligheder med 
bevisbaseret beslutningstagning og 
udbredelse af bedste praksis og innovative 
teknologier og fremgangsmåder.

diagnoser; udvikling af effektive 
screeningprogrammer og forbedring af 
vurderingen af sygdomsmodtagelighed; 
forbedring af overvågning og beredskab; 
udvikling af bedre præventive vacciner; 
anvendelse af in silico-medicin til at 
forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; bedre sygdomsbehandling, 
håndtering af adgang for alle til 
diagnosticering, behandling og 
sundhedspleje; hurtigere og mere effektiv
overførsel af viden til klinisk praksis og 
skalerbare innovationstiltag; bedre 
anvendelse af sundhedsdata; sund aldring 
og hjælp til en uafhængig tilværelse;
forbedring af og betingelser for adgang til 
palliativ medicin, reproduktiv sundhed og
individuel mulighed for selv at styre sin 
sundhed; fremme af integreret pleje; 
forbedring af videnskabelige værktøjer og 
metoder til at støtte den politiske 
beslutningstagning og reguleringsbehov; 
og optimering af sundhedsplejesystemernes 
effektivitet og reduktion af uligheder med 
bevisbaseret beslutningstagning og 
udbredelse af bedste praksis og innovative 
teknologier og fremgangsmåder.

Or. pt

Ændringsforslag 294
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blandt de specifikke aktiviteter skal der 
være: forståelse af 
sundhedsdeterminanterne (herunder 
miljømæssige og klimarelaterede faktorer), 
forbedring af sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse; forståelse af 
sygdomme og forbedring af diagnoser; 
udvikling af effektive 

Blandt de specifikke aktiviteter skal der 
være: forståelse af 
sundhedsdeterminanterne (herunder 
miljømæssige og klimarelaterede faktorer), 
forbedring af sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse; forståelse af 
sygdomme og forbedring af diagnoser; 
udvikling og forbedring af effektive og 
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screeningprogrammer og forbedring af 
vurderingen af sygdomsmodtagelighed; 
forbedring af overvågning og beredskab; 
udvikling af bedre præventive vacciner; 
anvendelse af in silico-medicin til at 
forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; sygdomsbehandling; 
overførsel af viden til klinisk praksis og 
skalerbare innovationstiltag; bedre 
anvendelse af sundhedsdata; aktiv aldring 
og hjælp til en uafhængig tilværelse; 
individuel mulighed for selv at styre sin 
sundhed; fremme af integreret pleje; 
forbedring af videnskabelige værktøjer og 
metoder til at støtte den politiske 
beslutningstagning og reguleringsbehov; 
og optimering af sundhedsplejesystemernes 
effektivitet og reduktion af uligheder med 
bevisbaseret beslutningstagning og 
udbredelse af bedste praksis og innovative 
teknologier og fremgangsmåder.

specifikke screeningprogrammer og 
forbedring af vurderingen af 
sygdomsmodtagelighed; udvikling af kure 
mod oversete sygdomme; forbedring af 
overvågning og beredskab; udvikling af 
bedre præventive vacciner; anvendelse af 
in silico-medicin til at forbedre 
sygdomsforvaltning og -forudsigelse; 
sygdomsbehandling; overførsel af viden til 
klinisk praksis og skalerbare 
innovationstiltag; bedre anvendelse af 
sundhedsdata; aktiv aldring og hjælp til en 
uafhængig tilværelse; individuel mulighed 
for selv at styre sin sundhed; fremme af 
integreret pleje, herunder pleje og 
behandling i tværfaglige, 
sygdomsspecifikke ekspertisecentre; 
forbedring af videnskabelige værktøjer og 
metoder til at støtte den politiske 
beslutningstagning og reguleringsbehov; 
og optimering af sundhedsplejesystemernes 
effektivitet og reduktion af uligheder med 
bevisbaseret beslutningstagning og 
udbredelse af bedste praksis (f.eks. om den 
mest effektive behandlingsmetode efter 
patienternes vurdering) og innovative 
teknologier og fremgangsmåder.

Or. en

Ændringsforslag 295
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blandt de specifikke aktiviteter skal der 
være: forståelse af 
sundhedsdeterminanterne (herunder 
miljømæssige og klimarelaterede faktorer), 
forbedring af sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse; forståelse af 
sygdomme og forbedring af diagnoser; 
udvikling af effektive 

Blandt de specifikke aktiviteter skal der 
være: forståelse af 
sundhedsdeterminanterne (herunder 
miljømæssige og klimarelaterede faktorer
og hormonforstyrrende stoffer), 
forbedring af sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse; forståelse af 
sygdomme og forbedring af diagnoser; 
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screeningprogrammer og forbedring af 
vurderingen af sygdomsmodtagelighed; 
forbedring af overvågning og beredskab; 
udvikling af bedre præventive vacciner; 
anvendelse af in silico-medicin til at 
forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; sygdomsbehandling; 
overførsel af viden til klinisk praksis og 
skalerbare innovationstiltag; bedre 
anvendelse af sundhedsdata; aktiv aldring 
og hjælp til en uafhængig tilværelse; 
individuel mulighed for selv at styre sin 
sundhed; fremme af integreret pleje; 
forbedring af videnskabelige værktøjer og 
metoder til at støtte den politiske 
beslutningstagning og reguleringsbehov; 
og optimering af sundhedsplejesystemernes 
effektivitet og reduktion af uligheder med 
bevisbaseret beslutningstagning og 
udbredelse af bedste praksis og innovative 
teknologier og fremgangsmåder.

udvikling af effektive 
screeningprogrammer og forbedring af 
vurderingen af sygdomsmodtagelighed; 
forbedring af overvågning og beredskab; 
udvikling af bedre præventive vacciner; 
anvendelse af in silico-medicin til at 
forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; sygdomsbehandling; 
overførsel af viden til klinisk praksis og 
skalerbare innovationstiltag, herunder 
psykosociale aspekter; bedre anvendelse af 
sundhedsdata; standardiserede 
dataanalyseteknikker; aktiv aldring og 
hjælp til en uafhængig tilværelse; 
individuel mulighed for selv at styre sin 
sundhed; fremme af integreret pleje; 
forbedring af videnskabelige værktøjer og 
metoder til at støtte den politiske 
beslutningstagning og reguleringsbehov; 
og optimering af sundhedsplejesystemernes 
effektivitet og reduktion af uligheder inden 
for sundhed og uligheder med 
bevisbaseret beslutningstagning og 
udbredelse af bedste praksis og innovative 
teknologier og fremgangsmåder.
Aktiviteterne skal drage fuld fordel af de 
foreliggende muligheder for en sand 
tværfaglig tilgang, hvor viden fra alle seks 
udfordringer og de øvrige søjler 
kombineres for at sikre bæredygtige 
løsninger inden for området. Der skal 
opmuntres til, at udbydere af 
sundhedstjenester aktivt engagerer sig for 
at sikre hurtig indførelse og 
implementering af resultater.

Or. en

Ændringsforslag 296
Peter Liese

Forslag til forordning
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Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blandt de specifikke aktiviteter skal der 
være: forståelse af 
sundhedsdeterminanterne (herunder 
miljømæssige og klimarelaterede faktorer), 
forbedring af sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse; forståelse af 
sygdomme og forbedring af diagnoser; 
udvikling af effektive 
screeningprogrammer og forbedring af 
vurderingen af sygdomsmodtagelighed; 
forbedring af overvågning og beredskab; 
udvikling af bedre præventive vacciner; 
anvendelse af in silico-medicin til at 
forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; sygdomsbehandling; 
overførsel af viden til klinisk praksis og 
skalerbare innovationstiltag; bedre 
anvendelse af sundhedsdata; aktiv aldring 
og hjælp til en uafhængig tilværelse; 
individuel mulighed for selv at styre sin 
sundhed; fremme af integreret pleje; 
forbedring af videnskabelige værktøjer og 
metoder til at støtte den politiske 
beslutningstagning og reguleringsbehov; 
og optimering af sundhedsplejesystemernes 
effektivitet og reduktion af uligheder med 
bevisbaseret beslutningstagning og 
udbredelse af bedste praksis og innovative 
teknologier og fremgangsmåder.

Blandt de specifikke aktiviteter skal der 
være: forståelse af 
sundhedsdeterminanterne (herunder 
miljømæssige og klimarelaterede faktorer), 
forbedring af sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse; forståelse af 
sygdomme og forbedring af diagnoser; 
udvikling af effektive 
screeningprogrammer og forbedring af 
vurderingen af sygdomsmodtagelighed; 
forbedring af overvågning og beredskab; 
udvikling af bedre præventive vacciner; 
anvendelse af in silico-medicin til at 
forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; sygdomsbehandling; 
overførsel af viden til klinisk praksis og 
skalerbare innovationstiltag; bedre 
anvendelse af sundhedsdata; aktiv aldring 
og hjælp til en uafhængig tilværelse;
behandling af infertilitetslidelser;
individuel mulighed for selv at styre sin 
sundhed; fremme af integreret pleje; 
forbedring af videnskabelige værktøjer og 
metoder til at støtte den politiske 
beslutningstagning og reguleringsbehov; 
og optimering af sundhedsplejesystemernes 
effektivitet og reduktion af uligheder med 
bevisbaseret beslutningstagning og 
udbredelse af bedste praksis og innovative 
teknologier og fremgangsmåder.

Or. en

Ændringsforslag 297
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blandt de specifikke aktiviteter skal der Blandt de specifikke aktiviteter skal der 
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være: forståelse af 
sundhedsdeterminanterne (herunder 
miljømæssige og klimarelaterede faktorer), 
forbedring af sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse; forståelse af 
sygdomme og forbedring af diagnoser; 
udvikling af effektive 
screeningprogrammer og forbedring af 
vurderingen af sygdomsmodtagelighed; 
forbedring af overvågning og beredskab; 
udvikling af bedre præventive vacciner; 
anvendelse af in silico-medicin til at 
forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; sygdomsbehandling; 
overførsel af viden til klinisk praksis og 
skalerbare innovationstiltag; bedre 
anvendelse af sundhedsdata; aktiv aldring 
og hjælp til en uafhængig tilværelse; 
individuel mulighed for selv at styre sin 
sundhed; fremme af integreret pleje; 
forbedring af videnskabelige værktøjer og 
metoder til at støtte den politiske 
beslutningstagning og reguleringsbehov; 
og optimering af sundhedsplejesystemernes 
effektivitet og reduktion af uligheder med 
bevisbaseret beslutningstagning og 
udbredelse af bedste praksis og innovative 
teknologier og fremgangsmåder.

være: forståelse af 
sundhedsdeterminanterne (herunder
adfærdsmæssige, miljømæssige og 
klimarelaterede faktorer), forståelse af 
sundhedskompetencer og støtte til 
relaterede programmer, som forbedrer 
europæiske borgeres 
sundhedskompetencer, forbedring af 
sundhedsfremme, fremme af en sund 
livsstil og sygdomsforebyggelse; forståelse 
af sygdomme og forbedring af diagnoser; 
udvikling af effektive 
screeningprogrammer og forbedring af 
vurderingen af sygdomsmodtagelighed; 
forbedring af overvågning og beredskab; 
udvikling af bedre præventive vacciner; 
anvendelse af in silico-medicin til at 
forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; sygdomsbehandling; 
overførsel af viden til klinisk praksis og 
skalerbare innovationstiltag; bedre 
anvendelse af sundhedsdata; aktiv aldring 
og hjælp til en uafhængig tilværelse; 
individuel mulighed for selv at styre sin 
sundhed; fremme af integreret pleje; 
forbedring af videnskabelige værktøjer og 
metoder til at støtte den politiske 
beslutningstagning og reguleringsbehov; 
og optimering af sundhedsplejesystemernes 
effektivitet og reduktion af uligheder med 
bevisbaseret beslutningstagning og 
udbredelse af bedste praksis og innovative 
teknologier og fremgangsmåder.

Or. en

Ændringsforslag 298
Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blandt de specifikke aktiviteter skal der 
være: forståelse af 

Blandt de specifikke aktiviteter skal der 
være: forståelse af 
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sundhedsdeterminanterne (herunder 
miljømæssige og klimarelaterede faktorer), 
forbedring af sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse; forståelse af 
sygdomme og forbedring af diagnoser; 
udvikling af effektive 
screeningprogrammer og forbedring af 
vurderingen af sygdomsmodtagelighed; 
forbedring af overvågning og beredskab; 
udvikling af bedre præventive vacciner; 
anvendelse af in silico-medicin til at 
forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; sygdomsbehandling; 
overførsel af viden til klinisk praksis og 
skalerbare innovationstiltag; bedre 
anvendelse af sundhedsdata; aktiv aldring 
og hjælp til en uafhængig tilværelse; 
individuel mulighed for selv at styre sin 
sundhed; fremme af integreret pleje; 
forbedring af videnskabelige værktøjer og 
metoder til at støtte den politiske 
beslutningstagning og reguleringsbehov; 
og optimering af sundhedsplejesystemernes 
effektivitet og reduktion af uligheder med 
bevisbaseret beslutningstagning og 
udbredelse af bedste praksis og innovative 
teknologier og fremgangsmåder.

sundhedsdeterminanterne (herunder 
miljømæssige og klimarelaterede faktorer), 
forbedring af sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse; forståelse af 
sygdomme og forbedring af diagnoser, 
navnlig i forbindelse med potentiel 
behandling eller forebyggelse; udvikling 
af effektive screeningprogrammer og 
forbedring af vurderingen af 
sygdomsmodtagelighed; forbedring af 
overvågning og beredskab; udvikling af 
bedre præventive vacciner; anvendelse af 
in silico-medicin til at forbedre 
sygdomsforvaltning og -forudsigelse; 
sygdomsbehandling; overførsel af viden til 
klinisk praksis og skalerbare 
innovationstiltag; bedre anvendelse af 
sundhedsdata; aktiv aldring og hjælp til en 
uafhængig tilværelse; individuel mulighed 
for selv at styre sin sundhed; fremme af 
integreret pleje; forbedring af 
videnskabelige værktøjer og metoder til at 
støtte den politiske beslutningstagning og 
reguleringsbehov; og optimering af 
sundhedsplejesystemernes effektivitet og 
reduktion af uligheder med bevisbaseret 
beslutningstagning og udbredelse af bedste 
praksis og innovative teknologier og 
fremgangsmåder.

Or. en

Begrundelse

Isoleret forskning i diagnoser hjælper ikke, hvis behandling ikke også omfattes, i det mindste i 
bred forstand.

Ændringsforslag 299
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blandt de specifikke aktiviteter skal der Blandt de specifikke aktiviteter skal der 
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være: forståelse af 
sundhedsdeterminanterne (herunder 
miljømæssige og klimarelaterede faktorer), 
forbedring af sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse; forståelse af 
sygdomme og forbedring af diagnoser; 
udvikling af effektive 
screeningprogrammer og forbedring af 
vurderingen af sygdomsmodtagelighed; 
forbedring af overvågning og beredskab; 
udvikling af bedre præventive vacciner; 
anvendelse af in silico-medicin til at 
forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; sygdomsbehandling; 
overførsel af viden til klinisk praksis og 
skalerbare innovationstiltag; bedre 
anvendelse af sundhedsdata; aktiv aldring 
og hjælp til en uafhængig tilværelse; 
individuel mulighed for selv at styre sin 
sundhed; fremme af integreret pleje; 
forbedring af videnskabelige værktøjer og 
metoder til at støtte den politiske 
beslutningstagning og reguleringsbehov; 
og optimering af sundhedsplejesystemernes
effektivitet og reduktion af uligheder med 
bevisbaseret beslutningstagning og 
udbredelse af bedste praksis og innovative 
teknologier og fremgangsmåder.

være: forståelse af 
sundhedsdeterminanterne (herunder 
miljømæssige og klimarelaterede faktorer), 
forbedring af sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse; forståelse af 
sygdomme og forbedring af diagnoser; 
udvikling af effektive 
screeningprogrammer og forbedring af 
vurderingen af sygdomsmodtagelighed; 
forbedring af overvågning og beredskab; 
udvikling af bedre præventive vacciner; 
anvendelse af in silico-medicin til at 
forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; sygdomsbehandling; 
overførsel af viden til klinisk praksis og 
skalerbare innovationstiltag; bedre 
anvendelse af sundhedsdata; forståelse af 
uligheder med hensyn til typen, 
hensigtsmæssigheden og kvaliteten af den 
sundhedspleje og behandling, som er til 
rådighed for handicappede, herunder 
konsekvenser for handicappede (f.eks. 
mistet uafhængighed); forskning i 
politikker og praksis for inddragelse af 
brugerne i sundhedsplejen; aktiv aldring 
og hjælp til en uafhængig tilværelse; 
individuel mulighed for selv at styre sin 
sundhed; fremme af integreret pleje; 
forbedring af videnskabelige værktøjer og 
metoder til at støtte den politiske 
beslutningstagning og reguleringsbehov; 
og optimering af sundhedsplejesystemernes 
effektivitet og reduktion af uligheder med 
bevisbaseret beslutningstagning og 
udbredelse af bedste praksis og innovative 
teknologier og fremgangsmåder.

Or. en

Ændringsforslag 300
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
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Bilag I – del III – punkt 1.3 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at imødegå de fremtidige 
udfordringer vedrørende behovet for 
europæiske vandforanstaltninger, bør der 
tildeles passende EU-midler til aktiviteter 
inden for forskning og innovation på 
området for vandinnovation. En del af 
Horisont 2020's samlede budget (2014-
2020) bør tildeles denne 
samfundsmæssige udfordring.

Or. en

Ændringsforslag 301
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, marin og maritim forskning og 
bioøkonomi

2. Fødevaresikkerhed og -sikring, 
bæredygtigt landbrug, marin og maritim 
forskning og bioøkonomi

Or. en

Begrundelse

Rettelse af ændringsforslag 31, der viser en del af bemærkningerne fra Kommissionen om 
anvendelsesområdet for marin og maritim forskning.

Ændringsforslag 302
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at sikre tilstrækkelige Det specifikke mål er at sikre tilstrækkelige 
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forsyninger af sikre fødevarer af høj 
kvalitet og andre biobaserede produkter 
gennem udvikling af produktive og 
ressourceeffektive 
primærproduktionssystemer, fremme af 
tilknyttede økosystemtjenester sammen 
med konkurrencedygtige 
lavemissionskæder. Dette vil fremskynde 
overgangen til en bæredygtig europæisk 
bioøkonomi.

forsyninger af sikre fødevarer af høj 
kvalitet og andre biobaserede produkter 
gennem udvikling af produktive og 
ressourceeffektive 
primærproduktionssystemer, som 
respekterer biodiversitet, fremme af 
tilknyttede økosystemtjenester sammen 
med konkurrencedygtige 
lavemissionskæder. Dette vil fremskynde 
overgangen til en bæredygtig europæisk 
bioøkonomi.

Or. en

Ændringsforslag 303
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at sikre tilstrækkelige 
forsyninger af sikre fødevarer af høj 
kvalitet og andre biobaserede produkter 
gennem udvikling af produktive og 
ressourceeffektive 
primærproduktionssystemer, fremme af 
tilknyttede økosystemtjenester sammen 
med konkurrencedygtige 
lavemissionskæder. Dette vil fremskynde 
overgangen til en bæredygtig europæisk 
bioøkonomi.

Det specifikke mål er at sikre tilstrækkelige 
forsyninger af sikre sunde fødevarer af høj 
kvalitet og andre biobaserede produkter 
gennem udvikling af produktive og 
ressourceeffektive 
primærproduktionssystemer og 
fødevareforarbejdningssystemer, fremme 
af tilknyttede økosystemtjenester sammen 
med konkurrencedygtige 
lavemissionskæder. Dette vil fremskynde 
overgangen til en bæredygtig europæisk 
bioøkonomi.

Or. en

Ændringsforslag 304
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
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Bilag I – del III – punkt 2.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at sikre tilstrækkelige 
forsyninger af sikre fødevarer af høj 
kvalitet og andre biobaserede produkter 
gennem udvikling af produktive og 
ressourceeffektive 
primærproduktionssystemer, fremme af 
tilknyttede økosystemtjenester sammen 
med konkurrencedygtige 
lavemissionskæder. Dette vil fremskynde 
overgangen til en bæredygtig europæisk 
bioøkonomi.

Det specifikke mål er at sikre tilstrækkelige 
forsyninger af sikre fødevarer af høj 
kvalitet og andre biobaserede produkter og 
undgå den aktuelle overudnyttelse af 
økosystemerne gennem udvikling af 
produktive og ressourceeffektive 
primærproduktionssystemer, fremme af 
tilknyttede økosystemtjenester sammen 
med konkurrencedygtige 
lavemissionskæder. Dette vil fremskynde 
overgangen til en bæredygtig europæisk 
bioøkonomi.

Or. ro

Ændringsforslag 305
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at sikre tilstrækkelige 
forsyninger af sikre fødevarer af høj 
kvalitet og andre biobaserede produkter 
gennem udvikling af produktive og 
ressourceeffektive 
primærproduktionssystemer, fremme af 
tilknyttede økosystemtjenester sammen 
med konkurrencedygtige 
lavemissionskæder. Dette vil fremskynde 
overgangen til en bæredygtig europæisk 
bioøkonomi.

Det specifikke mål er at sikre tilstrækkelige 
forsyninger af sikre fødevarer af høj 
kvalitet og andre biobaserede produkter 
gennem udvikling af produktive og 
ressourceeffektive 
primærproduktionssystemer og dermed 
sammenlægge kvantitative og kvalitative 
tilgange sammen med konkurrencedygtige 
lavemissionskæder.

Or. fr

Ændringsforslag 306
Vittorio Prodi
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Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de kommende årtier vil Europa komme til 
at stå over for stigende konkurrence om 
begrænsede, udtømmelige naturressourcer, 
virkningerne af klimaændringer, navnlig på 
primære produktionssystemer (landbrug, 
skovbrug, fiskeri og akvakultur), og 
behovet for at kunne tilbyde en bæredygtig, 
sikker og sikret fødevareforsyning for den 
europæiske og en stigende global 
befolkning. Det anslås, at det vil være 
nødvendigt med en stigning på 70 % i 
verdens fødevareforsyning for at kunne 
føde den samlede befolkning på 9 
milliarder mennesker i 2050. Landbruget 
står for omkring 10 % af Unionens 
drivhusgasemissioner, og selv om de falder 
i Europa, forventes de samlede emissioner 
fra landbruget at ville stige op til 20 % 
inden 2030. Endvidere vil Europa skulle 
sørge for tilstrækkelige leverancer af 
råmaterialer, energi og industriprodukter 
under omstændigheder, hvor der bliver 
færre fossile kulstofressourcer (olie- og 
gasproduktionen forventes at falde med 
omkring 60 % inden 2050), og samtidig 
skal den opretholde sin konkurrenceevne. 
Bioaffald (man regner med op til 138 
millioner tons om året i Unionen, og heraf 
bliver op til 40 % deponeret) er et enormt 
problem og giver store omkostninger, på 
trods af at det potentielt set har en høj 
merværdi. For eksempel bliver 
skønsmæssigt 30 % af alle fødevarer, der 
bliver produceret i udviklede lande, smidt 
ud. Der er brug for store ændringer, hvis 
dette tal skal reduceres med 50 % i 
Unionen inden 2030. Derudover er de 
nationale grænser til ingen nytte, når der er 
tale om spredning af dyre- og 
planteskadegørere og -sygdomme, 
herunder zoonotiske sygdomme og 
fødevarebårne patogener. Det er 
nødvendigt med nationale forebyggende 

I de kommende årtier vil Europa komme til 
at stå over for stigende konkurrence om 
begrænsede, udtømmelige naturressourcer, 
virkningerne af klimaændringer, navnlig på 
primære produktionssystemer (landbrug, 
skovbrug, fiskeri og akvakultur), og 
behovet for at kunne tilbyde en bæredygtig, 
sikker og sikret fødevareforsyning for den 
europæiske og en stigende global 
befolkning. Det anslås, at det vil være 
nødvendigt med en stigning på 70 % i 
verdens fødevareforsyning for at kunne 
føde den samlede befolkning på 9 
milliarder mennesker i 2050. Landbruget 
står for omkring 10 % af Unionens 
drivhusgasemissioner, og selv om de falder 
i Europa, forventes de samlede emissioner 
fra landbruget at ville stige op til 20 % 
inden 2030. Endvidere vil Europa skulle 
sørge for tilstrækkelige leverancer af 
råmaterialer, energi og industriprodukter 
under omstændigheder, hvor der bliver 
færre fossile kulstofressourcer (olie- og 
gasproduktionen forventes at falde med
omkring 60 % inden 2050), og samtidig 
skal den opretholde sin konkurrenceevne. 
Bioaffald (man regner med op til 138 
millioner tons om året i Unionen, og heraf 
bliver op til 40 % deponeret) er et enormt 
problem og giver store omkostninger, på 
trods af at det potentielt set har en høj 
merværdi. For eksempel bliver 
skønsmæssigt 30 % af alle fødevarer, der 
bliver produceret i udviklede lande, smidt 
ud. Der er brug for store ændringer, hvis 
dette tal skal reduceres med 50 % i 
Unionen inden 2030. Derudover er de
nationale grænser til ingen nytte, når der er 
tale om spredning af dyre- og 
planteskadegørere og -sygdomme, 
herunder zoonotiske sygdomme og 
fødevarebårne patogener. Det er 
nødvendigt med national jordovervågning, 
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foranstaltninger, men tiltag på EU-plan er 
af væsentlig betydning for kontrol i sidste 
instans og for et effektivt fungerende indre 
marked. Udfordringen er kompleks, den 
påvirker en bred vifte af indbyrdes 
forbundne sektorer, og den kræver en 
mangfoldighed af tiltag.

territorial pleje og nationale forebyggende 
foranstaltninger, men tiltag på EU-plan er 
af væsentlig betydning for kontrol i sidste 
instans og for et effektivt fungerende indre 
marked. Udfordringen er kompleks, den 
påvirker en bred vifte af indbyrdes 
forbundne sektorer, og den kræver en 
mangfoldighed af tiltag.

Or. en

Ændringsforslag 307
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de kommende årtier vil Europa komme til 
at stå over for stigende konkurrence om 
begrænsede, udtømmelige naturressourcer, 
virkningerne af klimaændringer, navnlig på 
primære produktionssystemer (landbrug, 
skovbrug, fiskeri og akvakultur), og 
behovet for at kunne tilbyde en bæredygtig, 
sikker og sikret fødevareforsyning for den 
europæiske og en stigende global 
befolkning. Det anslås, at det vil være 
nødvendigt med en stigning på 70 % i 
verdens fødevareforsyning for at kunne 
føde den samlede befolkning på 9 
milliarder mennesker i 2050. Landbruget 
står for omkring 10 % af Unionens 
drivhusgasemissioner, og selv om de falder 
i Europa, forventes de samlede emissioner 
fra landbruget at ville stige op til 20 %
inden 2030. Endvidere vil Europa skulle 
sørge for tilstrækkelige leverancer af 
råmaterialer, energi og industriprodukter 
under omstændigheder, hvor der bliver 
færre fossile kulstofressourcer (olie- og 
gasproduktionen forventes at falde med 
omkring 60 % inden 2050), og samtidig 
skal den opretholde sin konkurrenceevne. 
Bioaffald (man regner med op til 138 

I de kommende årtier vil Europa komme til 
at stå over for stigende konkurrence om 
begrænsede, udtømmelige naturressourcer, 
virkningerne af klimaændringer, navnlig på 
primære produktionssystemer (landbrug, 
skovbrug, fiskeri og akvakultur), og 
behovet for at kunne tilbyde en bæredygtig, 
sikker og sikret fødevareforsyning for den 
europæiske og en stigende global 
befolkning. Det anslås, at det vil være 
nødvendigt med en stigning på 70 % i 
verdens fødevareforsyning for at kunne 
føde den samlede befolkning på 9 
milliarder mennesker i 2050. Denne 
fødevarekrise forklarer ikke den aktuelle 
ubalance mellem ofte national 
overskudsproduktion og den konstante 
stigning i fødevareimport, ligesom den 
ikke begrunder den øgede kompleksitet af 
de globale fødevarenetværk. Det er derfor 
vigtigt, at EU har bedre kontrol med 
forsyningskredsløbene, idet det prioriteres 
at tage højde for sæsonmæssige cyklusser, 
produkternes oprindelse og evnen til at 
spore fødevarer. Landbruget står for 
omkring 10 % af Unionens 
drivhusgasemissioner, og selv om de falder 
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millioner tons om året i Unionen, og heraf 
bliver op til 40 % deponeret) er et enormt 
problem og giver store omkostninger, på 
trods af at det potentielt set har en høj 
merværdi. For eksempel bliver 
skønsmæssigt 30 % af alle fødevarer, der 
bliver produceret i udviklede lande, smidt 
ud. Der er brug for store ændringer, hvis 
dette tal skal reduceres med 50 % i 
Unionen inden 2030. Derudover er de 
nationale grænser til ingen nytte, når der er 
tale om spredning af dyre- og 
planteskadegørere og -sygdomme, 
herunder zoonotiske sygdomme og 
fødevarebårne patogener. Det er 
nødvendigt med nationale forebyggende 
foranstaltninger, men tiltag på EU-plan er 
af væsentlig betydning for kontrol i sidste 
instans og for et effektivt fungerende indre 
marked. Udfordringen er kompleks, den 
påvirker en bred vifte af indbyrdes 
forbundne sektorer, og den kræver en 
mangfoldighed af tiltag.

i Europa, forventes de samlede emissioner 
fra landbruget at ville stige op til 20 % 
inden 2030. Endvidere vil Europa skulle 
sørge for tilstrækkelige leverancer af 
råmaterialer, energi og industriprodukter 
under omstændigheder, hvor der bliver 
færre fossile kulstofressourcer (olie- og
gasproduktionen forventes at falde med 
omkring 60 % inden 2050), og samtidig 
skal den opretholde sin konkurrenceevne. 
Bioaffald (man regner med op til 138 
millioner tons om året i Unionen, og heraf 
bliver op til 40 % deponeret) er et enormt 
problem og giver store omkostninger, på 
trods af at det potentielt set har en høj 
merværdi. For eksempel bliver 
skønsmæssigt 30 % af alle fødevarer, der 
bliver produceret i udviklede lande, smidt 
ud. Der er brug for store ændringer, hvis 
dette tal skal reduceres med 50 % i 
Unionen inden 2030. Derudover er de 
nationale grænser til ingen nytte, når der er 
tale om spredning af dyre- og 
planteskadegørere og -sygdomme, 
herunder zoonotiske sygdomme og 
fødevarebårne patogener. Det er 
nødvendigt med nationale forebyggende 
foranstaltninger, men tiltag på EU-plan er 
af væsentlig betydning for kontrol i sidste 
instans og for et effektivt fungerende indre 
marked. Udfordringen er kompleks, den 
påvirker en bred vifte af indbyrdes 
forbundne sektorer, og den kræver en 
mangfoldighed af tiltag.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt, at EU har bedre mulighed for at spore fødevarer, så det er lettere at 
identificere oprindelsen af fødevareforgiftninger, og så forureningskilden hurtigt kan 
identificeres. Et særligt relevant eksempel herpå er E.coli-sundhedskrisen i Tyskland i 2011.

Ændringsforslag 308
Vittorio Prodi
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Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er brug for flere og flere biologiske 
ressourcer for at kunne tilfredsstille 
markedsefterspørgslen efter en sikker og 
sund fødevareforsyning, biomaterialer, 
biobrændsel og biobaserede produkter, lige 
fra forbrugsvarer til bulkkemikalier. Men 
kapaciteten i de jord- og vandbaserede 
økosystemer til deres fremstilling er 
begrænset, og samtidig er der konkurrence 
om udnyttelsen heraf, og de bliver ofte 
ikke forvaltet optimalt, hvilket for 
eksempel viser sig i et brat fald i jordens 
kulstofindhold og fertilitet. Der er et 
underudnyttet potentiale til fremme af
økosystemtjenester fra landbrugsjord, 
skove, marine farvande og 
ferskvandsområder, hvis agronomiske og 
miljømæssige mål bliver integreret i 
bæredygtig produktion.

Der er brug for flere og flere biologiske 
ressourcer for at kunne tilfredsstille 
markedsefterspørgslen efter en sikker og 
sund fødevareforsyning, biomaterialer, 
biobrændsel og biobaserede produkter, lige 
fra forbrugsvarer til bulkkemikalier. Men 
kapaciteten i de jord- og vandbaserede 
økosystemer til deres fremstilling er 
begrænset, og samtidig er der konkurrence 
om udnyttelsen heraf, og de bliver ofte 
ikke forvaltet optimalt, hvilket for 
eksempel viser sig i et brat fald i jordens 
kulstofindhold og fertilitet. Der er et 
underudnyttet potentiale til fremme af
økosystemernes modstandsdygtighed og 
tjenester fra landbrugsjord, skove, marine 
farvande og ferskvandsområder, hvis 
agronomiske og miljømæssige mål bliver 
integreret i bæredygtig produktion.

Or. en

Ændringsforslag 309
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udviklingen af en produktionskæde med 
et minimum af affald, som også kan sikre 
fødevareforsyning i forbindelse med 
klimaforandringer og en voksende 
befolkning kan spænde vidt, fra bedre 
ledelsessystemer, der minimerer 
land-/havressourcer og hele vejen 
igennem forsyningskæden. Landbrugeres 
kollektive viden om naturressourcer, 
økologiske processer og produktkvalitet 
kan bruges som udgangspunkt for at 
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minimere afhængigheden af eksterne 
ressourcer. Kortere 
landbrugsfødevarekæder baseret på 
forbrugernes tillid og nærhed til 
producenterne danner ligeledes grundlag 
for en produktionskæde med et minimum 
af affald, ligesom de imødekommer 
forbrugernes efterspørgsel efter fødevarer 
af høj kvalitet under hensyntagen til 
dyrevelfærd.

Or. en

Ændringsforslag 310
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Potentialet i biologiske ressourcer og 
økosystemer vil kunne udnyttes på en langt 
mere bæredygtig, effektiv og integreret 
måde. For eksempel vil potentialet i 
biomasse fra skove og affaldsstrømme af 
landbrugsmæssig, akvatisk, industriel og 
også bymæssig oprindelse kunne udnyttes 
bedre.

Potentialet i biologiske ressourcer og 
økosystemer vil kunne udnyttes på en langt 
mere bæredygtig, effektiv og integreret 
måde. For eksempel vil potentialet i 
biomasse fra landbrug, skove og 
affaldsstrømme af landbrugsmæssig, 
akvatisk, industriel og også bymæssig 
oprindelse kunne udnyttes bedre.

Or. en

Begrundelse

Det bør gøres klart, at landbrug i sig selv har et stort potentiale for bæredygtig produktion og 
anvendelse af biomasse gennem særlige afgrøder, udvikling af planter med indbyggede træk 
og kaskadeanvendelse af afgrøder.

Ændringsforslag 311
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
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Bilag I – del III – punkt 2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En fuldt fungerende europæisk bioøkonomi 
– omfattende bæredygtig produktion af 
vedvarende ressourcer fra land- og 
vandmiljøer og deres omdannelse til 
fødevarer, biobaserede produkter og 
bioenergi samt de hertil knyttede offentlige 
goder – vil kunne skabe en høj europæisk 
merværdi. Hvis den forvaltes på en 
bæredygtig måde, kan den mindske det 
miljømæssige aftryk af primærproduktion 
og forsyningskæden som helhed. Den kan 
øge deres konkurrenceevne og give jobs og 
erhvervsmuligheder for udviklingen i land-
og kystområder. Fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug og overordnet 
bioøkonomi – det er forbundne 
udfordringer, som er af europæisk og 
global art. Det er vigtigt med tiltag på EU-
plan for at bringe klynger sammen, der kan 
give den nødvendige bredde og kritiske 
masse til supplering af de bestræbelser, der 
gøres af en enkelt eller af grupper af 
medlemsstater. Med en mangesidet tilgang 
vil der kunne sikres den nødvendige 
tværgående, nærende vekselvirkning 
mellem forskere, erhvervsliv, 
landmænd/producenter, rådgivere og 
slutbrugere. Det er også nødvendigt, at det 
foregår på EU-plan, hvis der skal sikres 
sammenhæng i håndteringen af denne 
udfordring i alle sektorer og stærke bånd til 
relevante EU-politikker. En koordinering 
af forskning og innovation på EU-plan vil 
kunne stimulere og være med til at 
fremskynde de fornødne ændringer i hele 
Unionen.

En fuldt fungerende europæisk bioøkonomi 
– omfattende bæredygtig produktion af 
vedvarende ressourcer fra land- og 
vandmiljøer og deres omdannelse til 
fødevarer, biobaserede produkter og
bioenergi samt de hertil knyttede offentlige 
goder – vil kunne skabe en høj europæisk 
merværdi. Hvis den forvaltes på en 
bæredygtig måde, kan den mindske det 
miljømæssige aftryk af primærproduktion 
og forsyningskæden som helhed. Den kan 
øge deres konkurrenceevne og give jobs og 
erhvervsmuligheder for udviklingen i land-
og kystområder. Parallelt med de 
markedsorienterede funktioner har 
bioøkonomi også en lang række 
funktioner, der tjener det offentlige gode, 
og som bør bevares, nemlig landbrugs- og 
skovområder, landbrugsarealers og 
skoves biodiversitet, vandkvalitet og
-tilgængelighed, jordfunktionalitet, 
klimastabilitet, luftkvalitet, 
modstandsdygtighed over for 
oversvømmelser og brande.
Fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug 
og overordnet bioøkonomi – det er 
forbundne udfordringer, som er af 
europæisk og global art. Det er vigtigt med 
tiltag på EU-plan for at bringe klynger 
sammen, der kan give den nødvendige 
bredde og kritiske masse til supplering af 
de bestræbelser, der gøres af en enkelt eller 
af grupper af medlemsstater. Med en 
mangesidet tilgang vil der kunne sikres den 
nødvendige tværgående, nærende 
vekselvirkning mellem forskere, 
erhvervsliv, landmænd/producenter, 
rådgivere, forbrugere og slutbrugere. Det 
er også nødvendigt, at det foregår på EU-
plan, hvis der skal sikres sammenhæng i 
håndteringen af denne udfordring i alle 
sektorer og stærke bånd til relevante EU-
politikker. En koordinering af forskning og 
innovation på EU-plan vil kunne stimulere 
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og være med til at fremskynde de fornødne 
ændringer i hele Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 312
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En fuldt fungerende europæisk bioøkonomi 
– omfattende bæredygtig produktion af 
vedvarende ressourcer fra land- og 
vandmiljøer og deres omdannelse til 
fødevarer, biobaserede produkter og 
bioenergi samt de hertil knyttede offentlige 
goder – vil kunne skabe en høj europæisk 
merværdi. Hvis den forvaltes på en 
bæredygtig måde, kan den mindske det 
miljømæssige aftryk af primærproduktion 
og forsyningskæden som helhed. Den kan 
øge deres konkurrenceevne og give jobs og 
erhvervsmuligheder for udviklingen i land-
og kystområder. Fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug og overordnet 
bioøkonomi – det er forbundne 
udfordringer, som er af europæisk og 
global art. Det er vigtigt med tiltag på EU-
plan for at bringe klynger sammen, der kan 
give den nødvendige bredde og kritiske 
masse til supplering af de bestræbelser, der 
gøres af en enkelt eller af grupper af 
medlemsstater. Med en mangesidet tilgang 
vil der kunne sikres den nødvendige 
tværgående, nærende vekselvirkning
mellem forskere, erhvervsliv, 
landmænd/producenter, rådgivere og 
slutbrugere. Det er også nødvendigt, at det 
foregår på EU-plan, hvis der skal sikres 
sammenhæng i håndteringen af denne 
udfordring i alle sektorer og stærke bånd til 
relevante EU-politikker. En koordinering 
af forskning og innovation på EU-plan vil 

En fuldt fungerende europæisk bioøkonomi 
– omfattende bæredygtig produktion af 
vedvarende ressourcer fra land- og
vandmiljøer og deres omdannelse til 
fødevarer, biobaserede produkter og 
bioenergi samt de hertil knyttede offentlige 
goder – vil kunne skabe en høj europæisk 
merværdi. Hvis den forvaltes på en 
bæredygtig måde, kan den mindske det 
miljømæssige aftryk af primærproduktion 
og forsyningskæden som helhed. Den kan 
øge deres konkurrenceevne og give jobs og 
erhvervsmuligheder for udviklingen i land-
og kystområder. Fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug og overordnet 
bioøkonomi – det er forbundne 
udfordringer, som er af europæisk og 
global art. Det er vigtigt med tiltag på EU-
plan for at bringe klynger sammen, der kan 
give den nødvendige bredde og kritiske 
masse til supplering af de bestræbelser, der 
gøres af en enkelt eller af grupper af 
medlemsstater. Med en gennemsigtig,
mangesidet tilgang vil der kunne sikres den 
nødvendige tværgående, nærende 
vekselvirkning mellem forskere, 
erhvervsliv, landmænd/producenter, 
rådgivere og slutbrugere. Det er også 
nødvendigt, at det foregår på EU-plan, hvis 
der skal sikres sammenhæng i håndteringen 
af denne udfordring i alle sektorer og 
stærke bånd til relevante EU-politikker. En 
koordinering af forskning og innovation på 
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kunne stimulere og være med til at 
fremskynde de fornødne ændringer i hele 
Unionen.

EU-plan vil kunne stimulere og være med 
til at fremskynde de fornødne ændringer i 
hele Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 313
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En fuldt fungerende europæisk bioøkonomi 
– omfattende bæredygtig produktion af 
vedvarende ressourcer fra land- og 
vandmiljøer og deres omdannelse til 
fødevarer, biobaserede produkter og 
bioenergi samt de hertil knyttede offentlige 
goder – vil kunne skabe en høj europæisk 
merværdi. Hvis den forvaltes på en 
bæredygtig måde, kan den mindske det 
miljømæssige aftryk af primærproduktion 
og forsyningskæden som helhed. Den kan 
øge deres konkurrenceevne og give jobs og 
erhvervsmuligheder for udviklingen i land-
og kystområder. Fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug og overordnet 
bioøkonomi – det er forbundne 
udfordringer, som er af europæisk og 
global art. Det er vigtigt med tiltag på EU-
plan for at bringe klynger sammen, der kan 
give den nødvendige bredde og kritiske 
masse til supplering af de bestræbelser, der 
gøres af en enkelt eller af grupper af 
medlemsstater. Med en mangesidet tilgang 
vil der kunne sikres den nødvendige 
tværgående, nærende vekselvirkning 
mellem forskere, erhvervsliv, 
landmænd/producenter, rådgivere og 
slutbrugere. Det er også nødvendigt, at det 
foregår på EU-plan, hvis der skal sikres 
sammenhæng i håndteringen af denne 
udfordring i alle sektorer og stærke bånd til 
relevante EU-politikker. En koordinering 

En fuldt fungerende europæisk bioøkonomi 
– omfattende bæredygtig produktion af 
vedvarende ressourcer fra land- og 
vandmiljøer og deres omdannelse til 
fødevarer, foder, biobaserede produkter og 
bioenergi samt de hertil knyttede offentlige 
goder – vil kunne skabe en høj europæisk 
merværdi. Hvis den forvaltes på en 
bæredygtig måde, kan den mindske det 
miljømæssige aftryk af primærproduktion 
og forsyningskæden som helhed. Den kan 
øge deres konkurrenceevne og give jobs og 
erhvervsmuligheder for udviklingen i land-
og kystområder. Fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug og overordnet 
bioøkonomi – det er forbundne 
udfordringer, som er af europæisk og 
global art. Det er vigtigt med tiltag på EU-
plan for at bringe klynger sammen, der kan 
give den nødvendige bredde og kritiske 
masse til supplering af de bestræbelser, der 
gøres af en enkelt eller af grupper af 
medlemsstater. Med en mangesidet tilgang 
vil der kunne sikres den nødvendige 
tværgående, nærende vekselvirkning 
mellem forskere, erhvervsliv, 
landmænd/producenter, rådgivere og 
slutbrugere. Det er også nødvendigt, at det 
foregår på EU-plan, hvis der skal sikres 
sammenhæng i håndteringen af denne 
udfordring i alle sektorer og stærke bånd til 
relevante EU-politikker. En koordinering 
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af forskning og innovation på EU-plan vil 
kunne stimulere og være med til at 
fremskynde de fornødne ændringer i hele 
Unionen.

af forskning og innovation på EU-plan vil 
kunne stimulere og være med til at 
fremskynde de fornødne ændringer i hele 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 314
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og innovation har grænseflade 
til et bredt spektrum af Unionens politikker 
og hertil knyttede mål, blandt andet den 
fælles landbrugspolitik (navnlig politikken 
om udvikling af landdistrikter) og det 
europæiske innovationspartnerskab om 
produktivitet og bæredygtighed i 
landbruget, den fælles fiskeripolitik, den 
integrerede maritime politik, det 
europæiske program om klimaændringer, 
vandrammedirektivet, rammedirektivet om 
havstrategi, handlingsplanen for skovbrug, 
den strategiske strategi for jordbund, 
Unionens 2020 biodiversitetsstrategi, den 
strategiske energiteknologiplan, Unionens 
innovations- og industripolitikker, ekstern 
politik og udviklingsbistandspolitik, 
plantesundhedsstrategier, strategier om 
dyresundhed og dyrevelfærd og 
reguleringsrammer til beskyttelse af 
miljøet, sundhed og sikkerhed, til 
beskyttelse af ressourceeffektivitet og 
klimatiltag og til reduktion af affald. En 
bedre integration af forskning og 
innovation i tilknyttede EU-politikker vil i 
markant grad kunne forbedre deres 
europæiske merværdi, give en 
løftestangseffekt, øge den 
samfundsmæssige relevans og være med til 
yderligere at udvikle bæredygtig 
forvaltning af land, have og oceaner og 

Forskning og innovation har grænseflade 
til et bredt spektrum af Unionens politikker 
og hertil knyttede mål, blandt andet den 
fælles landbrugspolitik (navnlig politikken 
om udvikling af landdistrikter) og det 
europæiske innovationspartnerskab om 
produktivitet og bæredygtighed i 
landbruget, den fælles fiskeripolitik, den 
integrerede maritime politik, det 
europæiske program om klimaændringer, 
vandrammedirektivet, rammedirektivet om 
havstrategi, rammedirektivet om affald,
handlingsplanen for skovbrug, den 
strategiske strategi for jordbund, Unionens 
2020 biodiversitetsstrategi, den strategiske 
energiteknologiplan, Unionens 
innovations- og industripolitikker, ekstern 
politik og udviklingsbistandspolitik, 
plantesundhedsstrategier, strategier om 
dyresundhed og dyrevelfærd og 
reguleringsrammer til beskyttelse af 
miljøet, sundhed og sikkerhed, til 
beskyttelse af ressourceeffektivitet og 
klimatiltag og til reduktion af affald. En 
bedre integration af forskning og 
innovation i tilknyttede EU-politikker vil i 
markant grad kunne forbedre deres 
europæiske merværdi, give en 
løftestangseffekt, øge den 
samfundsmæssige relevans og være med til 
yderligere at udvikle bæredygtig 
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bioøkonomiske markeder. forvaltning af land, have og oceaner og 
bioøkonomiske markeder.

Or. en

Ændringsforslag 315
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tiltag, der drives af udfordringer og 
fokuserer på sociale og økonomiske 
fordele, og moderniseringen af sektorer og 
markeder knyttet til bioøkonomi skal have 
støtte gennem tværfaglig forskning, som 
fremdriver innovation og fører til udvikling 
af nye praksisser, produkter og processer. 
Der skal også være en bred tilgang til 
innovation, lige fra teknologisk, ikke-
teknologisk, organisatorisk, økonomisk og 
social innovation til for eksempel nye 
forretningsmodeller, branding og tjenester.

Tiltag, der drives af udfordringer og 
fokuserer på sociale, miljømæssige og 
økonomiske fordele, og moderniseringen af 
sektorer, deltagende aktører og markeder 
knyttet til bioøkonomi skal have støtte 
gennem tværfaglig forskning, som 
fremdriver innovation og fører til udvikling 
af nye praksisser, bæredygtige produkter 
og processer. Der skal også være en bred 
tilgang til innovation, lige fra teknologisk, 
ikke-teknologisk, organisatorisk, 
økonomisk og social innovation til for 
eksempel nye forretningsmodeller, 
branding og tjenester. Landbrugeres og 
SMV'er muligheder for at bidrage til 
innovation på dette område skal 
anerkendes fuldt ud. I tilgangen til den 
biobaserede økonomi bør der tages højde 
for betydningen af lokal viden, som 
styrker lokale evner, ligesom diversitet og 
kompleksitet skal tages i betragtning.

Or. en

Ændringsforslag 316
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
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Bilag I – del III – punkt 2.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at levere tilstrækkeligt med 
fødevarer, biomasse og andre råmaterialer 
og samtidig beskytte naturressourcerne og 
fremme økosystemtjenester, blandt andet 
for at håndtere og modvirke 
klimaændringerne. I aktiviteterne skal der 
fokuseres på mere bæredygtige og 
produktive landbrugs- og 
skovbrugssystemer, som både er 
ressourceeffektive (bl.a. med lavemission) 
og robuste, og som samtidig kan udvikle 
tjenester, koncepter og politikker, som kan 
få livet på landet til at blomstre.

Formålet er at levere tilstrækkeligt med 
fødevarer, biomasse og andre råmaterialer 
og samtidig beskytte naturressourcerne, 
herunder biodiversitet, i et europæisk og
globalt perspektiv og fremme 
økosystemtjenester, blandt andet for at 
modvirke klimaændringerne. I aktiviteterne 
skal der fokuseres på mere bæredygtige, 
modstandsdygtige og produktive 
landbrugs- og skovbrugssystemer, som 
både er ressourceeffektive (bl.a. med 
lavemission, få eksterne ressourcer og 
økologisk landbrug), beskytter 
naturressourcer, er diversificerede og kan 
tilpasses et skiftende miljø og er robuste, 
og som samtidig kan udvikle tjenester, 
koncepter og politikker for forskellige 
fødevaresystemer, og som kan få livet på 
landet til at blomstre.

Or. en

Ændringsforslag 317
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at levere tilstrækkeligt med 
fødevarer, biomasse og andre råmaterialer 
og samtidig beskytte naturressourcerne og 
fremme økosystemtjenester, blandt andet 
for at håndtere og modvirke
klimaændringerne. I aktiviteterne skal der 
fokuseres på mere bæredygtige og 
produktive landbrugs- og 
skovbrugssystemer, som både er 
ressourceeffektive (bl.a. med lavemission) 
og robuste, og som samtidig kan udvikle 
tjenester, koncepter og politikker, som kan 

Formålet er at levere tilstrækkeligt med 
fødevarer, biomasse og andre råmaterialer 
og samtidig beskytte naturressourcerne og 
fremme økosystemtjenester, beskytte jord-
og vandressourcer og samtidig tackle 
udfordringerne i forbindelse med at 
reducere og tilpasse sig klimaændringerne. 
I aktiviteterne skal der fokuseres på mere 
bæredygtige og produktive landbrugs- og 
skovbrugssystemer, som både er 
ressourceeffektive (bl.a. med lavemission) 
og robuste, og som samtidig kan udvikle 
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få livet på landet til at blomstre. tjenester, koncepter og politikker, som kan 
få livet på landet til at blomstre.

Or. en

Ændringsforslag 318
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at levere tilstrækkeligt med 
fødevarer, biomasse og andre råmaterialer 
og samtidig beskytte naturressourcerne og 
fremme økosystemtjenester, blandt andet 
for at håndtere og modvirke 
klimaændringerne. I aktiviteterne skal der 
fokuseres på mere bæredygtige og 
produktive landbrugs- og 
skovbrugssystemer, som både er 
ressourceeffektive (bl.a. med lavemission) 
og robuste, og som samtidig kan udvikle 
tjenester, koncepter og politikker, som kan 
få livet på landet til at blomstre.

Formålet er at levere tilstrækkeligt med 
fødevarer, biomasse og andre råmaterialer 
og samtidig beskytte naturressourcerne på 
globalt plan og fremme 
økosystemtjenester, blandt andet for at
beskytte biodiversiteten og naturlige 
habitater og håndtere og modvirke 
klimaændringerne. I aktiviteterne skal
systematiske tilgange fremmes, og der skal
fokuseres på mere bæredygtige og 
produktive landbrugs- og 
skovbrugssystemer, herunder økologisk 
landbrug, som både er ressourceeffektive
(bl.a. med lavemission og få ressourcer) 
og robuste, og som samtidig kan udvikle 
tjenester, koncepter og politikker, som har 
til formål at sikre diversificerede 
fødevareproduktionssystemer og kan få 
livet på landet til at blomstre.

Or. en

Ændringsforslag 319
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at opfylde borgernes krav om Formålet er at opfylde borgernes krav om 
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sikre, sunde og billige fødevarer og at gøre 
fødevare- og foderforarbejdningen og -
fordelingen mere bæredygtig og 
fødevaresektoren mere konkurrencedygtig. 
I aktiviteterne skal der fokuseres på sunde 
og sikre fødevarer for alle, informerede 
kundevalg samt konkurrencedygtige 
fødevareforarbejdningsmetoder, som 
bruger færre ressourcer og producerer 
færre biprodukter, affald og drivhusgasser.

sikre, sunde og billige fødevarer og at gøre 
fødevare- og foderforarbejdningen og -
fordelingen mere bæredygtig og 
fødevaresektoren mere konkurrencedygtig. 
I aktiviteterne skal der fokuseres på sunde 
og sikre fødevarer for alle, bedre 
fødevareoplysninger til forbrugerne samt 
konkurrencedygtige 
fødevareforarbejdningsmetoder, som 
bruger færre ressourcer og producerer 
færre biprodukter, affald og drivhusgasser.

Or. en

Ændringsforslag 320
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at opfylde borgernes krav om 
sikre, sunde og billige fødevarer og at gøre 
fødevare- og foderforarbejdningen og -
fordelingen mere bæredygtig og 
fødevaresektoren mere konkurrencedygtig. 
I aktiviteterne skal der fokuseres på sunde 
og sikre fødevarer for alle, informerede 
kundevalg samt konkurrencedygtige 
fødevareforarbejdningsmetoder, som 
bruger færre ressourcer og producerer 
færre biprodukter, affald og drivhusgasser.

Formålet er at opfylde borgernes krav om 
sikre, sunde og billige fødevarer af god 
kvalitet og at gøre fødevare- og 
foderforarbejdningen og -fordelingen mere 
bæredygtig og fødevaresektoren mere 
konkurrencedygtig. I aktiviteterne skal der 
fokuseres på sunde og sikre fødevarer af 
god kvalitet for alle, informerede 
kundevalg samt konkurrencedygtige 
fødevareforarbejdningsmetoder, som 
bruger færre ressourcer og producerer 
færre biprodukter, affald og drivhusgasser.

Or. it

Ændringsforslag 321
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
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Bilag I – del III – punkt 2.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at opfylde borgernes krav om 
sikre, sunde og billige fødevarer og at gøre 
fødevare- og foderforarbejdningen og -
fordelingen mere bæredygtig og 
fødevaresektoren mere konkurrencedygtig. 
I aktiviteterne skal der fokuseres på sunde 
og sikre fødevarer for alle, informerede 
kundevalg samt konkurrencedygtige 
fødevareforarbejdningsmetoder, som 
bruger færre ressourcer og producerer 
færre biprodukter, affald og drivhusgasser.

Formålet er at opfylde borgernes krav om 
sikre, sunde og billige fødevarer og at gøre 
fødevare- og foderforarbejdningen og -
fordelingen samt fødevareforbruget mere 
bæredygtig og fødevaresektoren mere 
konkurrencedygtig. I aktiviteterne skal der 
fokuseres på et bredt udvalg af sunde, 
autentiske og sikre fødevarer af høj 
kvalitet for alle, informerede kundevalg 
samt konkurrencedygtige 
fødevareforarbejdningsmetoder, som 
bruger færre ressourcer og
tilsætningsstoffer og producerer færre 
biprodukter, affald og drivhusgasser.

Or. en

Ændringsforslag 322
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at opfylde borgernes krav om 
sikre, sunde og billige fødevarer og at gøre 
fødevare- og foderforarbejdningen og -
fordelingen mere bæredygtig og 
fødevaresektoren mere konkurrencedygtig. 
I aktiviteterne skal der fokuseres på sunde 
og sikre fødevarer for alle, informerede 
kundevalg samt konkurrencedygtige 
fødevareforarbejdningsmetoder, som 
bruger færre ressourcer og producerer 
færre biprodukter, affald og drivhusgasser.

Formålet er at opfylde borgernes krav om 
sikre, sunde og billige fødevarer og at gøre 
fødevare- og foderforarbejdningen og -
fordelingen mere bæredygtig og 
fødevaresektoren mere konkurrencedygtig
og samtidig bevare den europæiske 
biodiversitet. I aktiviteterne skal der 
fokuseres på sunde og sikre fødevarer for 
alle, informerede kundevalg samt 
konkurrencedygtige 
fødevareforarbejdningsmetoder, som 
bruger færre ressourcer og producerer 
færre biprodukter, affald og drivhusgasser.

Or. en
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Ændringsforslag 323
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at udnytte akvatiske levende 
ressourcer på en bæredygtig måde for at 
maksimere de sociale og økonomiske 
fordele/afkast fra Europas oceaner og have. 
I aktiviteternes skal der fokuseres på et 
optimalt bidrag til sikre fødevareleverancer 
ved at udvikle et bæredygtigt og 
miljøvenligt fiskeri og en
konkurrencedygtig europæisk akvakultur 
inden for den globale økonomi og på 
fremme af marin innovation gennem
bioteknologi, som kan sætte gang i god 
”blå” vækst.

Formålet er at udnytte akvatiske levende 
ressourcer på en bæredygtig måde for at 
maksimere de sociale og økonomiske 
fordele/afkast fra Europas oceaner og have
og samtidig bevare biodiversiteten og 
økosystemtjenesterne. I aktiviteternes skal 
der fokuseres på et optimalt bidrag til sikre 
fødevareleverancer ved at udvikle et 
bæredygtigt og miljøvenligt fiskeri og en 
europæisk akvakultur inden for den globale 
økonomi. Miljøhensyn vedrørende brug af
bioteknologi i åbne marine økosystemer 
skal nøje tages i betragtning.

Or. en

Ændringsforslag 324
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at udnytte akvatiske levende 
ressourcer på en bæredygtig måde for at
maksimere de sociale og økonomiske 
fordele/afkast fra Europas oceaner og have. 
I aktiviteternes skal der fokuseres på et 
optimalt bidrag til sikre fødevareleverancer 
ved at udvikle et bæredygtigt og 
miljøvenligt fiskeri og en 
konkurrencedygtig europæisk akvakultur 
inden for den globale økonomi og på 
fremme af marin innovation gennem 
bioteknologi, som kan sætte gang i god
”blå” vækst.

Formålet er at fastholde et bæredygtigt 
forbrugsniveau for akvatiske levende 
ressourcer og samtidig maksimere de 
sociale og økonomiske fordele/afkast fra 
Europas oceaner og have. I aktiviteternes 
skal der fokuseres på et optimalt bidrag til 
sikre fødevareleverancer ved at udvikle et 
bæredygtigt og miljøvenligt fiskeri og en 
konkurrencedygtig europæisk akvakultur 
inden for den globale økonomi og på 
fremme af marin innovation gennem 
bioteknologi, som kan sætte gang i god
”blå” vækst.
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Or. en

Ændringsforslag 325
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at udnytte akvatiske levende 
ressourcer på en bæredygtig måde for at 
maksimere de sociale og økonomiske 
fordele/afkast fra Europas oceaner og have. 
I aktiviteternes skal der fokuseres på et 
optimalt bidrag til sikre fødevareleverancer 
ved at udvikle et bæredygtigt og 
miljøvenligt fiskeri og en 
konkurrencedygtig europæisk akvakultur 
inden for den globale økonomi og på 
fremme af marin innovation gennem 
bioteknologi, som kan sætte gang i god
”blå” vækst.

Formålet er at udnytte akvatiske levende 
ressourcer på en bæredygtig måde for at 
maksimere de sociale og økonomiske 
fordele/afkast fra Europas oceaner og have. 
I aktiviteternes skal der fokuseres på et 
optimalt bidrag til sikre fødevareleverancer 
ved at udvikle et bæredygtigt og 
miljøvenligt fiskeri og en 
konkurrencedygtig europæisk akvakultur 
inden for den globale økonomi og på 
fremme af marin innovation gennem 
bioteknologi, som kan sætte gang i god
”blå” vækst. Forsigtighedsprincippet samt 
civilsamfundets bekymringer om brug og 
formidling af bioteknologi i åbne marine 
økosystemer skal tages i betragtning.

Or. en

Ændringsforslag 326
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.3 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Et andet mål er bekæmpelsen af 
homogeniseringen af arter, der lever i 
søer og floder, som har betydelige 
konsekvenser for funktionen af 
økosystemerne, især som følge af øget 
modstandsdygtighed over for forstyrrelser.
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Or. fr

Begrundelse

Der er vigtigt at bekæmpe det fænomen, at søer og floder er ved at antage ensartet karakter.
Alene i EU er der i de seneste tiår indført over 400 fiskearter til floder, hvor de ikke tidligere 
har været til stede.

Ændringsforslag 327
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at fremme lavemissions-, 
ressourceeffektive, bæredygtige og 
konkurrencedygtige europæiske 
biobaserede industrier. I aktiviteterne skal 
der fokuseres på fremme af bioøkonomi 
ved at omdanne konventionelle 
industriprocesser og -produkter, så de 
bliver biobaserede og ressource- og 
energieffektive, udvikling af integrerede 
bioraffinaderier, der benytter biomasse fra 
primærproduktion, bioaffald og 
biprodukter fra biobaseret industri, og på 
åbning af nye markeder ved at støtte 
standardisering, regulering og
demonstration/forsøg på stedet og andet, 
samtidig med at der tages hensyn til 
bioøkonomiens indvirkning på 
arealanvendelse og ændringer i 
arealanvendelse.

Formålet er at fremme industrier baseret 
på vedvarende energikilder samt 
energieffektive, ressourceeffektive, 
bæredygtige og konkurrencedygtige 
europæiske biobaserede industrier. I 
aktiviteterne skal der fokuseres på fremme 
af bioøkonomi ved at omdanne 
konventionelle industriprocesser og -
produkter, så de bliver biobaserede og 
ressource- og energieffektive, udvikling af 
integrerede bioraffinaderier, der benytter 
biomasse fra primærproduktion, bioaffald 
og biprodukter fra biobaseret industri, og 
på åbning af nye markeder ved at støtte 
standardisering, hvor det er nødvendigt, 
men også gennem regulering og
demonstrationsaktiviteter og andet, 
samtidig med at der tages hensyn til 
bioøkonomiens miljømæssige og 
socioøkonomiske indvirkning på 
arealanvendelse og ændringer i 
arealanvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 328
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at fremme lavemissions-, 
ressourceeffektive, bæredygtige og 
konkurrencedygtige europæiske 
biobaserede industrier. I aktiviteterne skal 
der fokuseres på fremme af bioøkonomi 
ved at omdanne konventionelle 
industriprocesser og -produkter, så de 
bliver biobaserede og ressource- og 
energieffektive, udvikling af integrerede 
bioraffinaderier, der benytter biomasse fra 
primærproduktion, bioaffald og 
biprodukter fra biobaseret industri, og på 
åbning af nye markeder ved at støtte 
standardisering, regulering og 
demonstration/forsøg på stedet og andet, 
samtidig med at der tages hensyn til 
bioøkonomiens indvirkning på 
arealanvendelse og ændringer i 
arealanvendelse.

Formålet er at fremme lavemissions-, 
ressourceeffektive, bæredygtige og 
konkurrencedygtige europæiske 
biobaserede industrier. I aktiviteterne skal 
der fokuseres på fremme af bioøkonomi 
ved at omdanne konventionelle 
industriprocesser og -produkter, så de 
bliver biobaserede og ressource- og 
energieffektive, udvikling af integrerede 
bioraffinaderier, der producerer og
benytter biomasse fra primærproduktion, 
bioaffald og biprodukter fra biobaseret 
industri, og på åbning af nye markeder ved 
at støtte standardisering, regulering og 
demonstration/forsøg på stedet og andet, 
samtidig med at der tages hensyn til 
bioøkonomiens indvirkning på
arealanvendelse og ændringer i 
arealanvendelse.

Or. en

Begrundelse

Udviklingen af integrerede bioraffinaderier må ikke begrænses til deres anvendelse.

Ændringsforslag 329
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at fremme lavemissions-, 
ressourceeffektive, bæredygtige og 
konkurrencedygtige europæiske 
biobaserede industrier. I aktiviteterne skal 
der fokuseres på fremme af bioøkonomi 
ved at omdanne konventionelle 
industriprocesser og -produkter, så de 

Formålet er at fremme lavemissions-, 
ressourceeffektive, bæredygtige og 
konkurrencedygtige europæiske 
biobaserede industrier. I aktiviteterne skal 
der fokuseres på fremme af bioøkonomi 
ved at omdanne konventionelle 
industriprocesser og -produkter, så de 
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bliver biobaserede og ressource- og 
energieffektive, udvikling af integrerede 
bioraffinaderier, der benytter biomasse fra 
primærproduktion, bioaffald og 
biprodukter fra biobaseret industri, og på 
åbning af nye markeder ved at støtte 
standardisering, regulering og 
demonstration/forsøg på stedet og andet, 
samtidig med at der tages hensyn til 
bioøkonomiens indvirkning på 
arealanvendelse og ændringer i 
arealanvendelse.

bliver biobaserede og ressource- og 
energieffektive, udvikling af integrerede 
bioraffinaderier, der benytter biomasse fra 
primærproduktion, bioaffald og 
biprodukter fra biobaseret industri, og på 
åbning af nye markeder ved at støtte 
standardisering, regulering og 
demonstration/forsøg på stedet og andet, 
samtidig med at der tages hensyn til 
bioøkonomiens indvirkning på 
arealanvendelse og ændringer i 
arealanvendelse samt civilsamfundets 
synspunkter og ønsker.

Or. en

Ændringsforslag 330
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionen vil reducere 
drivhusgasemissionerne med 20 % under 
niveauet i 1990 inden 2020 og opnå en 
yderligere reduktion på 80-95 % inden 
2050. Desuden skal vedvarende 
energikilder dække 20 % af det endelige 
energiforbrug i 2020 sammenkoblet med et 
energieffektivitetsmål på 20 %. Hvis disse 
mål skal nås, vil det kræve en omlægning 
af energisystemet, hvor lavemission 
kombineres med energisikkerhed og 
overkommelige priser, samtidig med at 
Europas økonomiske konkurrenceevne 
styrkes. Europa er for øjeblikket langt fra 
dette overordnede mål. 80 % af det
europæiske energisystem hviler stadig på
fossile brændstoffer, og sektoren 
producerer 80 % af alle Unionens 
drivhusgasemissioner. Hvert år går 2,5 % 
af Unionens bruttonationalprodukt (BNP) 
til energiimport, og det vil sandsynligvis 
stige. Hvis denne tendens fortsætter, vil 

Unionen vil reducere 
drivhusgasemissionerne med 20 % under 
niveauet i 1990 inden 2020. Desuden skal 
vedvarende energikilder dække 20 % af det 
endelige energiforbrug i 2020 
sammenkoblet med et 
energieffektivitetsmål på 20 %. Hvis disse 
mål skal nås, vil det kræve en omlægning 
af energisystemet, hvor lavemission 
kombineres med energisikkerhed og 
overkommelige priser, samtidig med at 
Europas økonomiske konkurrenceevne 
styrkes. Systemet trænger til en revision af 
denne art, eftersom europæiske
virksomheder og forbrugere på grund af 
udsvingene i energipriserne på 
verdensmarkedet og problemet med 
leveringssikkerheden, en øget skattebyrde 
på energiressourcer og de høje 
omkostninger ved tilpasningen til EU's 
miljøpolitikker bruger en stadig stigende 
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det føre til fuld afhængighed af olie- og 
gasimport i 2050. På grund af udsvingene i
energipriserne på verdensmarkedet og 
problemet med leveringssikkerheden 
bruger europæiske virksomheder og 
forbrugere en stadig stigende del af deres 
indkomst på energi.

del af deres indkomst på energi.

Or. it

Ændringsforslag 331
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionen vil reducere 
drivhusgasemissionerne med 20 % under 
niveauet i 1990 inden 2020 og opnå en 
yderligere reduktion på 80-95 % inden 
2050. Desuden skal vedvarende 
energikilder dække 20 % af det endelige 
energiforbrug i 2020 sammenkoblet med et 
energieffektivitetsmål på 20 %. Hvis disse 
mål skal nås, vil det kræve en omlægning 
af energisystemet, hvor lavemission 
kombineres med energisikkerhed og 
overkommelige priser, samtidig med at 
Europas økonomiske konkurrenceevne 
styrkes. Europa er for øjeblikket langt fra 
dette overordnede mål. 80 % af det 
europæiske energisystem hviler stadig på 
fossile brændstoffer, og sektoren 
producerer 80 % af alle Unionens 
drivhusgasemissioner. Hvert år går 2,5 % 
af Unionens bruttonationalprodukt (BNP) 
til energiimport, og det vil sandsynligvis 
stige. Hvis denne tendens fortsætter, vil det 
føre til fuld afhængighed af olie- og 
gasimport i 2050. På grund af udsvingene i 
energipriserne på verdensmarkedet og 
problemet med leveringssikkerheden 
bruger europæiske virksomheder og 
forbrugere en stadig stigende del af deres 

Unionen vil reducere 
drivhusgasemissionerne med 20 % under 
niveauet i 1990 inden 2020 og opnå en 
yderligere reduktion på 80-95 % inden 
2050. Desuden skal vedvarende 
energikilder dække 20 % af det endelige 
energiforbrug i 2020 sammenkoblet med et 
energieffektivitetsmål på 20 %. Inden 
2050 skal der opnås en reduktion af 
drivhusgasemissionerne på 80-95 %. Alle 
dekarboniseringsscenarier i 
energikøreplan 2050 viser, at teknologier 
inden for vedvarende energi fra midten af 
dette århundreder vil stå for den største 
del af energiforsyningsteknologierne, og 
at slutbrugernes energieffektivitet vil have 
afgørende indflydelse på, om målene nås. 
Det er derfor hensigtsmæssigt, at 80 % af 
budgettet under denne udfordring går til 
forskning og innovation inden for 
vedvarende energi og energieffektivitet 
hos slutbrugerne. Hvis disse mål skal nås, 
vil det kræve en omlægning af 
energisystemet, hvor lavemission 
kombineres med energisikkerhed og 
overkommelige priser, samtidig med at 
Europas økonomiske konkurrenceevne 
styrkes. Europa er for øjeblikket langt fra 
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indkomst på energi. dette overordnede mål. 80 % af det 
europæiske energisystem hviler stadig på 
fossile brændstoffer, og sektoren 
producerer 80 % af alle Unionens 
drivhusgasemissioner. Hvert år går 2,5 % 
af Unionens bruttonationalprodukt (BNP) 
til energiimport, og det vil sandsynligvis 
stige. Hvis denne tendens fortsætter, vil det 
føre til fuld afhængighed af olie- og 
gasimport i 2050. På grund af udsvingene i 
energipriserne på verdensmarkedet og 
problemet med leveringssikkerheden 
bruger europæiske virksomheder og 
forbrugere en stadig stigende del af deres 
indkomst på energi.

Or. en

Ændringsforslag 332
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionen vil reducere 
drivhusgasemissionerne med 20 % under 
niveauet i 1990 inden 2020 og opnå en 
yderligere reduktion på 80-95 % inden 
2050. Desuden skal vedvarende 
energikilder dække 20 % af det endelige 
energiforbrug i 2020 sammenkoblet med et 
energieffektivitetsmål på 20 %. Hvis disse 
mål skal nås, vil det kræve en omlægning 
af energisystemet, hvor lavemission 
kombineres med energisikkerhed og 
overkommelige priser, samtidig med at 
Europas økonomiske konkurrenceevne 
styrkes. Europa er for øjeblikket langt fra 
dette overordnede mål. 80 % af det 
europæiske energisystem hviler stadig på 
fossile brændstoffer, og sektoren 
producerer 80 % af alle Unionens 
drivhusgasemissioner. Hvert år går 2,5 % 
af Unionens bruttonationalprodukt (BNP) 

Unionen vil reducere 
drivhusgasemissionerne med 20 % under 
niveauet i 1990 inden 2020 og eventuelt
opnå en yderligere reduktion på 80-95 % 
inden 2050. Desuden skal vedvarende 
energikilder dække 20 % af det endelige 
energiforbrug i 2020 sammenkoblet med et 
energieffektivitetsmål på 20 %. Hvis disse 
mål skal nås, vil det kræve en omlægning 
af energisystemet, hvor lavemission 
kombineres med energisikkerhed og 
overkommelige priser, samtidig med at 
Europas økonomiske konkurrenceevne 
styrkes. Europa er for øjeblikket langt fra 
dette overordnede mål. 80 % af det 
europæiske energisystem hviler stadig på 
fossile brændstoffer, og sektoren 
producerer 80 % af alle Unionens 
drivhusgasemissioner. Hvert år går 2,5 % 
af Unionens bruttonationalprodukt (BNP) 
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til energiimport, og det vil sandsynligvis 
stige. Hvis denne tendens fortsætter, vil det 
føre til fuld afhængighed af olie- og 
gasimport i 2050. På grund af udsvingene i 
energipriserne på verdensmarkedet og 
problemet med leveringssikkerheden 
bruger europæiske virksomheder og 
forbrugere en stadig stigende del af deres 
indkomst på energi.

til energiimport, og det vil sandsynligvis 
stige. Hvis denne tendens fortsætter, vil det 
føre til fuld afhængighed af olie- og 
gasimport i 2050, medmindre der udvikles 
nye energikilder i EU på et bæredygtigt 
grundlag. På grund af udsvingene i 
energipriserne på verdensmarkedet og 
problemet med leveringssikkerheden 
bruger europæiske virksomheder og 
forbrugere en stadig stigende del af deres 
indkomst på energi.

Or. en

Begrundelse

Det endelige mål for reduktion af drivhusgasemissioner inden 2050 er endnu ikke besluttet. 
Mål på 80-95 % er ønskelige, men ikke nødvendigvis gennemførlige. Der er desuden nye gas-
og olieressourcer i Europa, og det er ved at blive besluttet, om disse ressourcer kan udvindes 
på en bæredygtig måde. De må ikke glemmes i Horisont 2020.

Ændringsforslag 333
Oreste Rossi
Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 3.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Køreplanen for en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050 viser, at den 
planlagte reduktion af 
drivhusgasemissioner i vid udstrækning 
vil skulle nås inden for Unionens område. 
Det vil indebære, at CO2-emissionerne 
skal være reduceret med over 90 % inden 
2050 i elsektoren, med over 80 % i 
industrien, med mindst 60 % inden for 
transport og med omkring 90 % inden for 
de øvrige sektorer og tjenester.

udgår

Or. it

Begrundelse

Som navnet antyder vedrører rammeprogrammet kun årene frem til 2020. Derfor giver det 
ikke mening at henvise til mulige fremtidige scenarier for efterfølgende årtier.
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Ændringsforslag 334
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 3.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Køreplanen for en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050 viser, at den 
planlagte reduktion af 
drivhusgasemissioner i vid udstrækning vil 
skulle nås inden for Unionens område. Det 
vil indebære, at CO2-emissionerne skal 
være reduceret med over 90 % inden 2050 
i elsektoren, med over 80 % i industrien, 
med mindst 60 % inden for transport og 
med omkring 90 % inden for de øvrige 
sektorer og tjenester.

I køreplanen for en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050, som foreslået 
af Kommissionen, antages det, at den 
planlagte reduktion af 
drivhusgasemissioner i lyset af den 
manglende aftale blandt verdens lande om 
spørgsmålet i vid udstrækning vil skulle 
nås inden for Unionens område. Det vil 
indebære, at CO2-emissionerne skal være 
reduceret med endnu mere end 90 % inden 
2050 i elsektoren, med over 80 % i 
industrien, med 60 % inden for transport 
og med 90 % inden for de øvrige sektorer 
og tjenester.

Or. en

Begrundelse

Det endelige mål for reduktion af drivhusgasemissioner inden 2050 er endnu ikke besluttet. 
Mål på 80-95 % er ønskelige, men ikke nødvendigvis gennemførlige.

Ændringsforslag 335
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 3.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne opnå disse reduktioner kræves 
der betydelige investeringer inden for 
forskning, udvikling, demonstration og
indførelse af effektive, sikre og pålidelige 
lavemissionsenergiteknologier og -
tjenester. Det skal ske samtidig med ikke-

For at kunne opnå disse reduktioner kræves 
der betydelige investeringer inden for 
forskning, udvikling, demonstration og
markedsføring til overkommelige priser af 
effektive, sikre og pålidelige 
lavemissionsenergiteknologier og -
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teknologiske løsninger på både udbuds- og 
efterspørgselssiden. Alt dette skal indgå i 
en integreret lavemissionspolitik, som også 
omfatter centrale støtteteknologier, især 
ikt-løsninger og avanceret fremstilling og 
forarbejdning samt avancerede materialer. 
Målet er at nå frem til effektive 
energiteknologier og -tjenester, som kan 
udnyttes bredt på europæiske og 
internationale markeder, og at etablere 
intelligent forvaltning på 
efterspørgselssiden, som er baseret på et 
åbent og transparent marked for handel 
med energi og intelligente energieffektive 
forvaltningssystemer.

tjenester. Det skal ske samtidig med ikke-
teknologiske løsninger på både udbuds- og 
efterspørgselssiden. Alt dette skal indgå i 
en integreret lavemissionspolitik, som også 
omfatter centrale støtteteknologier, især 
ikt-løsninger og avanceret fremstilling og 
forarbejdning samt avancerede materialer. 
Målet er at nå frem til effektive 
energiteknologier og -tjenester, som kan 
udnyttes bredt på europæiske og 
internationale markeder, og at etablere 
intelligent forvaltning på 
efterspørgselssiden, som er baseret på et 
åbent og transparent marked for handel 
med energi og intelligente energieffektive 
forvaltningssystemer.

Or. it

Ændringsforslag 336
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 3.1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til optimering af ressourcer 
giver vedtagelsen af separate budgetposter 
for hver af de teknologier, der er nævnt i 
SET-planen, europæisk merværdi.

Or. it

Ændringsforslag 337
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 3.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
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demonstration af innovative vedvarende 
energikilder og teknologier til 
kulstofopsamling og -oplagring, som giver 
lavere omkostninger og miljøsikre 
teknologier i stor målestok med højere 
konversionseffektivitet og større adgang til 
forskellige markeder og driftsmiljøer.

demonstration af energi fra vedvarende 
energikilder til en overkommelig pris, som
er miljøsikre og har højere 
konversionseffektivitet og større adgang til 
forskellige markeder og driftsmiljøer.

Or. it

Ændringsforslag 338
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 3.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala
demonstration af innovative vedvarende 
energikilder og teknologier til 
kulstofopsamling og -oplagring, som giver
lavere omkostninger og miljøsikre 
teknologier i stor målestok med højere 
konversionseffektivitet og større adgang til 
forskellige markeder og driftsmiljøer.

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og demonstration af 
innovative vedvarende energikilder, som 
giver mere effektive, billigere og 
miljøsikre teknologier med højere 
konversionseffektivitet og større adgang til 
forskellige markeder og driftsmiljøer.

Or. en

Ændringsforslag 339
Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 3.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af innovative vedvarende 
energikilder og teknologier til 
kulstofopsamling og -oplagring, som giver 
lavere omkostninger og miljøsikre 

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af innovative vedvarende 
energikilder og teknologier til 
kulstofopsamling og -oplagring, som giver 
lavere omkostninger og miljøsikre 
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teknologier i stor målestok med højere 
konversionseffektivitet og større adgang til 
forskellige markeder og driftsmiljøer.

teknologier i stor målestok med højere 
konversionseffektivitet og større adgang til 
forskellige markeder og driftsmiljøer. I 
aktiviteterne skal der desuden fokuseres 
på forskning og udvikling af teknologier 
til lagring af vedvarende energi.

Or. xm

Ændringsforslag 340
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 3.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af teknologier og 
værdikæder, som kan gøre bioenergi mere 
konkurrencedygtig og bæredygtig, 
reducere tiden til markedet for brint- og 
brændselsceller og give nye muligheder 
med et langfristet løbetidspotentiale.

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af teknologier og 
værdikæder, som kan gøre bioenergi mere 
konkurrencedygtig og bæredygtig, 
reducere tiden til markedet for biometan,
brint- og brændselsceller og give nye 
muligheder med et langfristet 
løbetidspotentiale.

Or. it

Ændringsforslag 341
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 3.3 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Et enkelt, intelligent europæisk 
elektricitetsnet

d) Et enkelt, intelligent europæisk 
elektricitetsnet, hvormed det er muligt at 
integrere vedvarende energikilder fuldt ud 
i energimikset

Or. en
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Ændringsforslag 342
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 3.3 – litra e – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
tværfaglig forskning i energiteknologier
(herunder visionære tiltag) og fælles 
gennemførelse af paneuropæiske 
forskningsprogrammer og faciliteter i 
verdensklasse.

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
tværfaglig forskning i energiteknologier
(herunder visionære tiltag) og
virkningerne af udstyr, anlæg og den 
nyeste teknologiske udvikling på 
havmiljøet og fælles gennemførelse af 
paneuropæiske forskningsprogrammer og 
faciliteter i verdensklasse.

Or. en

Ændringsforslag 343
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 3.3 – litra g – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
anvendt innovation, som kan gøre det 
lettere at indføre energiteknologier og -
tjenester på markedet, afhjælpe ikke-
teknologiske barrierer og fremskynde en 
omkostningseffektiv gennemførelse af 
Unionens energipolitikker.

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
anvendt innovation, som kan gøre det 
lettere at indføre energiteknologier og -
tjenester på markedet, afhjælpe ikke-
teknologiske barrierer og fremskynde en 
omkostningseffektiv gennemførelse af 
Unionens energipolitikker. I den 
forbindelse fortsættes programmet 
Intelligent energi i Europa, som 
gennemføres med succes gennem 
programmet for konkurrenceevne og 
innovation med en ambitiøs 
budgettildeling under Horisont 2020-
programmet, der allerede er i gang.

Or. en
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Ændringsforslag 344
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at udvikle et 
europæisk transportsystem, der er 
ressourcebesparende, miljøvenligt, sikkert 
og integreret til gavn for borgerne, 
økonomien og samfundet.

Det specifikke mål er at udvikle et 
europæisk transportsystem, der er 
ressourcebesparende, miljøvenligt, sikkert, 
overkommeligt i pris og integreret til gavn 
for borgerne, økonomien og samfundet.

Or. en

Ændringsforslag 345
Kartika Tamara Liotard

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4.1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et transportsystem skal favne filosofien 
om "sund aldring og uafhængighed i 
dagligdagen" og skal således være 
tilgængelig og til gavn for alle – uanset 
alder, køn eller handicap.

Or. en

Ændringsforslag 346
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4.3 – litra a - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne skal være fokuseret på at 
reducere ressourceforbruget og 

Aktiviteterne skal være fokuseret på at 
reducere ressourceforbruget og 
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drivhusgasemissionerne og forbedre 
køretøjernes effektivitet, at fremskynde 
udviklingen og anvendelsen af en ny 
generation af elektriske og andre lav- eller 
nulemissionskøretøjer, blandt andet ved 
gennem nyvindinger inden for motorer, 
batterier og infrastruktur; at udforske og 
udnytte potentialet i alternative 
brændstoffer og innovative og mere 
effektive fremdriftssystemer, herunder 
brændselsinfrastruktur; at optimere brugen 
af infrastrukturer ved hjælp af intelligente 
transportsystemer og intelligent udstyr; og 
at øge anvendelsen af efterspørgselsstyring 
og offentlig og ikke-motoriseret transport, 
især i byområder.

drivhusgasemissionerne og forbedre 
køretøjernes effektivitet, at fremskynde 
udviklingen og anvendelsen af en ny 
generation af lavemissionskøretøjer til 
overkommelige markedspriser, blandt 
andet ved gennem nyvindinger inden for 
motorer, batterier og infrastruktur; at 
udforske og udnytte potentialet i alternative 
brændstoffer og innovative og mere 
effektive fremdriftssystemer, herunder 
brændselsinfrastruktur; at optimere brugen 
af infrastrukturer ved hjælp af intelligente 
transportsystemer og intelligent udstyr; og 
at øge anvendelsen af efterspørgselsstyring 
og offentlig og ikke-motoriseret transport, 
især i byområder.

Or. it

Ændringsforslag 347
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4.3 – litra a - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne skal være fokuseret på at 
reducere ressourceforbruget og 
drivhusgasemissionerne og forbedre 
køretøjernes effektivitet, at fremskynde 
udviklingen og anvendelsen af en ny 
generation af elektriske og andre lav- eller 
nulemissionskøretøjer, blandt andet ved 
gennem nyvindinger inden for motorer, 
batterier og infrastruktur; at udforske og 
udnytte potentialet i alternative 
brændstoffer og innovative og mere 
effektive fremdriftssystemer, herunder 
brændselsinfrastruktur; at optimere brugen 
af infrastrukturer ved hjælp af intelligente 
transportsystemer og intelligent udstyr; og 
at øge anvendelsen af efterspørgselsstyring 
og offentlig og ikke-motoriseret transport, 
især i byområder.

Aktiviteterne skal være fokuseret på at 
reducere ressourceforbruget og 
drivhusgasemissionerne og forbedre 
køretøjernes effektivitet, at fremskynde 
udviklingen og anvendelsen af en ny 
generation af elektriske og andre lav- eller 
nulemissionskøretøjer til overkommelige 
markedspriser, blandt andet ved gennem 
nyvindinger inden for motorer, batterier og 
infrastruktur; at udforske og udnytte 
potentialet i alternative brændstoffer og 
innovative og mere effektive 
fremdriftssystemer, herunder 
brændselsinfrastruktur; at optimere brugen 
af infrastrukturer ved hjælp af intelligente 
transportsystemer og intelligent udstyr; og 
at øge anvendelsen af efterspørgselsstyring 
og offentlig og ikke-motoriseret transport, 
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især i byområder.

Or. it

Ændringsforslag 348
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4.3 – litra c - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne skal have fokus på at udvikle 
næste generation af innovative 
transportmidler og at forberede grundlaget 
for den næste generation ved at arbejde 
med nye koncepter og ideer, intelligente 
kontrolsystemer og interoperable 
standarder, effektive produktionsprocesser, 
kortere udviklingstider og færre 
livscyklusomkostninger.

Aktiviteterne skal have fokus på at udvikle 
næste generation af innovative 
transportmidler og at forberede grundlaget 
for den næste generation ved at arbejde 
med nye koncepter og ideer til 
konkurrencedygtige markedspriser, 
intelligente kontrolsystemer og 
interoperable standarder, effektive 
produktionsprocesser, kortere 
udviklingstider og færre 
livscyklusomkostninger.

Or. it

Ændringsforslag 349
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Klimaindsats, ressourceeffektivitet og 
råstofforsyning

5. Indsats på klima- og vandområdet, 
ressourceeffektivitet og råstofforsyning

Or. en

Begrundelse

Water innovation needs to be an absolutely clear priority for sustainability in Europe. EU’s 
citizens do recognize it as such: a clear majority (68%) feels that water-related problems are 
serious and 75% of all citizens strongly support EU-level action. In Rio+20 Europe puts 
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water forward as one of the top five priority areas in which clear operational targets with 
agreed time frames are needed. As the world market is rapidly growing the opportunities are 
there when doing so. Therefore water issues need to be mentioned explicitly as being a part of 
the key societal challenges in Horizon 2020.

Ændringsforslag 350
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at udvikle en 
ressourceeffektiv økonomi, der er robust 
over for klimaforandringer, og som
opfylder den voksende verdensbefolknings 
behov inden for bæredygtige rammer for 
planetens naturressourcer. Aktiviteterne 
skal bidrage til at forbedre Europas 
konkurrenceevne og øge trivslen, alt 
imens de sikrer miljømæssig integritet og 
bæredygtighed, holder den gennemsnitlige 
globale opvarmning på under 2 °C og gør 
det muligt for økosystemerne og samfundet 
at tilpasse sig klimaforandringerne.

Det specifikke mål er at udvikle en 
ressourceeffektiv økonomi, der er robust 
over for klimaforandringer, og som sikrer 
beskyttelse og bæredygtig forvaltning af 
naturressourcer og økosystemer samt en 
bæredygtig anvendelse og forsyning af 
råstoffer for at kunne opfylde den 
voksende verdensbefolknings behov inden 
for bæredygtige rammer for planetens 
naturressourcer. Aktiviteterne skal bidrage 
til at øge trivslen i EU, alt imens de sikrer 
miljømæssig integritet og bæredygtighed, 
holder den gennemsnitlige globale 
opvarmning på under 2 °C og gør det 
muligt for økosystemerne og samfundet at 
tilpasse sig klimaforandringerne.

Or. en

Ændringsforslag 351
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at udvikle en 
ressourceeffektiv økonomi, der er robust 
over for klimaforandringer, og som 
opfylder den voksende verdensbefolknings 

Det specifikke mål er at udvikle en 
ressourceeffektiv økonomi, der er robust 
over for klimaforandringer, og som 
opfylder den voksende verdensbefolknings 
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behov inden for bæredygtige rammer for 
planetens naturressourcer. Aktiviteterne 
skal bidrage til at forbedre Europas 
konkurrenceevne og øge trivslen, alt imens 
de sikrer miljømæssig integritet og
bæredygtighed, holder den gennemsnitlige 
globale opvarmning på under 2 °C og gør 
det muligt for økosystemerne og samfundet 
at tilpasse sig klimaforandringerne.

behov inden for bæredygtige rammer for 
planetens naturressourcer. Aktiviteterne 
skal bidrage til at forbedre Europas 
konkurrenceevne og øge trivslen, alt imens 
de sikrer miljømæssig integritet og 
bæredygtighed, holder den gennemsnitlige 
globale opvarmning på under 2 °C, gør det 
muligt for økosystemerne og samfundet at 
tilpasse sig klimaforandringerne og 
beskytter kulturarven.

Or. en

Ændringsforslag 352
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at udvikle en 
ressourceeffektiv økonomi, der er robust 
over for klimaforandringer, og som 
opfylder den voksende verdensbefolknings 
behov inden for bæredygtige rammer for 
planetens naturressourcer. Aktiviteterne 
skal bidrage til at forbedre Europas 
konkurrenceevne og øge trivslen, alt imens 
de sikrer miljømæssig integritet og 
bæredygtighed, holder den gennemsnitlige 
globale opvarmning på under 2 °C og gør 
det muligt for økosystemerne og samfundet 
at tilpasse sig klimaforandringerne.

Det specifikke mål er at udvikle en 
ressourceeffektiv økonomi, der er robust 
over for klimaforandringer, og en 
bæredygtig forsyning af råvarer og vand 
for at opfylde den voksende 
verdensbefolknings behov inden for 
bæredygtige rammer for planetens 
naturressourcer. Aktiviteterne skal bidrage 
til at forbedre Europas konkurrenceevne og 
øge trivslen, alt imens de sikrer 
miljømæssig integritet og bæredygtighed, 
holder den gennemsnitlige globale 
opvarmning på under 2 °C og gør det 
muligt for økosystemerne og samfundet at 
tilpasse sig klimaforandringerne.

Or. en

Ændringsforslag 353
Corinne Lepage

Forslag til forordning



PE492.613v01-00 60/86 AM\906357DA.doc

DA

Bilag I – del III – punkt 5.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at udvikle en 
ressourceeffektiv økonomi, der er robust 
over for klimaforandringer, og som 
opfylder den voksende verdensbefolknings 
behov inden for bæredygtige rammer for 
planetens naturressourcer. Aktiviteterne 
skal bidrage til at forbedre Europas 
konkurrenceevne og øge trivslen, alt imens 
de sikrer miljømæssig integritet og 
bæredygtighed, holder den gennemsnitlige 
globale opvarmning på under 2 °C og gør 
det muligt for økosystemerne og samfundet 
at tilpasse sig klimaforandringerne.

Det specifikke mål er at udvikle en 
ressourceeffektiv økonomi, der er robust 
over for klimaforandringer, og som 
opfylder den voksende verdensbefolknings 
behov inden for bæredygtige rammer for 
planetens naturressourcer på landjorden og 
i havområder. Aktiviteterne skal bidrage 
til at forbedre Europas konkurrenceevne og 
øge trivslen, alt imens de sikrer 
miljømæssig integritet og bæredygtighed, 
holder den gennemsnitlige globale 
opvarmning på under 2 °C og gør det 
muligt for økosystemerne og samfundet at 
tilpasse sig klimaforandringerne.

Or. en

Ændringsforslag 354
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5.1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er et presserende behov for nye 
løsninger i forbindelse med Europas 
integrerede vandsystemer. Europa står 
over for problemer med en 
vandinfrastruktur (både 
spildevandsledningsnettet og 
drikkevandsforsyningen), der bliver ældre 
og ældre, og udfordringer som stigende 
vandmangel, større risiko for 
oversvømmede byer, vandforurening og 
en stigende og mere specifik efterspørgsel 
efter vand fra landbrug, industri og 
bybefolkninger. For at løse de 
samfundsmæssige udfordringer 
(garantere vand af en god kvalitet til 
overkommelige priser for alle, at skaffe 
det rigtige vand af den rigtige kvalitet til 
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den rigtige pris til industri/landbrug og at 
nedbringe forureningen) er det 
nødvendigt, at Europa investerer i 
innovative fornyelser af vandsystemerne.

Or. en

Ændringsforslag 355
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5.1 – afsnit 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I betragtning af de alvorlige og stort 
set irreversible forandringer i store dele af 
Jordens klimasystem, er der behov for at 
overveje alle kilder til den globale 
opvarmning og alle 
afbødningsmuligheder. Ud over
overvejelserne om reduktion af CO2-
emissioner, kan hurtigtvirkende strategier 
(f.eks. reduktion af hydrofluorcarboner, 
kønrøg, troposfærisk ozon; biologisk 
binding) føre til den hurtigste imødegåelse 
af klimaændringer inden for nogle årtier 
eller endnu hurtigere.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget erstatter ændringsforslag 29 i forslaget til udtalelse.

Ændringsforslag 356
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En bæredygtig forsyning og En bæredygtig forsyning og 
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ressourceeffektiv forvaltning af råstoffer, 
herunder efterforskning, udvinding, 
forarbejdning, genbrug, genanvendelse og 
substitution af råstoffer, er altafgørende 
for, at moderne samfund og deres 
økonomier kan fungere. Sektorer som 
bygge- og anlægssektoren, 
kemikaliesektoren, bilsektoren, 
luftfartsindustrien, maskin- og 
udstyrsindustrien, der tegner sig for en 
samlet merværdi på 1 300 mia. EUR og 
omfatter ca. 30 mio. arbejdspladser, er alle 
stærkt afhængige af adgangen til råstoffer. 
Men forsyningerne af råstoffer til Unionen 
er under stigende pres. Desuden er 
Unionen stærkt afhængig af import af 
strategisk vigtige råstoffer, der i 
alarmerende grad påvirkes af 
markedsforvridninger. Dertil kommer, at 
Unionen stadig har værdifulde 
mineralforekomster, hvis efterforskning og 
udvinding begrænses af mangel på egnet 
teknologi og hæmmes af stigende global 
konkurrence. I betragtning af råstoffernes 
betydning for den europæiske 
konkurrenceevne, økonomien og 
anvendelsen i innovative produkter har det 
højeste prioritet for Unionen at sikre en 
bæredygtig forsyning og ressourceeffektiv 
forvaltning af råstoffer.

ressourceeffektiv forvaltning af råstoffer,
herunder efterforskning, udvinding, 
forarbejdning, genbrug, genanvendelse og 
substitution af råstoffer, er altafgørende 
for, at moderne samfund og deres 
økonomier kan fungere. Sektorer som 
bygge- og anlægssektoren, 
kemikaliesektoren, bilsektoren, 
luftfartsindustrien, maskin- og 
udstyrsindustrien, der tegner sig for en 
samlet merværdi på 1 300 mia. EUR og 
omfatter ca. 30 mio. arbejdspladser, er alle 
stærkt afhængige af adgangen til råstoffer. 
Men forsyningerne af råstoffer til Unionen 
er under stigende pres, især hvad angår 
dårlig styring af affaldskredsløb. Desuden 
er Unionen stærkt afhængig af import af 
strategisk vigtige råstoffer, der i 
alarmerende grad påvirkes af 
markedsforvridninger. Dertil kommer, at 
Unionen stadig har værdifulde 
mineralforekomster, hvis efterforskning og 
udvinding begrænses af mangel på egnet 
teknologi og hæmmes af stigende global 
konkurrence. I betragtning af råstoffernes 
betydning for den europæiske 
konkurrenceevne, økonomien og 
anvendelsen i innovative produkter har det 
højeste prioritet for Unionen at sikre en 
bæredygtig forsyning og ressourceeffektiv 
forvaltning af råstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 357
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5.1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klimaændringerne udgør også en trussel 
mod Europas kulturarv, og det er 
afgørende at forstå udfordringerne og nå 
frem til de rigtige løsninger for at kunne 
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bevare identitet, social samhørighed og 
maksimere de økonomiske fordele, der er 
forbundet med turisme.

Or. en

Ændringsforslag 358
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis vi skal opfylde Unionens og de 
internationale mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner og –koncentrationer 
og håndtere virkningerne af 
klimaforandringerne, kræver det udvikling 
og udbredelse af omkostningseffektive 
teknologier samt afbødnings- og 
tilpasningsforanstaltninger. Unionens og de 
verdensomspændende politiske rammer 
skal sikre, at økosystemerne og 
biodiversiteten beskyttes, værdsættes og 
genoprettes på passende vis, så deres evne 
til at levere ressourcer og tjenester i 
fremtiden bevares. Forskning og 
innovation kan medvirke til at sikre en 
pålidelig og bæredygtig adgang til råstoffer 
og en væsentlig reduktion i 
ressourceforbruget og mængden af affald.

Hvis vi skal opfylde Unionens og de 
internationale mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner og håndtere 
virkningerne af klimaforandringerne, 
kræver det udvikling og udbredelse af
bæredygtige og effektive teknologiske og 
ikke-teknologiske løsninger samt 
afbødnings- og tilpasningsforanstaltninger. 
Unionens og de verdensomspændende 
politiske rammer skal sikre, at 
økosystemerne og biodiversiteten 
beskyttes, værdsættes og genoprettes på 
passende vis, så deres evne til at levere 
ressourcer og tjenester i fremtiden bevares. 
Forskning og innovation kan medvirke til 
at sikre en pålidelig og bæredygtig adgang 
til råstoffer og en væsentlig reduktion i 
ressourceforbruget og mængden af affald.

Or. en

Ændringsforslag 359
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hovedvægten i Unionens indsats lægges Hovedvægten i Unionens indsats lægges 
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derfor på at støtte centrale EU-mål og –
politikker, herunder: Europa 2020-
strategien, flagskibsinitiativet "Innovation i 
EU", et ressourceeffektivt Europa og den 
tilsvarende køreplan, køreplanen for 
omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050, Tilpasning til 
klimaændringer: et europæisk 
handlingsgrundlag, Råstofinitiativet, 
Unionens strategi for bæredygtig 
udvikling, en integreret EU-havpolitik, 
rammedirektivet om en havstrategi, 
handlingsplanen for miljøinnovation og 
den digitale dagsorden for Europa. Disse 
tiltag skal derfor styrke samfundets evne til 
at blive mere robust over for miljø- og 
klimaforandringer og sikre adgangen til 
råstoffer.

derfor på at støtte centrale EU-mål og –
politikker, herunder: Europa 2020-
strategien, flagskibsinitiativet "Innovation i 
EU", et ressourceeffektivt Europa og den 
tilsvarende køreplan, Tilpasning til 
klimaændringer: et europæisk 
handlingsgrundlag, Råstofinitiativet, 
Unionens strategi for bæredygtig 
udvikling, en integreret EU-havpolitik, 
rammedirektivet om en havstrategi, 
handlingsplanen for miljøinnovation og 
den digitale dagsorden for Europa. Disse 
tiltag skal derfor styrke samfundets evne til 
at blive mere robust over for miljø- og 
klimaforandringer og sikre adgangen til 
råstoffer.

Or. it

Ændringsforslag 360
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hovedvægten i Unionens indsats lægges 
derfor på at støtte centrale EU-mål og –
politikker, herunder: Europa 2020-
strategien, flagskibsinitiativet "Innovation i 
EU", et ressourceeffektivt Europa og den 
tilsvarende køreplan, køreplanen for 
omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050, Tilpasning til 
klimaændringer: et europæisk 
handlingsgrundlag, Råstofinitiativet, 
Unionens strategi for bæredygtig 
udvikling, en integreret EU-havpolitik, 
rammedirektivet om en havstrategi, 
handlingsplanen for miljøinnovation og
den digitale dagsorden for Europa. Disse 
tiltag skal derfor styrke samfundets evne til 
at blive mere robust over for miljø- og 

Hovedvægten i Unionens indsats lægges 
derfor på at støtte centrale EU-mål og –
politikker, herunder: Europa 2020-
strategien, flagskibsinitiativet "Innovation i 
EU", et ressourceeffektivt Europa og den 
tilsvarende køreplan, køreplanen for 
omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050, Tilpasning til 
klimaændringer: et europæisk 
handlingsgrundlag, Råstofinitiativet, 
Unionens strategi for bæredygtig 
udvikling, en integreret EU-havpolitik, 
rammedirektivet om en havstrategi, 
handlingsplanen for miljøinnovation og det 
syvende handlingsprogram på 
miljøområdet. Disse tiltag skal derfor 
styrke samfundets evne til at blive mere 
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klimaforandringer og sikre adgangen til 
råstoffer.

robust over for miljø- og klimaforandringer 
og sikre adgangen til råstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 361
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I betragtning af klimaets og miljøets skala, 
kompleksitet og tværnationale og globale 
karakter samt den internationale dimension 
af råstofforsyningskæden må der handles 
på EU-plan og internationalt plan. Den 
tværfaglige karakter af den forskning, der 
er nødvendig, kræver, at indbyrdes 
supplerende viden og ressourcer samles i 
en fælles pulje, for at denne udfordring kan 
gribes effektivt an. Hvis ressourceforbruget 
og virkningerne for miljøet skal reduceres, 
kræver det en beslutsom samfundsmæssig 
og teknologisk overgang til en økonomi, 
der er baseret på et bæredygtig forhold 
mellem naturen og menneskehedens 
velfærd. Koordinerede forsknings- og 
innovationsaktiviteter vil føre til bedre 
indsigt i og prognoser om klima- og 
miljøforandringer ud fra en systemisk og 
tværsektoriel synsvinkel, reducere 
usikkerheder, påpege og vurdere 
sårbarheder, risici, omkostninger og 
muligheder samt udbrede rækkevidden og 
forbedre virkningen af de 
samfundsmæssige og politiske tiltag og 
løsninger. Det er også målet at sætte 
aktører på alle niveauer af samfundet i 
stand til at deltage aktivt i denne proces.

I betragtning af klimaets og miljøets skala, 
kompleksitet og tværnationale og globale 
karakter samt den internationale dimension 
af råstofforsyningskæden må der handles 
på EU-plan og internationalt plan. Den 
tværfaglige karakter af den forskning, der 
er nødvendig, kræver, at indbyrdes 
supplerende viden og ressourcer samles i 
en fælles pulje, for at denne udfordring kan 
gribes effektivt an. Hvis ressourceforbruget 
og virkningerne for miljøet skal reduceres, 
kræver det en beslutsom samfundsmæssig 
og teknologisk overgang til en bæredygtig
økonomi, der er baseret på et gensidigt 
gavnligt forhold mellem biodiversitet og 
befolkningerne. Koordinerede forsknings-
og innovationsaktiviteter vil føre til bedre 
indsigt i og prognoser om klima- og 
miljøforandringer ud fra en systemisk og 
tværsektoriel synsvinkel, reducere 
usikkerheder, påpege og vurdere 
sårbarheder, risici, omkostninger og 
muligheder samt udbrede rækkevidden og 
forbedre virkningen af de 
samfundsmæssige og politiske tiltag og 
løsninger. Det er også målet at sætte 
aktører på alle niveauer af samfundet i 
stand til at deltage aktivt i denne proces.

Or. en
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Ændringsforslag 362
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Spørgsmålet om adgang til råstoffer 
kræver en koordineret forsknings- og 
innovationsindsats på tværs af mange 
forskellige fagområder og sektorer, der kan 
bidrage til at levere sikre, økonomisk 
gennemførlige, miljømæssigt forsvarlige 
og socialt acceptable løsninger i hele 
værdikæden (efterforskning, udvinding, 
forarbejdning, genbrug, genanvendelse og 
substitution). Innovation på disse områder 
vil give vækst- og jobskabelsesmuligheder 
såvel som innovative muligheder inden for 
videnskab, teknologi, økonomi, politik og 
forvaltning. Derfor er der taget skridt til at 
forberede et europæisk 
innovationspartnerskab om råstoffer.

Spørgsmålet om bæredygtig brug af
råstoffer og deres tilgængelighed kræver 
en koordineret forsknings- og 
innovationsindsats på tværs af mange 
forskellige fagområder og sektorer, der kan 
bidrage til at levere sikre, økonomisk 
gennemførlige, miljømæssigt forsvarlige 
og socialt acceptable løsninger i hele 
værdikæden (efterforskning, udvinding,
projektering, forarbejdning, genbrug, 
genanvendelse og substitution). Innovation 
på disse områder vil give vækst- og 
jobskabelsesmuligheder såvel som 
innovative muligheder inden for videnskab, 
teknologi, økonomi, politik og forvaltning. 
Derfor er der taget skridt til at forberede et 
europæisk innovationspartnerskab om 
råstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 363
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at udvikle og vurdere innovative, 
omkostningseffektive og bæredygtige 
foranstaltninger vedrørende tilpasning og 
afbødning, hvor der fokuseres på både CO2
og andre drivhusgasser og fremhæves både 
teknologiske og ikketeknologiske, grønne 
løsninger gennem frembringelse af 
oplysninger, som skal danne grundlag for 
velinformerede, tidlige og effektive 

Målet er at udvikle og vurdere innovative, 
omkostningseffektive og bæredygtige 
foranstaltninger vedrørende tilpasning og 
afbødning, hvor der fokuseres på både CO2
og andre drivhusgasser og fremhæves både 
teknologiske og ikketeknologiske, grønne 
løsninger gennem frembringelse af 
oplysninger, som skal danne grundlag for 
velinformerede, tidlige og effektive 
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beslutninger, og gennem 
netværkssamarbejde blandt de nødvendige 
kompetente aktører. Aktiviteterne skal især 
lægge vægt på følgende: øget indsigt i 
klimaforandringerne og tilvejebringelse af 
pålidelige klimaprognoser, vurdering af 
konsekvenser og sårbare områder samt 
udvikling af innovative og 
omkostningseffektive foranstaltninger 
vedrørende tilpasning og 
risikoforebyggelse samt støtte til 
afbødningspolitikkerne.

beslutninger, og gennem 
netværkssamarbejde blandt de nødvendige 
kompetente aktører. Aktiviteterne skal især 
lægge vægt på følgende: øget indsigt i 
klimaforandringerne og tilvejebringelse af 
pålidelige klimaprognoser, vurdering af 
konsekvenser og sårbare områder samt 
udvikling af innovative og 
omkostningseffektive foranstaltninger 
vedrørende afbødning, tilpasning og 
risikoforebyggelse samt støtte til 
afbødningspolitikkerne.

Or. en

Ændringsforslag 364
Elena Oana Antonescu

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at udvikle og vurdere innovative, 
omkostningseffektive og bæredygtige 
foranstaltninger vedrørende tilpasning og 
afbødning, hvor der fokuseres på både CO2
og andre drivhusgasser og fremhæves både 
teknologiske og ikketeknologiske, grønne 
løsninger gennem frembringelse af 
oplysninger, som skal danne grundlag for 
velinformerede, tidlige og effektive 
beslutninger, og gennem 
netværkssamarbejde blandt de nødvendige 
kompetente aktører. Aktiviteterne skal især 
lægge vægt på følgende: øget indsigt i 
klimaforandringerne og tilvejebringelse af 
pålidelige klimaprognoser, vurdering af 
konsekvenser og sårbare områder samt 
udvikling af innovative og 
omkostningseffektive foranstaltninger 
vedrørende tilpasning og 
risikoforebyggelse samt støtte til 
afbødningspolitikkerne.

Målet er at udvikle og vurdere innovative, 
omkostningseffektive og bæredygtige 
foranstaltninger og strategier vedrørende 
tilpasning og afbødning, hvor der fokuseres 
på både CO2 og andre drivhusgasser og 
fremhæves både teknologiske og 
ikketeknologiske, grønne løsninger
gennem frembringelse af oplysninger, som 
skal danne grundlag for velinformerede, 
tidlige og effektive beslutninger, og 
gennem netværkssamarbejde blandt de 
nødvendige kompetente aktører. 
Aktiviteterne skal især lægge vægt på 
følgende: øget indsigt i 
klimaforandringerne og tilvejebringelse af 
pålidelige klimaprognoser, vurdering af 
konsekvenser og sårbare områder samt 
udvikling af innovative og 
omkostningseffektive foranstaltninger 
vedrørende tilpasning og 
risikoforebyggelse samt støtte til 
afbødningspolitikkerne.
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Or. ro

Ændringsforslag 365
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at skaffe den fornødne viden, så vi 
kan forvalte naturressourcerne på en måde, 
som sikrer en bæredygtig balance mellem 
de begrænsede ressourcer og de 
samfundsmæssige og økonomiske behov. 
Aktiviteterne skal især lægge vægt på 
følgende: udbygning af vores indsigt i, 
hvordan økosystemerne fungerer, deres 
samspil med sociale systemer og deres 
rolle med hensyn til at holde gang i 
økonomien og sikre befolkningens trivsel 
og tilvejebringelse af viden og værktøjer, 
der sikrer effektiv beslutningstagning og 
offentligt engagement.

Målet er at skaffe den fornødne viden, så vi 
kan forvalte naturressourcerne på en måde, 
som sikrer en bæredygtig balance mellem 
de begrænsede ressourcer og de 
samfundsmæssige og økonomiske behov. 
Aktiviteterne skal især lægge vægt på 
følgende: udbygning af vores indsigt i, 
hvordan økosystemerne fungerer,
herunder havenes og skovenes 
regulerende rolle, der modvirker den 
globale opvarmning, deres samspil med 
sociale systemer og deres rolle med hensyn 
til at holde gang i økonomien og sikre 
befolkningens trivsel og tilvejebringelse af 
viden og værktøjer, der sikrer effektiv 
beslutningstagning og offentligt 
engagement.

Or. en

Ændringsforslag 366
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5.3 – litra b – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Sikring af foranstaltninger til værn 
om den bæredygtige omlægning, 
forvaltning og anvendelse af 
vandressourcer og vandforsyning. Målet 
er at styrke en innovativ videnbase om 
(omlægninger inden for) vandforsyning, 



AM\906357DA.doc 69/86 PE492.613v01-00

DA

vandrensning, lukkede vandkredsløb, 
genindvinding af energi/råstoffer og at 
forbedre inddragelsen af 
slutbrugerne/deres adfærd for at 
imødekomme fremtidige behov.

Or. en

Ændringsforslag 367
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5.3 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Sikring af bæredygtig forsyning af 
råstoffer uden for energi- og 
landbrugsområdet

c) Sikring af bæredygtig anvendelse, 
forvaltning og forsyning af råstoffer uden 
for energi- og landbrugsområdet

Or. en

Ændringsforslag 368
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at øge vores viden om råstoffer og 
udvikle innovative metoder til 
omkostningseffektiv og miljøvenlig
efterforskning, udvinding, forarbejdning,
genbrug og genvinding af råstoffer og til at 
erstatte dem med økonomisk attraktive 
alternativer med en lavere miljøpåvirkning. 
Aktiviteterne skal især lægge vægt på 
følgende: at opnå øget indsigt i råstoffernes 
tilgængelighed, fremme en bæredygtig 
forsyning og brug af råstoffer, finde 
alternativer til kritiske råstoffer og øge 
befolkningens bevidsthed og viden om 
råstoffer.

Målet er at øge vores viden om råstoffer og 
udvikle innovative metoder til 
omkostningseffektiv, ressourceeffektiv og 
miljøvenlig anvendelse, genbrug og 
genvinding af råstoffer og til at erstatte 
dem med økonomisk attraktive alternativer 
med en lavere miljøpåvirkning. 
Aktiviteterne skal især lægge vægt på 
følgende: at opnå øget indsigt i råstoffernes 
tilgængelighed, fremme en bæredygtig 
forsyning og brug af råstoffer, fremme 
miljøvenligt design, finde alternativer til 
kritiske råstoffer, udvikle processer og
systemer med lukkede kredsløb, støtte 
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genanvendelses- og genbrugsstrategier og 
-teknologier; ved hjælp af 
foranstaltninger på efterspørgselssiden at 
give borgerne og forbrugerne større 
indflydelse på reduktionen af 
råstofforbrug og -spild og øge 
befolkningens bevidsthed og viden om 
råstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 369
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at fremme alle former for 
miljøinnovation, der letter overgangen til 
en grøn økonomi. Aktiviteterne skal især 
lægge vægt på følgende: at styrke 
miljømæssigt innovative teknologier, 
processer, tjenester og produkter samt 
sætte skub i deres udbredelse og 
reproduktion på markedet, med særlig vægt 
på SMV'er, støtte innovative politikker og 
samfundsmæssige ændringer, måle og 
vurdere fremskridtene i retning af en grøn 
økonomi og øge ressourceeffektiviteten 
ved brug af digitale systemer.

Målet er at fremme alle former for 
miljøinnovation, der letter overgangen til 
en grøn økonomi. Aktiviteterne skal især 
lægge vægt på følgende: at styrke 
miljømæssigt innovative teknologier, 
processer, tjenester og produkter samt 
sætte skub i deres udbredelse til 
overkommelige priser og deres
reproduktion på markedet, med særlig vægt 
på SMV'er, støtte innovative politikker og 
samfundsmæssige ændringer, måle og 
vurdere fremskridtene i retning af en grøn 
økonomi og øge ressourceeffektiviteten 
ved brug af digitale systemer.

Or. it

Ændringsforslag 370
Anna Záborská

Forslag til forordning
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Bilag I – del III – punkt 6.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det første er der fortsat betydelige
forskelle i Unionen, både inden for og 
mellem landene. I 2010 viste indekset for 
menneskelig udvikling, som er en samlet 
måling af fremskridt inden for sundhed, 
uddannelse og indkomst, at tallet for EU-
medlemsstaterne lå på mellem 0,743 and 
0,895, hvilket altså afspejlede betydelige 
forskelle mellem landene. Der er også 
stadig store forskelle mellem kønnene: 
f.eks. er lønforskellen mellem mænd og 
kvinder i Unionen stadig 17,8 % til fordel 
for mændene. Hver sjette EU-borger (ca. 
80 mio. mennesker) risikerer aktuelt at 
blive fattige. I løbet af de seneste to årtier 
er fattigdommen blandt unge og i 
børnefamilier vokset. Ungdomsledigheden 
ligger på over 20 %. 150 mio. europæere
(ca. 25 %) har aldrig brugt internet og vil 
måske aldrig opnå tilstrækkelig digital 
kunnen. Den politiske ligegyldighed og 
polarisering i forbindelse med valg er også 
vokset, hvilket afspejler borgernes faldende 
tillid til de nuværende politiske systemer. 
Disse tal tyder på, at visse 
samfundsgrupper og fællesskaber 
vedvarende er ekskluderet fra den sociale 
og økonomiske udvikling og/eller 
demokratiske politikker.

For det første er der fortsat forskelle i 
Unionen, både inden for og mellem 
landene. I 2010 viste indekset for 
menneskelig udvikling, som er en samlet 
måling af fremskridt inden for sundhed, 
uddannelse og indkomst, at tallet for EU-
medlemsstaterne lå på mellem 0,743 and 
0,895, hvilket altså afspejlede betydelige 
forskelle mellem landene. Der er også 
stadig ulige muligheder for mænd og 
kvinder. Hver sjette EU-borger (ca. 80 mio. 
mennesker) risikerer aktuelt at blive 
fattige. I løbet af de seneste to årtier er 
fattigdommen blandt unge og i 
børnefamilier vokset. Ungdomsledigheden 
ligger på over 20 %. 150 mio. europæere
(ca. 25 %) har aldrig brugt internet og vil 
måske aldrig opnå tilstrækkelig digital 
kunnen. Den politiske ligegyldighed og 
polarisering i forbindelse med valg er også 
vokset, hvilket afspejler borgernes faldende 
tillid til de nuværende politiske systemer. 
Disse tal tyder på, at visse 
samfundsgrupper og fællesskaber 
vedvarende er ekskluderet fra den sociale 
og økonomiske udvikling og/eller 
demokratiske politikker.

Or. en

Ændringsforslag 371
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at styrke solidariteten og den 
sociale, økonomiske og politiske 

Målet er at styrke solidariteten og den 
sociale, økonomiske og politiske 
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integration og fremme en positiv 
tværkulturel dynamik i Europa og med 
internationale partnere gennem avanceret 
forskning og tværfaglighed, teknologiske 
fremskridt og organisatoriske innovationer. 
Forskning inden for humaniora kan i den 
forbindelse spille en vigtig rolle. 
Forskningen skal støtte de politiske 
beslutningstagere i deres arbejde med at 
udforme politikker, som bekæmper 
fattigdom og forebygger forekomsten af 
forskellige former for opsplitning, 
diskrimination og uligheder, f.eks. 
kønsbestemte uligheder eller digitale eller 
innovationsrelaterede kløfter, i de 
europæiske samfund og i andre 
verdensregioner. Den skal især bidrage til 
gennemførelsen og tilpasningen af Europa 
2020-strategien og Unionens overordnede 
eksterne tiltag. Der skal træffes specifikke 
foranstaltninger for at frigøre potentialet 
for topkvalitet i de mindre udviklede 
regioner, således at deltagelsen i Horisont 
2020 udbredes.

integration og fremme en positiv 
tværkulturel dynamik i Europa og med 
internationale partnere gennem avanceret 
forskning og tværfaglighed, teknologiske 
fremskridt og organisatoriske innovationer. 
Forskning inden for humaniora kan i den 
forbindelse spille en vigtig rolle. 
Forskningen skal støtte de politiske 
beslutningstagere i deres arbejde med at 
udforme politikker, som bekæmper 
fattigdom og forebygger forekomsten af 
forskellige former for opsplitning, 
diskrimination og uligheder, f.eks. 
kønsbestemte uligheder, 
forskelsbehandling på baggrund af køn, 
race eller etnisk oprindelse, religion eller 
tro, handicap, alder, herunder 
foranstaltninger til fjernelse af hindringer 
for handicappedes adgang eller digitale 
eller innovationsrelaterede kløfter, i de 
europæiske samfund og i andre 
verdensregioner. Den skal især bidrage til 
gennemførelsen og tilpasningen af Europa 
2020-strategien og Unionens overordnede 
eksterne tiltag. Der skal træffes specifikke 
foranstaltninger for at frigøre potentialet 
for topkvalitet i de mindre udviklede 
regioner, således at deltagelsen i Horisont 
2020 udbredes.

Or. en

Begrundelse

Mere end 15 % af EU's befolkning har et handicap. I Horisont 2020-forslagene skal man 
tydeligt og klart tage fat på bekæmpelse af forskelsbehandling på baggrund af handicap (i 
tråd med artikel 21 i EU's charter om grundlæggende rettigheder, artikel 2 i traktaten om 
Den Europæiske Union, artikel 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og 
FN's konvention om handicappedes rettigheder).

Ændringsforslag 372
Anna Záborská

Forslag til forordning



AM\906357DA.doc 73/86 PE492.613v01-00

DA

Bilag I – del III – punkt 6.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at styrke solidariteten og den 
sociale, økonomiske og politiske 
integration og fremme en positiv 
tværkulturel dynamik i Europa og med 
internationale partnere gennem avanceret 
forskning og tværfaglighed, teknologiske 
fremskridt og organisatoriske innovationer. 
Forskning inden for humaniora kan i den 
forbindelse spille en vigtig rolle. 
Forskningen skal støtte de politiske 
beslutningstagere i deres arbejde med at 
udforme politikker, som bekæmper 
fattigdom og forebygger forekomsten af 
forskellige former for opsplitning, 
diskrimination og uligheder, f.eks. 
kønsbestemte uligheder eller digitale eller 
innovationsrelaterede kløfter, i de 
europæiske samfund og i andre 
verdensregioner. Den skal især bidrage til 
gennemførelsen og tilpasningen af Europa 
2020-strategien og Unionens overordnede 
eksterne tiltag. Der skal træffes specifikke 
foranstaltninger for at frigøre potentialet 
for topkvalitet i de mindre udviklede 
regioner, således at deltagelsen i Horisont 
2020 udbredes.

Målet er at styrke solidariteten og den 
sociale, økonomiske og politiske 
integration og fremme en positiv 
tværkulturel dynamik i Europa og med 
internationale partnere gennem avanceret 
forskning og tværfaglighed, teknologiske 
fremskridt og organisatoriske innovationer. 
Forskning inden for humaniora kan i den 
forbindelse spille en vigtig rolle. 
Forskningen skal støtte de politiske 
beslutningstagere i deres arbejde med at 
udforme politikker, som bekæmper 
fattigdom og social eksklusion eller 
digitale eller innovationsrelaterede kløfter i 
de europæiske samfund og i andre 
verdensregioner. Den skal især bidrage til 
gennemførelsen og tilpasningen af Europa 
2020-strategien og Unionens overordnede 
eksterne tiltag. Der skal træffes specifikke 
foranstaltninger for at frigøre potentialet 
for topkvalitet i de mindre udviklede 
regioner, således at deltagelsen i Horisont 
2020 udbredes.

Or. en

Ændringsforslag 373
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at fremme udviklingen af 
innovative samfund og politikker i Europa 
gennem medinddragelse af borgere, 
virksomheder og brugere i forskning og 
innovation og fremme koordinerede 

Målet er at fremme udviklingen af 
innovative samfund og politikker i Europa 
gennem medinddragelse af borgere,
herunder handicappede, virksomheder og 
brugere i forskning og innovation og 
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forsknings- og innovationspolitikker i 
forbindelse med globaliseringen. Der vil 
især blive ydet støtte til udviklingen af 
EFR og udformningen af rammebetingelser 
for innovation.

fremme koordinerede forsknings- og 
innovationspolitikker i forbindelse med 
globaliseringen. Der vil især blive ydet 
støtte til udviklingen af EFR og 
udformningen af rammebetingelser for 
innovation.

Or. en

Ændringsforslag 374
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.3.1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at sikre et samfundsmæssigt engagement 
i forskning og innovation

c) at sikre et samfundsmæssigt 
engagement, også ved høringer af 
civilsamfundets organisationer, navnlig 
handicappedes organisationer, i forskning 
og innovation

Or. en

Begrundelse

For at frembringe forskning, der er nyttig og meningsfuld for samfundet, er det af afgørende 
betydning, at handicappede og de organisationer, der repræsenterer dem, inddrages fuldt ud i 
forskningsprojekter, som finansieres af Horisont 2020. Dette er vigtigt, hvis vi vil sikre, at den 
europæiske forskning leverer resultater, der svarer til samfundets og borgernes behov, især 
handicappede borgeres. På nuværende tidspunkt har der ikke været tale om at inddrage 
handicappede i Horisont 2020-forskningen, og forslaget bør ændres i overensstemmelse 
hermed.

Ændringsforslag 375
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.3.1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at sikre et samfundsmæssigt engagement c) at sikre et samfundsmæssigt engagement 
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i forskning og innovation i forskning og innovation; at øge 
samfundets forståelse af videnskaben

Or. en

Begrundelse

Forståelsen for videnskabens betydning er vigtig for samfundet.

Ændringsforslag 376
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.3.3 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at styrke sikkerheden via 
grænseforvaltning

b) at styrke sikkerheden via 
grænseforvaltning; især med hensyn til 
bekæmpelse af ulovlig indvandring til 
EU's territorium 

Or. it

Ændringsforslag 377
Yves Cochet, Jill Evans

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.3.3 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at øge Europas modstandskraft over for 
kriser og katastrofer

d) at øge Europas forebyggelse, reaktion 
og modstandskraft over for kriser og 
katastrofer, herunder naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer

Or. en

Ændringsforslag 378
Oreste Rossi
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Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa er konfronteret med en række 
strukturelle svagheder, hvad angår 
innovationskapacitet og evnen til at 
frembringe nye tjenesteydelser, produkter 
og processer. Nogle af de aktuelle 
problemer er Europas forholdsvis svage 
evne til at tiltrække og holde på talenter, 
underudnyttelsen af den eksisterende 
forskningsstyrke til at skabe økonomiske 
eller samfundsmæssige værdier, lave 
niveauer for iværksætteraktivitet, 
ekspertisecentrenes utilstrækkelige 
ressourcer til at konkurrere globalt og 
uforholdsmæssigt mange hindringer for 
samarbejdet inden for videntrekanten 
højere uddannelse, forskning og 
erhvervsliv på europæisk niveau.

Europa er konfronteret med en række 
strukturelle svagheder, hvad angår 
innovationskapacitet og evnen til at 
frembringe nye tjenesteydelser, produkter 
og processer. Nogle af de aktuelle 
problemer er Europas forholdsvis svage 
evne til at tiltrække og holde på talenter,
den historiske og karakteristiske 
svækkelse af tekniske og videnskabelige 
færdigheder, der forekommer i flere 
regioner, underudnyttelsen af den 
eksisterende forskningsstyrke til at skabe 
økonomiske eller samfundsmæssige 
værdier, lave niveauer for 
iværksætteraktivitet, ekspertisecentrenes 
utilstrækkelige ressourcer til at konkurrere 
globalt og uforholdsmæssigt mange 
hindringer for samarbejdet inden for 
videntrekanten højere uddannelse, 
forskning og erhvervsliv på europæisk 
niveau.

Or. it

Ændringsforslag 379
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil tage fat om disse spørgsmål ved at 
fremme strukturelle ændringer inden for 
europæisk innovation. Det skal ske ved, at 
der arbejdes for dels at integrere 
videregående uddannelse, forskning og 
innovation på højeste niveau, således at der 
skabes nye miljøer, der fremmer 
innovation, dels at styrke og støtte en ny 
generation af iværksættere. Dermed vil EIT 

EIT vil tage fat om disse spørgsmål ved at 
fremme strukturelle ændringer inden for 
europæisk innovation. Det skal ske ved, at 
der arbejdes for dels at integrere 
videregående uddannelse, forskning og 
innovation på højeste niveau og ved at 
sprede VIF'erne og deres 
samhusningscentre i hele EU, således at 
der skabes nye miljøer, der fremmer 
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fuldt ud bidrage til målene for Europa 2020 
og især flagskibsinitiativerne "Innovation i 
EU" og "Unge på vej".

innovation, samt dels ved at styrke og 
støtte en ny generation af iværksættere. 
Dermed vil EIT fuldt ud bidrage til målene 
for Europa 2020 og især 
flagskibsinitiativerne "Innovation i EU" og
"Unge på vej".

Or. en

Ændringsforslag 380
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT fungerer via sine videns- og 
innovationsfællesskaber (VIF) i 
overensstemmelse med 
forretningslogikken. Det er nødvendigt 
med en stærk ledelse: hvert VIF ledes af en 
administrerende direktør. VIF-partnerne er 
repræsenteret af samlede juridiske enheder, 
således at det er muligt at opnå en mere 
strømlinet beslutningstagning. VIF'er skal 
forelægge årlige forretningsplaner, 
herunder en ambitiøs portefølje af 
aktiviteter, som spænder fra uddannelse til 
virksomhedsoprettelse, med klare mål og 
resultater, der fokuserer på såvel 
markedsmæssige som samfundsmæssige 
virkninger. De nuværende regler for 
deltagelse i og evaluering og overvågning 
af VIF'er gør det muligt at træffe hurtige, 
forretningsmæssige afgørelser.

EIT fungerer via sine videns- og 
innovationsfællesskaber (VIF) i 
overensstemmelse med 
forretningslogikken. Det er nødvendigt 
med en stærk ledelse: hvert VIF ledes af en 
administrerende direktør. VIF-partnerne er 
repræsenteret af samlede juridiske enheder, 
således at det er muligt at opnå en mere 
strømlinet beslutningstagning. VIF'er skal 
forelægge årlige forretningsplaner, 
herunder en ambitiøs portefølje af 
aktiviteter, som spænder fra uddannelse til 
virksomhedsoprettelse, med klare mål og 
resultater, der fokuserer på såvel 
markedsmæssige som samfundsmæssige 
virkninger og klar merværdi, der måles 
ved en resultatorienteret tilgang. De 
nuværende regler for deltagelse i og 
evaluering og overvågning af VIF'er gør 
det muligt at træffe hurtige, 
forretningsmæssige afgørelser.

Or. it

Begrundelse

Selvom begrebet "resultatorienteret tilgang" indgår i overskriften, indeholder stykket ikke selv 
nogen reference hertil; merværdi der er fastlagt i forbindelse med en sådan tilgang, bør 
imidlertid udtrykkeligt inkluderes.
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Ændringsforslag 381
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 3 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's strategi og aktiviteter skal 
gennemføres med fokus på de 
samfundsmæssige udfordringer, som er af 
største relevans for fremtiden, f.eks. 
klimaændringer eller bæredygtig energi.
Ved at tage fat om vigtige 
samfundsmæssige udfordringer på en 
omfattende måde vil EIT fremme mellem-
og tværfaglige tilgange og bidrage til at 
fokusere VIF-partnernes forskningsindsats.

EIT's strategi og aktiviteter skal 
gennemføres med fokus på de 
samfundsmæssige udfordringer, som er af 
største relevans for fremtiden. Ved at tage 
fat om vigtige samfundsmæssige 
udfordringer på en omfattende måde vil 
EIT fremme mellem- og tværfaglige 
tilgange og bidrage til at fokusere VIF-
partnernes forskningsindsats.

Or. it

Ændringsforslag 382
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 3 – litra c – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT skal fuldt ud integrere uddannelse i 
alle karrierefaser og udvikle nye og 
innovative læseplaner, der afspejler det 
behov for nye profiler, som de komplekse 
samfundsmæssige og økonomiske 
udfordringer skaber. Med henblik herpå 
vil EIT spille en central rolle i tiltagene for 
at fremme anerkendelsen af nye 
uddannelser og eksamensbeviser i 
medlemsstaterne.

EIT skal fuldt ud integrere uddannelse i 
alle karrierefaser og udvikle nye og 
innovative læseplaner, der afspejler det 
behov for nye profiler, som de konstante 
ændringer i samfund, økonomi og 
arbejdsmarked skaber. Med henblik herpå 
vil EIT spille en central rolle i tiltagene for 
at fremme anerkendelsen af nye 
uddannelser og eksamensbeviser i 
medlemsstaterne.

Or. it
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Ændringsforslag 383
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 3 – litra b – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil også spille en vigtig rolle i 
finjusteringen af konceptet 
"iværksætterkultur" via sine 
uddannelsesprogrammer, som fremmer 
iværksætterkultur i en videnintensiv 
kontekst, som baseres på innovativ 
forskning og bidrager til løsninger af høj 
samfundsmæssig relevans.

udgår

Or. it

Begrundelse

Det er farligt alene at knytte iværksætterbegrebet til uddannelsesprogrammer, da dette
indebærer en forudbestemmelse af, hvem der kan og ikke kan være "iværksætter".

Ændringsforslag 384
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 3 – litra f – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil bidrage betydeligt til målene for 
Horisont 2020, bl.a. ved at tage fat om 
samfundsmæssige udfordringer på en 
måde, der supplerer andre initiativer på 
disse områder. Det vil afprøve nye og 
forenklede tilgange til finansiering og 
ledelse og dermed spille en pionerrolle 
inden for den europæiske innovation. Dets 
tilgang til finansiering vil blive baseret 
solidt på en stærk løftestangseffekt, hvor 
der mobiliseres både offentlige og private 
midler. Desuden vil det anvende helt nye 
instrumenter for målrettet støtte til 
individuelle aktiviteter gennem EIT-

EIT vil bidrage betydeligt til målene for 
Horisont 2020, bl.a. ved at tage fat om
samfundsmæssige udfordringer på en 
måde, der supplerer andre initiativer på 
disse områder. Det vil afprøve nye og 
forenklede tilgange til finansiering og 
ledelse og dermed spille en pionerrolle 
inden for den europæiske innovation. Dets 
tilgang til finansiering vil blive baseret 
solidt på en stærk løftestangseffekt, hvor 
der mobiliseres både offentlige og private 
midler. Desuden vil det anvende helt nye 
instrumenter for målrettet støtte til 
individuelle aktiviteter.
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fonden.

Or. it

Ændringsforslag 385
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag I – del V – punkt 3 – litra g – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennem VIF'erne og deres 
samplaceringscentre – ekspertisecentre, 
som samler partnere inden for 
videregående uddannelse, forskning og 
erhvervsliv på et givent geografisk sted –
vil EIT også være forbundet med 
regionalpolitik. Det skal navnlig sikre en 
bedre forbindelse mellem højere 
uddannelsesinstitutioner og regional 
innovation og vækst i konteksten med 
regionale og nationale strategier for 
intelligent specialisering. Derved vil det 
bidrage til målene for Unionens 
samhørighedspolitik.

Gennem VIF'erne og deres 
samplaceringscentre – ekspertisecentre, 
som samler partnere inden for 
videregående uddannelse, forskning og 
erhvervsliv på et givent geografisk sted –
vil EIT også være forbundet med 
regionalpolitik. Det skal navnlig sikre en 
bedre forbindelse mellem højere 
uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedet
og regional og lokal innovation og vækst i 
konteksten med lokale, regionale og 
nationale strategier for intelligent 
specialisering. Derved vil det bidrage til 
målene for Unionens samhørighedspolitik.

Or. it

Begrundelse

Hvis ikke de højere uddannelser også knyttes til arbejdsmarkedet, og især til de regionale og 
lokale arbejdsmarkeder, vil Europa ikke kunne afhjælpe en af de større mangler, som bremser 
den økonomiske vækst.

Ændringsforslag 386
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag II – tabel

Kommissionens forslag

I Videnskabelig topkvalitet, herunder: 27818
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1. Det Europæiske Forskningsråd 15008
2. Fremtidige og fremspirende teknologier 3505
3. Marie Curie-aktiviteter vedrørende kvalifikationer, 

uddannelse og karriereudvikling
6503

4. Europæisk forskningsinfrastruktur (herunder e-
infrastruktur)

2802

II Industrielt lederskab, herunder: 20280
1. Lederskab inden for støtte- og industriteknologi* 15580, heraf 500 til 

EIT
2. Adgang til risikovillig kapital** 4000
3. Innovation i SMV'er 700

III Samfundsmæssige udfordringer, herunder: 35888
1. sundhed, demografisk udvikling og trivsel 9077, heraf 292 til EIT
2. fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug, havforskning 

og maritim forskning og bioøkonomien
4694, heraf 150 til EIT

3. sikker, ren og effektiv energi 6537, heraf 210 til EIT
4. Intelligent, grøn og integreret transport 7690, heraf 247 til EIT
5. klimaindsats, ressourceeffektivitet og råstofforsyning 3573, heraf 115 til EIT
6. rummelige, innovative og sikre samfund 4317, heraf 138 til EIT

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) 1542 + 1652***
Det Fælles Forskningscenters ikke-nukleare direkte aktioner 2212

I ALT 87740

Ændringsforslag

I Videnskabelig topkvalitet, herunder: 29,3 %
1. Det Europæiske Forskningsråd 14,5 %
2. Fremtidige og fremspirende teknologier 3,9 %
3. Marie Curie-aktiviteter vedrørende kvalifikationer, 

uddannelse og karriereudvikling
7,4 %

4. Europæisk forskningsinfrastruktur (herunder e-
infrastruktur)

3,5 %

II Industrielt lederskab, herunder: 25,2 %
1. Lederskab inden for støtte- og industriteknologi* 17,7 %
2. Adgang til risikovillig kapital** 4,5 %
3. Innovation i SMV'er 3 %

III Samfundsmæssige udfordringer, herunder: 40,4 %
1. sundhed, demografisk udvikling og trivsel 12 %
2. fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug, havforskning 

og maritim forskning og bioøkonomien
5,3 %

3. sikker, ren og effektiv energi 7,7 %
4. Intelligent, grøn og integreret transport 8,7 %
5. klimaindsats, ressourceeffektivitet og råstofforsyning 4,2 %
6. rummelige, innovative og sikre samfund 2,5 %

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) 3 %
Det Fælles Forskningscenters ikke-nukleare direkte aktioner 2,1 %
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I ALT 100 %

Or. en

Begrundelse

Målet med ændringsforslaget er at sikre vægten af den enkelte budgetpost, eftersom den 
samlede ramme skal aftales i FFR-forhandlinger. [Procentsatser skal – i overensstemmelse 
med Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-
2020 – erstattes af de pågældende beløb i mio. EUR så snart den samlede 
finansieringsramme er aftalt].

Ændringsforslag 387
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag II – tabel

Kommissionens forslag

I Videnskabelig topkvalitet, herunder: 27818
1. Det Europæiske Forskningsråd 15008
2. Fremtidige og fremspirende teknologier 3505
3. Marie Curie-aktiviteter vedrørende kvalifikationer, 

uddannelse og karriereudvikling
6503

4. Europæisk forskningsinfrastruktur (herunder e-
infrastruktur)

2802

II Industrielt lederskab, herunder: 20280
1. Lederskab inden for støtte- og industriteknologi* 15580, heraf 500 til 

EIT
2. Adgang til risikovillig kapital** 4000
3. Innovation i SMV'er 700

III Samfundsmæssige udfordringer, herunder: 35888
1. sundhed, demografisk udvikling og trivsel 9077, heraf 292 til EIT
2. fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug, havforskning 

og maritim forskning og bioøkonomien
4694, heraf 150 til EIT

3. sikker, ren og effektiv energi 6537, heraf 210 til EIT
4. Intelligent, grøn og integreret transport 7690, heraf 247 til EIT
5. klimaindsats, ressourceeffektivitet og råstofforsyning 3573, heraf 115 til EIT
6. rummelige, innovative og sikre samfund 4317, heraf 138 til EIT

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) 1542 + 1652***
Det Fælles Forskningscenters ikke-nukleare direkte aktioner 2212

I ALT 87740
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Ændringsforslag

I Videnskabelig topkvalitet, herunder: 23818
1. Det Europæiske Forskningsråd 10008
2. Fremtidige og fremspirende teknologier 4505
3. Marie Curie-aktiviteter vedrørende kvalifikationer, 

uddannelse og karriereudvikling
6503

4. Europæisk forskningsinfrastruktur (herunder e-
infrastruktur)

2802

II Industrielt lederskab, herunder: 25280
1. Lederskab inden for støtte- og industriteknologi* 15580, heraf 500 til 

EIT
2. Adgang til risikovillig kapital** 6000
3. Innovation i SMV'er 3700

III Samfundsmæssige udfordringer, herunder: 34388
1. sundhed, demografisk udvikling og trivsel 13147, heraf 292 til 

EIT
2. fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug, havforskning 

og maritim forskning og bioøkonomien
4694, heraf 150 til EIT

3. sikker, ren og effektiv energi 4537, heraf 140til EIT
4. Intelligent, grøn og integreret transport 6690, heraf 217til EIT
5. klimaindsats, ressourceeffektivitet og råstofforsyning 1003, heraf 45 til EIT
6. rummelige, innovative og sikre samfund 4317, heraf 138 til EIT

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) 1042 + 1482***
Det Fælles Forskningscenters ikke-nukleare direkte aktioner 2212

I ALT 87740

Or. en

Begrundelse

Mens det samlede beløb ikke ændres, bør prioriteringerne, som Kommissionen har foreslået, 
tilpasses. For at nå målet om industrielt lederskab er det strategisk vigtigt at forstærke 
SMV'ernes deltagelse ved at fremme adgangen til kredit og øge de beløb, der er øremærket til 
innovative SMV'er. Desuden bør der under målet om de samfundsmæssige udfordringer gives 
højere prioritet til sundhedsforskning, end Kommissionen har tildelt, så de får en større del af 
budgettet.

Ændringsforslag 388
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – tabel

Kommissionens forslag
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I Videnskabelig topkvalitet, herunder: 27818
1. Det Europæiske Forskningsråd 15008
2. Fremtidige og fremspirende teknologier 3505
3. Marie Curie-aktiviteter vedrørende kvalifikationer, 

uddannelse og karriereudvikling
6503

4. Europæisk forskningsinfrastruktur (herunder e-
infrastruktur)

2802

II Industrielt lederskab, herunder: 20280
1. Lederskab inden for støtte- og industriteknologi* 15580, heraf 500 til 

EIT
2. Adgang til risikovillig kapital** 4000
3. Innovation i SMV'er 700

III Samfundsmæssige udfordringer, herunder: 35888
1. sundhed, demografisk udvikling og trivsel 9077, heraf 292 til EIT
2. fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug, havforskning 

og maritim forskning og bioøkonomien
4694, heraf 150 til EIT

3. sikker, ren og effektiv energi 6537, heraf 210 til EIT
4. Intelligent, grøn og integreret transport 7690, heraf 247 til EIT
5. klimaindsats, ressourceeffektivitet og råstofforsyning 3573, heraf 115 til EIT
6. rummelige, innovative og sikre samfund 4317, heraf 138 til EIT

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) 1542 + 1652***
Det Fælles Forskningscenters ikke-nukleare direkte aktioner 2212

I ALT 87740

Ændringsforslag

I Videnskabelig topkvalitet, herunder: 31.8 %
1. Det Europæiske Forskningsråd 17.1 %
2. Fremtidige og fremspirende teknologier 4 %
3. Marie Curie-aktiviteter vedrørende kvalifikationer, 

uddannelse og karriereudvikling 7.5 %

4. Europæisk forskningsinfrastruktur (herunder e-
infrastruktur) 3.2 %

II Industrielt lederskab, herunder: 23.3 %
1. Lederskab inden for støtte- og industriteknologi* 17.8 %
2. Adgang til risikovillig kapital** 4.6 %
3. Innovation i SMV'er 0.9 %

III Samfundsmæssige udfordringer, herunder: 41.3 %
1. sundhed, demografisk udvikling og trivsel 10.3 %
2. fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug, havforskning 

og maritim forskning og bioøkonomien 5.3 %

3. sikker, ren og effektiv energi 7.5 %
4. Intelligent, grøn og integreret transport 8.8 %
5. klimaindsats, ressourceeffektivitet og råstofforsyning 4.1 %
6. rummelige, innovative og sikre samfund 5.3 %

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) 1.2 %
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Det Fælles Forskningscenters ikke-nukleare direkte aktioner 2.5 %
I ALT Horisont 2020 før ITER 100 %

ITER 3.2 %
I ALT Horisont 2020 + ITER 103.2 %

Or. en

Begrundelse

Budgets for Pillars 2 & 3 shouldn't be top-sliced for EIT. If the EIT is the most cost-effective, 
value-added way of delivering Pillars 2 & 3 objectives these amounts could be moved to EIT 
programmes post mid term review. €500m from the EIT initial budget goes to: "inclusive 
innovation" (300m) for widening participation, Marie Curie (100m), and Innovation in SMEs 
(100m). ITER is a unique facility for research into high-temperature, astrophysical & plasma 
physics, materials and magnet technology. It's proposed that the budget of H2020 be 
increased by size of ITER so ITER continues within the Framework.

Ændringsforslag 389
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag II – tabel – oplysninger om tabel – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

* Herunder 8 975 mio. EUR til 
informations- og kommunikationsteknologi
(ikt), heraf 1 795 mio. EUR til fotonik og 
mikro- og nanoelektronik, 4 293 mio. EUR
til nanoteknologi, avancerede materialer og 
avanceret produktions- og 
forarbejdningsteknologi, 575 mio. EUR til 
bioteknologi og 1 737 mio. EUR til 
rumteknologi. Som følge heraf vil der være
6 663 mio. EUR til rådighed til støtte for 
centrale støtteteknologier.

* Herunder 57,6 % til informations- og 
kommunikationsteknologi (ikt), heraf
11,5 % til fotonik og mikro- og 
nanoelektronik, 27,6 % til nanoteknologi, 
avancerede materialer og avanceret 
produktions- og forarbejdningsteknologi,
3,7 % til bioteknologi og 11,1 % til 
rumteknologi. Som følge heraf vil der være
42,9 % til rådighed til støtte for centrale 
støtteteknologier.

Or. en

Ændringsforslag 390
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning



PE492.613v01-00 86/86 AM\906357DA.doc

DA

Bilag II – tabel – oplysninger om tabel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

** Heraf vil ca. 1 131 mio. EUR kunne gå 
til gennemførelsen af projekter under den 
strategiske energiteknologiplan (SET-
plan). Ca. en tredjedel heraf kan eventuelt 
gå til SMV'er.

** Heraf vil ca. 28,3 % kunne gå til 
gennemførelsen af projekter under den 
strategiske energiteknologiplan (SET-
plan). Ca. en tredjedel heraf kan eventuelt 
gå til SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 391
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag II – tabel – oplysninger om tabel – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

*** Det samlede beløb stilles til rådighed 
gennem tildelinger som omhandlet i 
artikel 6, stk. 3. Den anden tildeling på 1 
652 mio. EUR stilles til rådighed pro rata 
fra budgetterne for Samfundsmæssige 
udfordringer og Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi på et 
vejledende grundlag og med forbehold af 
den evaluering, der er fastlagt i artikel 26, 
stk. 1.

udgår

Or. en


