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Ændringsforslag 1021
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med den digitale 
dagsorden for Europa23 er det specifikke 
mål for forskning og innovation på ikt-
området at sætte Europa i stand til at 
udvikle og udnytte de muligheder, som ikt-
fremskridt frembyder, til gavn for 
borgerne, virksomhederne og den 
akademiske verden.

I overensstemmelse med den digitale 
dagsorden for Europa23 er det specifikke 
mål for forskning og innovation på ikt-
området at sætte Europa i stand til at 
udvikle og udnytte de muligheder, som ikt-
fremskridt frembyder, til gavn for 
borgerne, virksomhederne og den 
akademiske verden. "Ikt" omfatter alle 
ikt-områder, herunder bl.a. fastnets-, 
trådløse og lysledernetværk og 
satellitnetværk, elektroniske 
netværksmedier, computerbaserede 
intelligente systemer og den tilhørende 
software samt fotonik, organisk 
elektronik, robotteknik og nanoelektronik.

Or. en

Ændringsforslag 1022
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikt ligger til grund for innovation og 
konkurrenceevne inden for en lang række 
private og offentlige markeder og sektorer 
og muliggør videnskabelige fremskridt 
inden for alle fagområder. I løbet af det 
næste årti vil de omvæltninger, som digital 
teknologi, ikt-komponenter, infrastruktur 
og tjenester medfører, blive mere og mere 
synlige overalt i hverdagen. Ubegrænsede 

Ikt ligger til grund for innovation og 
konkurrenceevne inden for en lang række 
private og offentlige markeder og sektorer 
og muliggør videnskabelige fremskridt 
inden for alle fagområder. I løbet af det 
næste årti vil de omvæltninger, som digital 
teknologi, ikt-komponenter, infrastruktur 
og tjenester medfører, blive mere og mere 
synlige overalt i hverdagen. Sensorer, 
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databehandlings-, kommunikations- og 
datalagerressourcer vil være til rådighed 
for alle i verden. Sensorer, maskiner og 
informationsstøttede produkter vil 
frembringe enorme mængder information 
og data og gøre det almindeligt at udføre 
handlinger på afstand, muliggøre 
verdensomspændende udbredelse af 
virksomhedsprocesser og bæredygtige 
produktionsanlæg og føre en lang række 
tjenester og applikationer med sig. Mange 
kritiske kommercielle og offentlige 
tjenester og alle centrale processer i 
videnproduktionen inden for videnskab, 
uddannelse, erhvervslivet og den offentlige 
sektor vil blive tilvejebragt ved hjælp af 
ikt. Ikt vil levere den kritiske infrastruktur 
til produktions- og virksomhedsprocesser, 
kommunikation og transaktioner. Ikt 
kommer også til at yde et uundværligt 
bidrag til indsatsen for at takle centrale 
samfundsmæssige udfordringer, samt til 
samfundsprocesser som 
fællesskabsdannelse, forbrugeradfærd og 
offentlig forvaltning, for eksempel ved 
hjælp af sociale medier.

maskiner og informationsstøttede 
produkter vil frembringe enorme mængder 
information og data og gøre det almindeligt 
at udføre handlinger på afstand, muliggøre 
verdensomspændende udbredelse af 
virksomhedsprocesser og bæredygtige 
produktionsanlæg og føre en lang række 
tjenester og applikationer med sig. Mange 
kritiske kommercielle og offentlige 
tjenester og alle centrale processer i 
videnproduktionen inden for videnskab, 
uddannelse, erhvervslivet og den offentlige 
sektor vil blive tilvejebragt ved hjælp af 
ikt. Ikt vil levere den kritiske infrastruktur 
til produktions- og virksomhedsprocesser, 
kommunikation og transaktioner. Ikt 
kommer også til at yde et uundværligt 
bidrag til indsatsen for at takle centrale 
samfundsmæssige udfordringer, samt til 
samfundsprocesser som 
fællesskabsdannelse, forbrugeradfærd og 
offentlig forvaltning, for eksempel ved 
hjælp af sociale medier samt platforme og 
redskaber for kollektiv bevidsthed.

Or. en

Ændringsforslag 1023
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikt ligger til grund for innovation og 
konkurrenceevne inden for en lang række 
private og offentlige markeder og sektorer 
og muliggør videnskabelige fremskridt 
inden for alle fagområder. I løbet af det 
næste årti vil de omvæltninger, som digital 
teknologi, ikt-komponenter, infrastruktur 
og tjenester medfører, blive mere og mere 
synlige overalt i hverdagen. Ubegrænsede 

Ikt ligger til grund for innovation og 
konkurrenceevne inden for en lang række 
private og offentlige markeder og sektorer 
og muliggør videnskabelige fremskridt 
inden for alle fagområder. I løbet af det 
næste årti vil de omvæltninger, som digital 
teknologi, ikt-komponenter, infrastruktur 
og tjenester medfører, blive mere og mere 
synlige overalt i hverdagen. Ubegrænsede 
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databehandlings-, kommunikations- og 
datalagerressourcer vil være til rådighed 
for alle i verden. Sensorer, maskiner og 
informationsstøttede produkter vil 
frembringe enorme mængder information 
og data og gøre det almindeligt at udføre 
handlinger på afstand, muliggøre 
verdensomspændende udbredelse af 
virksomhedsprocesser og bæredygtige 
produktionsanlæg og føre en lang række 
tjenester og applikationer med sig. Mange 
kritiske kommercielle og offentlige 
tjenester og alle centrale processer i 
videnproduktionen inden for videnskab, 
uddannelse, erhvervslivet og den offentlige 
sektor vil blive tilvejebragt ved hjælp af 
ikt. Ikt vil levere den kritiske infrastruktur 
til produktions- og virksomhedsprocesser, 
kommunikation og transaktioner. Ikt 
kommer også til at yde et uundværligt 
bidrag til indsatsen for at takle centrale 
samfundsmæssige udfordringer, samt til 
samfundsprocesser som 
fællesskabsdannelse, forbrugeradfærd og 
offentlig forvaltning, for eksempel ved 
hjælp af sociale medier.

databehandlings-, kommunikations- og 
datalagerressourcer vil være til rådighed 
for alle i verden. Sensorer, maskiner og 
informationsstøttede produkter vil 
frembringe enorme mængder information 
og data og gøre det almindeligt at udføre 
handlinger på afstand, muliggøre 
verdensomspændende udbredelse af 
virksomhedsprocesser og bæredygtige 
produktionsanlæg og føre en lang række 
tjenester og applikationer med sig. Mange 
kritiske kommercielle og offentlige 
tjenester og alle centrale processer i 
videnproduktionen inden for videnskab, 
uddannelse, erhvervslivet og den offentlige 
sektor vil blive tilvejebragt ved hjælp af 
ikt. Ikt vil levere den kritiske infrastruktur 
til produktions- og virksomhedsprocesser, 
kommunikation og transaktioner. Ikt 
kommer også til at yde et uundværligt 
bidrag til indsatsen for at takle centrale 
samfundsmæssige udfordringer, samt til 
samfundsprocesser som 
fællesskabsdannelse, forbrugeradfærd og 
offentlig forvaltning, for eksempel ved 
hjælp af sociale medier og den voksende 
udbredelse af mobilteknologier gennem 
smartphones.

Or. en

Ændringsforslag 1024
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikt ligger til grund for innovation og 
konkurrenceevne inden for en lang række 
private og offentlige markeder og sektorer 
og muliggør videnskabelige fremskridt 
inden for alle fagområder. I løbet af det 
næste årti vil de omvæltninger, som digital 
teknologi, ikt-komponenter, infrastruktur 

Ikt ligger til grund for innovation og 
konkurrenceevne inden for en lang række 
private og offentlige markeder og sektorer 
og muliggør videnskabelige fremskridt 
inden for alle fagområder. I løbet af det 
næste årti vil de omvæltninger, som digital 
teknologi, ikt-komponenter, infrastruktur 
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og tjenester medfører, blive mere og mere 
synlige overalt i hverdagen. Ubegrænsede 
databehandlings-, kommunikations- og 
datalagerressourcer vil være til rådighed 
for alle i verden. Sensorer, maskiner og 
informationsstøttede produkter vil 
frembringe enorme mængder information 
og data og gøre det almindeligt at udføre 
handlinger på afstand, muliggøre 
verdensomspændende udbredelse af 
virksomhedsprocesser og bæredygtige 
produktionsanlæg og føre en lang række 
tjenester og applikationer med sig. Mange 
kritiske kommercielle og offentlige 
tjenester og alle centrale processer i 
videnproduktionen inden for videnskab, 
uddannelse, erhvervslivet og den offentlige 
sektor vil blive tilvejebragt ved hjælp af 
ikt. Ikt vil levere den kritiske infrastruktur 
til produktions- og virksomhedsprocesser, 
kommunikation og transaktioner. Ikt 
kommer også til at yde et uundværligt 
bidrag til indsatsen for at takle centrale 
samfundsmæssige udfordringer, samt til 
samfundsprocesser som 
fællesskabsdannelse, forbrugeradfærd og 
offentlig forvaltning, for eksempel ved 
hjælp af sociale medier.

og tjenester medfører, blive mere og mere 
synlige overalt i hverdagen. Ubegrænsede 
databehandlings-, kommunikations- og 
datalagerressourcer vil være til rådighed 
for alle i verden. Sensorer, maskiner og 
informationsstøttede produkter vil 
frembringe enorme mængder information 
og data og gøre det almindeligt at udføre 
handlinger på afstand, muliggøre 
verdensomspændende udbredelse af 
virksomhedsprocesser og bæredygtige 
produktionsanlæg og føre en lang række 
tjenester og applikationer med sig. Mange 
kritiske kommercielle og offentlige 
tjenester og alle centrale processer i 
videnproduktionen inden for videnskab, 
uddannelse, erhvervslivet og den offentlige 
sektor vil blive tilvejebragt ved hjælp af 
ikt. Ikt vil levere den kritiske infrastruktur 
til produktions- og virksomhedsprocesser, 
kommunikation og transaktioner. Ikt 
kommer også til at yde et uundværligt 
bidrag til indsatsen for at takle centrale 
samfundsmæssige udfordringer, samt til 
samfundsprocesser som 
fællesskabsdannelse, forbrugeradfærd og 
offentlig forvaltning, for eksempel ved 
hjælp af sociale medier. Det er afgørende 
at støtte og integrere forskning i et 
brugercentreret perspektiv på standarder, 
teknologier og systemer for at udvikle 
konkurrencedygtige løsninger.

Or. en

Begrundelse

Et centralt mål for Horisont 2020 er at styrke ikt-forskningen. Ikt-forskning har f.eks. fået en 
fremtrædende plads i programmet "Industrielt lederskab". Desværre er humanistisk ikt-
forskning, dvs. forskning i, hvordan mennesker oplever og påvirkes af ikt-teknologier, slet 
ikke nævnt. Dette er uheldigt, da humanistisk ikt-forskning er nødvendig for at skabe bedre og 
mere konkurrencedygtige teknologier. Desuden har Europa et stærkt og levende humanistisk 
ikt-forskningsmiljø.

Ændringsforslag 1025
Catherine Trautmann
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikt ligger til grund for innovation og 
konkurrenceevne inden for en lang række 
private og offentlige markeder og sektorer 
og muliggør videnskabelige fremskridt 
inden for alle fagområder. I løbet af det 
næste årti vil de omvæltninger, som digital 
teknologi, ikt-komponenter, infrastruktur 
og tjenester medfører, blive mere og mere 
synlige overalt i hverdagen. Ubegrænsede 
databehandlings-, kommunikations- og 
datalagerressourcer vil være til rådighed 
for alle i verden. Sensorer, maskiner og 
informationsstøttede produkter vil 
frembringe enorme mængder information 
og data og gøre det almindeligt at udføre 
handlinger på afstand, muliggøre 
verdensomspændende udbredelse af 
virksomhedsprocesser og bæredygtige 
produktionsanlæg og føre en lang række 
tjenester og applikationer med sig. Mange 
kritiske kommercielle og offentlige 
tjenester og alle centrale processer i 
videnproduktionen inden for videnskab, 
uddannelse, erhvervslivet og den offentlige 
sektor vil blive tilvejebragt ved hjælp af 
ikt. Ikt vil levere den kritiske infrastruktur 
til produktions- og virksomhedsprocesser, 
kommunikation og transaktioner. Ikt 
kommer også til at yde et uundværligt
bidrag til indsatsen for at takle centrale 
samfundsmæssige udfordringer, samt til 
samfundsprocesser som 
fællesskabsdannelse, forbrugeradfærd og 
offentlig forvaltning, for eksempel ved 
hjælp af sociale medier.

Ikt ligger til grund for innovation og 
konkurrenceevne inden for en lang række 
private og offentlige markeder og sektorer 
og muliggør videnskabelige fremskridt 
inden for alle fagområder. I løbet af det 
næste årti vil de omvæltninger, som digital 
teknologi, ikt-komponenter, infrastruktur 
og tjenester medfører, blive mere og mere 
synlige overalt i hverdagen. Ubegrænsede 
databehandlings-, kommunikations- og 
datalagerressourcer vil være til rådighed 
for alle i verden. Sensorer, maskiner og 
informationsstøttede produkter vil 
frembringe enorme mængder information 
og data og gøre det almindeligt at udføre 
handlinger på afstand, muliggøre 
verdensomspændende udbredelse af 
virksomhedsprocesser og bæredygtige 
produktionsanlæg og føre en lang række 
tjenester og applikationer med sig. Mange 
kritiske kommercielle og offentlige 
tjenester og alle centrale processer i 
videnproduktionen inden for videnskab, 
uddannelse, erhvervslivet og den offentlige 
sektor vil blive tilvejebragt ved hjælp af 
ikt, hvilket vil sikre bedre tilgængelighed. 
Ikt vil levere den kritiske infrastruktur til 
produktions- og virksomhedsprocesser, 
kommunikation og transaktioner. Ikt 
kommer også til at yde et uundværligt 
bidrag til indsatsen for at takle centrale 
samfundsmæssige udfordringer, samt til 
samfundsprocesser som 
fællesskabsdannelse, forbrugeradfærd og 
offentlig forvaltning, for eksempel ved 
hjælp af sociale medier.

Or. fr
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Ændringsforslag 1026
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikt ligger til grund for innovation og 
konkurrenceevne inden for en lang række 
private og offentlige markeder og sektorer 
og muliggør videnskabelige fremskridt 
inden for alle fagområder. I løbet af det 
næste årti vil de omvæltninger, som digital 
teknologi, ikt-komponenter, infrastruktur 
og tjenester medfører, blive mere og mere 
synlige overalt i hverdagen. Ubegrænsede 
databehandlings-, kommunikations- og 
datalagerressourcer vil være til rådighed 
for alle i verden. Sensorer, maskiner og 
informationsstøttede produkter vil 
frembringe enorme mængder information 
og data og gøre det almindeligt at udføre 
handlinger på afstand, muliggøre 
verdensomspændende udbredelse af 
virksomhedsprocesser og bæredygtige 
produktionsanlæg og føre en lang række 
tjenester og applikationer med sig. Mange 
kritiske kommercielle og offentlige 
tjenester og alle centrale processer i 
videnproduktionen inden for videnskab, 
uddannelse, erhvervslivet og den offentlige 
sektor vil blive tilvejebragt ved hjælp af 
ikt. Ikt vil levere den kritiske infrastruktur 
til produktions- og virksomhedsprocesser, 
kommunikation og transaktioner. Ikt 
kommer også til at yde et uundværligt 
bidrag til indsatsen for at takle centrale 
samfundsmæssige udfordringer, samt til 
samfundsprocesser som 
fællesskabsdannelse, forbrugeradfærd og 
offentlig forvaltning, for eksempel ved 
hjælp af sociale medier.

Ikt ligger til grund for innovation og 
konkurrenceevne inden for en lang række 
private og offentlige markeder og sektorer 
og muliggør videnskabelige fremskridt 
inden for alle fagområder. I løbet af det 
næste årti vil de omvæltninger, som digital 
teknologi, ikt-komponenter, infrastruktur 
og tjenester medfører, blive mere og mere 
synlige overalt i hverdagen. Ubegrænsede 
databehandlings-, kommunikations- og 
datalagerressourcer vil være til rådighed 
for alle i verden. Sensorer, maskiner og 
informationsstøttede produkter vil 
frembringe enorme mængder information 
og data i realtid og gøre det almindeligt at 
udføre handlinger på afstand, muliggøre 
verdensomspændende udbredelse af 
virksomhedsprocesser og bæredygtige 
produktionsanlæg og føre en lang række 
tjenester og applikationer med sig. Mange 
kritiske kommercielle og offentlige 
tjenester og alle centrale processer i 
videnproduktionen inden for videnskab, 
uddannelse, sundhed, erhvervslivet og den 
offentlige sektor vil blive tilvejebragt ved 
hjælp af ikt. Ikt vil levere den kritiske 
infrastruktur til produktions- og 
virksomhedsprocesser, kommunikation og 
transaktioner. Ikt kommer også til at yde et 
uundværligt bidrag til indsatsen for at takle 
centrale samfundsmæssige udfordringer, 
samt til samfundsprocesser som 
fællesskabsdannelse, forbrugeradfærd, 
politisk deltagelse og offentlig forvaltning, 
for eksempel ved hjælp af sociale medier.

Or. en
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Ændringsforslag 1027
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Flere evalueringer af ikt-aktiviteterne
under Unionens rammeprogram for 
forskning og innovation har vist, at 
målrettet investering i ikt-forskning og -
innovation på EU-plan har medvirket til at 
opbygge industrielt lederskab på områder 
som mobilkommunikation og 
sikkerhedskritiske ikt-systemer og til at 
takle udfordringer som energieffektivitet 
og demografiske forandringer. Unionens 
investeringer i ikt-forskningsinfrastruktur 
har givet de europæiske forskere verdens 
bedste forskningsnet og 
databehandlingsanlæg.

Flere evalueringer af ikt-aktiviteterne 
under Unionens rammeprogram for 
forskning og innovation har vist, at 
målrettet investering i ikt-forskning og -
innovation på EU-plan har medvirket til at 
opbygge industrielt lederskab på områder 
som mobilkommunikation og 
sikkerhedskritiske ikt-systemer og til at 
takle udfordringer som energieffektivitet 
og demografiske forandringer og bedre 
sundhedssystemer. Unionens investeringer 
i ikt-forskningsinfrastruktur har givet de 
europæiske forskere verdens bedste 
forskningsnet og databehandlingsanlæg.

Or. en

Ændringsforslag 1028
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) En ny generation af komponenter og 
systemer: Udvikling af avancerede og 
intelligente indlejrede komponenter og 
systemer.

a) En ny generation af komponenter og 
systemer: Udvikling af avancerede, sikre
og intelligente indlejrede komponenter og 
systemer.

Or. en

Ændringsforslag 1029
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
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Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Næste generation af computersystemer: 
Avancerede computersystemer og -
teknologier

b) Næste generation af computersystemer: 
Avancerede computersystemer og -
teknologier, herunder super- og grid-
computing

Or. en

Ændringsforslag 1030
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Næste generation af computersystemer: 
Avancerede computersystemer og -
teknologier

b) Næste generation af computersystemer: 
Avancerede og sikre computersystemer og 
-teknologier

Or. en

Ændringsforslag 1031
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Fremtidens internet: Infrastruktur, 
teknologier og tjenester

c) Fremtidens internet: software, 
hardware, infrastruktur, teknologier og 
tjenester, herunder bedre støtte til 
forskning og udvikling af åbne systemer 
og distributive systemer

Or. en
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Ændringsforslag 1032
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Fremtidens internet: Infrastruktur, 
teknologier og tjenester

c) Fremtidens internet: Infrastruktur, 
teknologier og tjenester i et sikkert miljø

Or. en

Ændringsforslag 1033
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Fremtidens internet: Infrastruktur, 
teknologier og tjenester

c) Fremtidens internet: Infrastruktur, 
teknologier og tjenester, herunder cloud 
computing og "the internet of things"

Or. en

Ændringsforslag 1034
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.3 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Cloud computing: skalerbare, sikre 
tjenester med henblik på at opnå større 
effektivitet, større fleksibilitet og lavere 
omkostninger

Or. en
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Ændringsforslag 1035
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Indholdsteknologi og 
informationsforvaltning: Ikt til digitalt 
indhold og kreativitet.

d) Indholdsteknologi og 
informationsforvaltning: Ikt til digitalt 
indhold, kulturelle og kreative brancher, 
herunder bevaring og fremme af kulturel 
arv, kunstnerisk udtryk og turisme.

Or. en

Ændringsforslag 1036
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Indholdsteknologi og 
informationsforvaltning: Ikt til digitalt 
indhold og kreativitet.

d) Adgang til indholdsteknologi og 
informationsforvaltning: Ikt til digitalt 
indhold, kulturelle brancher, herunder 
kulturel arv og turisme, og kreativitet.

Or. en

Begrundelse

Adgang til oplysninger og indhold er en af de vigtigste udfordringer for borgere og demokrati 
i Europa, og det er også et område med et stort potentiale for nye arbejdspladser og vækst.

Ændringsforslag 1037
Britta Thomsen

Forslag til forordning
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Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Avancerede grænseflader og robotter: 
Robotteknologi og intelligente rum.

e) Avancerede grænseflader og robotter: 
Robotteknologi og intelligente rum. Ved 
udviklingen af fremtidens robotter og 
grænseflader er det centralt at integrere 
viden om menneskers forventninger, frygt 
og drømme i forbindelse med disse nye 
teknologier.

Or. en

Begrundelse

Det er også vigtigt at understrege de humanistiske fags bidrag i forbindelse med forskning i 
brugergrænsefladeteknologi. Navnlig er det vigtigt at kende menneskers forventninger og 
bekymringer, når der udvikles robotter og brugergrænseflader. Viden om disse felter vil 
hjælpe Europa med at udvikle bedre og mere konkurrencedygtige teknologier.

Ændringsforslag 1038
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Avancerede grænseflader og robotter: 
Robotteknologi og intelligente rum.

e) Avancerede grænseflader og robotter: 
Robotteknologi, intelligent miljø.

Or. en

Ændringsforslag 1039
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.3 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) avancerede robotter og teknologier, 
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der anvendes på området for sundhed og 
handicap

Or. en

Begrundelse

Avanceret teknologi, såsom robotter, er en vigtig faktor på sundhedsområdet.

Ændringsforslag 1040
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Mikro- og nanoelektronik og fotonik: 
Vigtige støtteteknologier i forbindelse med 
mikro- og nanoelektronik og fotonik.

f) Mikro- og nanoelektronik og fotonik og 
quantum computing: Vigtige 
støtteteknologier i forbindelse med mikro-
og nanoelektronik, fotonik og quantum 
computing.

Or. en

Ændringsforslag 1041
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.3 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) lovgivningsmæssige og økonomiske 
udfordringer for fremtiden: nye krav og 
behov til den lovgivningsmæssige ramme 
og den økonomiske ramme som følge af 
nye teknologiers og applikationers 
samfundsmæssige indvirkning.

Or. en
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Ændringsforslag 1042
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktivitetslinjerne vil også omfatte ikt-
specifik forskningsinfrastruktur, som f.eks. 
levende laboratorier til forsøg i stor skala, 
og infrastruktur til grundlæggende 
støtteteknologier og integration af disse i 
avancerede produkter og innovative 
intelligente systemer, herunder udstyr, 
redskaber, supporttjenester, rene rum og 
adgang til anlæg til udformning af 
prototyper.

Aktivitetslinjerne vil også omfatte ikt-
specifik forskningsinfrastruktur, som f.eks. 
levende laboratorier til forsøg i stor skala, 
og infrastruktur til grundlæggende 
støtteteknologier og integration af disse i 
avancerede produkter og innovative 
intelligente systemer, herunder udstyr, 
redskaber, supporttjenester, rene rum og 
adgang til anlæg til udformning af 
prototyper. For at udnytte ikt-potentialet 
fuldt ud skal bredden i forskningsområder 
og de cykler, der er karakteristiske for ikt-
forskning, garanteres gennem reglerne 
for deltagelse, så der åbnes mulighed for 
langsigtede og omkostningsintensive store
forskningsprojekter såvel som for hurtige 
aktiviteter, der griber mulighederne, og 
som identificeres af markedet.

Or. en

Ændringsforslag 1043
Gaston Franco

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktivitetslinjerne vil også omfatte ikt-
specifik forskningsinfrastruktur, som f.eks. 
levende laboratorier til forsøg i stor skala, 
og infrastruktur til grundlæggende 
støtteteknologier og integration af disse i 
avancerede produkter og innovative 
intelligente systemer, herunder udstyr, 
redskaber, supporttjenester, rene rum og 
adgang til anlæg til udformning af 

Aktivitetslinjerne vil også omfatte ikt-
specifik forskningsinfrastruktur, som f.eks. 
levende laboratorier til forsøg i stor skala, 
og infrastruktur til grundlæggende 
støtteteknologier og integration af disse i 
avancerede produkter og innovative 
intelligente systemer, herunder udstyr, 
redskaber, supporttjenester, rene rum og 
adgang til anlæg til udformning af 
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prototyper. prototyper. EU bør stræbe mod topkvalitet 
og fokusere på fremtidens områder og 
teknologier af strategisk betydning i 
overensstemmelse med konklusionerne i 
den endelige rapport fra juni 2011 fra 
ekspertgruppen på højt niveau om vigtige 
støtteteknologier.

Or. fr

Ændringsforslag 1044
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse seks hovedaktivitetslinjer forventes 
at dække samtlige behov, som omfatter
industrielt lederskab inden for generiske 
ikt-baserede løsninger, produkter og 
tjenester, der er nødvendige for at takle 
større samfundsmæssige udfordringer samt 
anvendelsesorienterede ikt-forsknings- og 
–innovationsdagsordener, der vil blive 
støttet i forbindelse med indsatsen 
vedrørende de relevante samfundsmæssige 
udfordringer.

Disse seks hovedaktivitetslinjer forventes 
at dække samtlige behov, som omfatter
industrielt lederskab inden for generiske 
ikt-baserede løsninger, produkter og 
tjenester, der er nødvendige for at takle 
større samfundsmæssige udfordringer samt 
anvendelsesorienterede ikt-forsknings- og 
–innovationsdagsordener, der vil blive 
støttet i forbindelse med indsatsen 
vedrørende de relevante samfundsmæssige 
udfordringer. Der bør være særligt fokus 
på at sikre, at der vælges tidssvarende ikt-
løsninger til projekter, som finansieres 
under indsatsområdet "Samfundsmæssige 
udfordringer".

Or. en

Ændringsforslag 1045
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktivitetslinjerne vil også omfatte ikt-
specifik forskningsinfrastruktur, som f.eks. 
levende laboratorier til forsøg i stor skala, 
og infrastruktur til grundlæggende 
støtteteknologier og integration af disse i 
avancerede produkter og innovative 
intelligente systemer, herunder udstyr, 
redskaber, supporttjenester, rene rum og 
adgang til anlæg til udformning af 
prototyper.

Aktivitetslinjerne vil også omfatte ikt-
specifik forskningsinfrastruktur, som f.eks. 
levende laboratorier til forsøg i stor skala, 
og infrastruktur til grundlæggende 
støtteteknologier og integration af disse i 
avancerede produkter og innovative 
intelligente systemer, herunder udstyr, 
redskaber, supporttjenester, rene rum og 
adgang til anlæg til udformning af 
prototyper. EU-midler vil fremme fælles 
faciliteter og infrastruktur, som er åben 
for flere aktører, herunder navnlig små og 
mellemstore virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 1046
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktivitetslinjerne vil også omfatte ikt-
specifik forskningsinfrastruktur, som f.eks. 
levende laboratorier til forsøg i stor skala, 
og infrastruktur til grundlæggende 
støtteteknologier og integration af disse i 
avancerede produkter og innovative 
intelligente systemer, herunder udstyr, 
redskaber, supporttjenester, rene rum og 
adgang til anlæg til udformning af 
prototyper.

Aktivitetslinjerne vil også omfatte ikt-
specifik forskningsinfrastruktur, som f.eks. 
levende laboratorier og urbane 
infrastrukturer inden for rammerne af 
intelligente byer til forsøg i stor skala, og 
infrastruktur til grundlæggende 
støtteteknologier og integration af disse i 
avancerede produkter og innovative 
intelligente systemer, herunder udstyr, 
redskaber, supporttjenester, rene rum og 
adgang til anlæg til udformning af 
prototyper.

Or. en
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Ændringsforslag 1047
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse seks hovedaktivitetslinjer forventes 
at dække samtlige behov, som omfatter
industrielt lederskab inden for generiske 
ikt-baserede løsninger, produkter og 
tjenester, der er nødvendige for at takle 
større samfundsmæssige udfordringer samt 
anvendelsesorienterede ikt-forsknings- og 
–innovationsdagsordener, der vil blive 
støttet i forbindelse med indsatsen 
vedrørende de relevante samfundsmæssige 
udfordringer.

Disse syv hovedaktivitetslinjer forventes at 
dække samtlige behov, som omfatter
industrielt lederskab inden for generiske 
ikt-baserede løsninger, produkter og 
tjenester, der er nødvendige for at takle 
større samfundsmæssige udfordringer samt 
anvendelsesorienterede ikt-forsknings- og 
–innovationsdagsordener, der vil blive 
støttet i forbindelse med indsatsen 
vedrørende de relevante samfundsmæssige 
udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 1048
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fysiske personers grundlægende 
rettigheder og frihedsrettigheder og 
navnlig deres ret til privatliv er centrale 
elementer i EU. Horisont 2020 skal støtte 
forskning og udvikling af systemer, som 
kan give Europas borgere fuld kontrol 
over deres kommunikation.

Or. en

Ændringsforslag 1049
Philippe Lamberts
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for forsknings- og 
innovationsindsatsen på området 
nanoteknologi er at sikre Unionen en 
førende position på dette stærkt voksende 
globale marked ved at stimulere 
investering i og indførelse af nanoteknologi 
i konkurrencedygtige produkter og 
tjenesteydelser med høj merværdi inden for 
en række anvendelsesområder og sektorer.

Det specifikke mål for forsknings- og 
innovationsindsatsen på området 
nanoteknologi er at sikre Unionen en 
førende position på dette stærkt voksende 
globale marked ved at stimulere 
investering i og indførelse af sikker og 
ansvarlig nanoteknologi i 
konkurrencedygtige produkter og 
tjenesteydelser med høj merværdi inden for 
en række anvendelsesområder og sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 1050
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson</

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for forsknings- og 
innovationsindsatsen på området 
nanoteknologi er at sikre Unionen en 
førende position på dette stærkt voksende 
globale marked ved at stimulere 
investering i og indførelse af nanoteknologi 
i konkurrencedygtige produkter og 
tjenesteydelser med høj merværdi inden for 
en række anvendelsesområder og sektorer.

Det specifikke mål for forsknings- og 
innovationsindsatsen på området 
nanoteknologi er at forberede Unionen på
en førende position på dette stærkt 
voksende globale marked ved at stimulere 
investering og patenter i og indførelse af 
nanoteknologi i konkurrencedygtige 
produkter og tjenesteydelser med høj 
merværdi inden for en række 
anvendelsesområder og sektorer.

Or. en

Begrundelse

Realiteterne har ændret sig: Europa er bagud i forhold til sine vigtigste konkurrenter, USA, 
Japan og Sydkorea, som står for mere end halvdelen af investeringerne og to tredjedele af de 
patenter, der er registreret på verdensplan.
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Ændringsforslag 1051
Frédérique Ries, Kent Johansson

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I 2020 vil nanoteknologi være umærkeligt 
integreret i de fleste teknologier og 
anvendelser, drevet af målet om fordele for 
forbrugerne, livskvalitet, bæredygtig 
udvikling og af det stærke 
industripotentiale for at levere nye 
løsninger på produktivitet og 
ressourceeffektivitet.

I 2015 vil Kommissionen gennemgå al 
relevant lovgivning for at sikre sikkerhed 
for alle anvendelser af nanomaterialer i 
produkter med potentielle 
helbredsmæssige, miljømæssige eller 
sikkerhedsmæssige indvirkninger i løbet 
af deres livscyklus. I 2020 vil 
nanoteknologi være umærkeligt integreret i 
de fleste teknologier og anvendelser, drevet 
af målet om fordele for forbrugerne, 
livskvalitet, bæredygtig udvikling og af det 
stærke industripotentiale for at levere nye 
løsninger på produktivitet og 
ressourceeffektivitet.

Or. en

Begrundelse

I en beslutning fra april 2009 anfører Parlamentet, at det er særlig vigtigt at nævne 
nanomaterialer udtrykkeligt i lovgivningen om kemiske produkter, fødevarer, affald, luft og 
vand samt beskyttelse af arbejdstagere.

Ændringsforslag 1052
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I 2020 vil nanoteknologi være umærkeligt 
integreret i de fleste teknologier og 
anvendelser, drevet af målet om fordele for 
forbrugerne, livskvalitet, bæredygtig 
udvikling og af det stærke 

I 2020 vil nanoteknologi være umærkeligt 
integreret i de fleste teknologier og 
anvendelser, drevet af målet om fordele for 
forbrugerne, livskvalitet, bæredygtig 
udvikling og af det stærke 
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industripotentiale for at levere nye 
løsninger på produktivitet og 
ressourceeffektivitet.

industripotentiale for at levere nye 
løsninger på produktivitet og 
ressourceeffektivitet. Begrebet 
nanoteknologi beskriver et voksende 
teknologisk område.

Or. en

Ændringsforslag 1053
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa må sætte målestokken på 
verdensplan for ansvarlig udbredelse og 
styring af sikker nanoteknologi, der giver 
både et højt samfundsmæssigt og 
industrielt udbytte.

Europa må sætte målestokken på 
verdensplan for ansvarlig udbredelse og 
styring af sikker, sikret nanoteknologi, der 
giver både et højt samfundsmæssigt og 
industrielt udbytte.

Or. en

Ændringsforslag 1054
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nanoteknologi dækker over en bred vifte 
af forskellige teknologier i udvikling, der 
har bevist deres potentiale og har 
revolutionerende virkninger på områder 
som materialeudvikling, ikt, biovidenskab, 
sundhedssektoren og forbrugervarer, når 
først forskningen omsættes i banebrydende
produkter og produktionsprocesser.

Nanoteknologi dækker over en bred vifte 
af forskellige teknologier i udvikling, der 
har bevist deres potentiale og har potentielt
revolutionerende virkninger på områder 
som materialeudvikling, ikt, biovidenskab, 
sundhedssektoren og forbrugervarer, når 
først forskningen omsættes i bæredygtige 
og konkurrencedygtige produkter og 
produktionsprocesser.

Or. en
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Ændringsforslag 1055
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nanoteknologi dækker over en bred vifte 
af forskellige teknologier i udvikling, der 
har bevist deres potentiale og har 
revolutionerende virkninger på områder 
som materialeudvikling, ikt, biovidenskab, 
sundhedssektoren og forbrugervarer, når 
først forskningen omsættes i banebrydende 
produkter og produktionsprocesser.

Nanoteknologi dækker over en bred vifte 
af forskellige teknologier i udvikling, der 
har bevist deres potentiale og har 
revolutionerende virkninger på områder 
som materialeudvikling, ikt, fremstilling,
biovidenskab, sundhedssektoren og 
forbrugervarer, når først forskningen 
omsættes i banebrydende produkter og 
produktionsprocesser.

Or. en

Ændringsforslag 1056
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nanoteknologierne har en kritisk rolle at 
spille i indsatsen for at løfte de 
udfordringer, der peges på i Europa 2020-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst. En vellykket udbredelse af 
disse centrale støtteteknologier vil bidrage 
til den europæiske industris 
konkurrenceevne ved at muliggøre nye og 
forbedrede produkter eller mere effektive 
processer og ved at levere løsninger på 
fremtidige udfordringer.

Nanoteknologierne har en kritisk rolle at 
spille i indsatsen for at løfte de 
udfordringer, der peges på i Europa 2020-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst. En vellykket udbredelse af 
disse centrale støtteteknologier kan bidrage 
til den europæiske industris 
konkurrenceevne ved at muliggøre nye og 
forbedrede produkter eller mere effektive 
processer og ved at levere løsninger på 
fremtidige udfordringer.

Or. en
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Ændringsforslag 1057
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa må nu konsolidere og bygge videre 
på sin position på verdensmarkedet ved at 
fremme et vidtrækkende samarbejde inden 
for og mellem mange forskellige 
værdikæder og sektorer for at omsætte 
disse teknologier i rentable kommercielle 
produkter. Risikovurdering og –styring 
samt ansvarlig forvaltning er aspekter, der
træder frem som afgørende faktorer, når 
det gælder nanoteknologiernes fremtidige 
betydning for samfundet og økonomien.

Europa må nu konsolidere og bygge videre 
på sin position på verdensmarkedet ved at 
fremme et vidtrækkende samarbejde inden 
for og mellem mange forskellige 
værdikæder og sektorer for at omsætte 
disse teknologier i sikre, bæredygtige og
rentable kommercielle produkter. 
Risikovurdering og –styring samt ansvarlig 
forvaltning er aspekter, der er afgørende 
faktorer, når det gælder nanoteknologiernes 
fremtidige betydning for samfundet og
økonomien, og aktiviteter inden for disse 
områder vil derfor blive støttet under 
Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 1058
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa må nu konsolidere og bygge videre 
på sin position på verdensmarkedet ved at
fremme et vidtrækkende samarbejde inden 
for og mellem mange forskellige 
værdikæder og sektorer for at omsætte 
disse teknologier i rentable kommercielle 
produkter. Risikovurdering og –styring 
samt ansvarlig forvaltning er aspekter, der 
træder frem som afgørende faktorer, når 
det gælder nanoteknologiernes fremtidige 
betydning for samfundet og økonomien.

Europa må nu konsolidere og bygge videre 
på sin position på verdensmarkedet ved at 
fremme et vidtrækkende samarbejde inden 
for og mellem mange forskellige 
værdikæder og sektorer for at omsætte 
disse teknologier i rentable kommercielle 
produkter. Risikovurdering og –styring 
samt ansvarlig forvaltning er aspekter, der 
træder frem som afgørende faktorer, når 
det gælder nanoteknologiernes fremtidige 
betydning for samfundet og økonomien, 
herunder sikkerhedsaspekter.
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Or. en

Ændringsforslag 1059
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derfor skal aktiviteterne lægge særlig vægt 
på udbredt og ansvarlig anvendelse af 
nanoteknologi i økonomien for at sikre et 
højt samfundsmæssigt og industrielt 
udbytte. For at sikre, at de potentielle 
muligheder, bl.a. for etablering af nye 
virksomheder og jobskabelse, udnyttes, bør 
forskningen levere de redskaber, der er 
nødvendige for, at standarder og 
lovgivning kan gennemføres korrekt.

Derfor skal aktiviteterne lægge særlig vægt 
på ansvarlig og bæredygtig anvendelse af 
nanoteknologi i økonomien for at sikre et 
højt miljømæssigt, samfundsmæssigt og 
industrielt udbytte. For at sikre, at de 
potentielle muligheder, bl.a. for etablering 
af nye virksomheder og jobskabelse, 
udnyttes, bør forskningen levere de 
redskaber, der er nødvendige for, at 
standarder og lovgivning kan gennemføres 
korrekt.

Or. en

Ændringsforslag 1060
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tages sigte på fundamentalt nye 
produkter, der muliggør bæredygtige 
løsninger inden for en bred vifte af 
sektorer.

Der tages sigte på fundamentalt nye 
produkter, der muliggør bæredygtige 
løsninger inden for en bred vifte af 
sektorer, især elektronik, lægevidenskab, 
nye energikilder og materialer.

Or. fr

Begrundelse

Det er mere berettiget at forbedre produkters egenskaber og modstandsdygtighed ved at 
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anvende nanomålestok i visse industrisektorer eller inden for lægevidenskab (mulighed for på 
sigt at kunne indsprøjte et lægemiddel i en kræftcelle) end i andre sektorer. Man bør gøre sig 
overvejelser om anvendelsen af denne revolutionerende teknologi f.eks. i fødevareindustrien, 
så længe nanopartiklernes uskadelighed for sundheden (de kan trænge ind i cellerne og 
opsamles der) og miljøet ikke er bevist.

Ændringsforslag 1061
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tages sigte på fundamentalt nye 
produkter, der muliggør bæredygtige 
løsninger inden for en bred vifte af 
sektorer.

Der tages sigte på fundamentalt nye 
produkter, der muliggør bæredygtige 
løsninger inden for en bred vifte af 
sektorer, under hensyntagen til 
forsigtighedsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 1062
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tages sigte på fundamentalt nye 
produkter, der muliggør bæredygtige 
løsninger inden for en bred vifte af 
sektorer.

Der tages sigte på fundamentalt nye 
produkter, der muliggør bæredygtige 
løsninger inden for en bred vifte af sektorer
såsom ikt, biovidenskaber, sundhedspleje 
og forbrugerprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 1063
Frédérique Ries, Kent Johansson
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.3 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Rammer for sikker udvikling og 
anvendelse af nanoteknologi

b) Rammer for sikker udvikling og 
anvendelse af nanoteknologi, især når den 
anvendes i fremstillingen af produkter 
bestemt til direkte kontakt med 
menneskets krop

Or. fr

Ændringsforslag 1064
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.3 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Rammer for sikker udvikling og 
anvendelse af nanoteknologi

b) Rammer for sikker og sikret udvikling 
og anvendelse af nanoteknologi

Or. en

Ændringsforslag 1065
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at opnå øget videnskabelig viden 
om nanoteknologiers og nanosystemers 
indvirkning på menneskers helbred og 
miljøet og at levere redskaber til 
risikovurdering og –styring i hele 
livscyklussen.

Målet er at opnå øget videnskabelig viden 
om nanoteknologiers og nanosystemers 
indvirkning på menneskers helbred og 
miljøet og at levere formålstjenlige
redskaber, der ikke involverer dyr, til 
risikovurdering og –styring i hele 
livscyklussen.

Or. en
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Begrundelse

Vi udvikler flere og flere nanomaterialer, som vi anvender i forskellige produkter. Mange af 
de nuværende metoder til toksicitetsundersøgelse er dog ikke tilstrækkelig effektive til at 
vurdere nanomaterialer, og der er således et presserende behov for en ny humanrelevant 
tilgang til undersøgelse af nanomaterialer, som ikke involverer dyr.

Ændringsforslag 1066
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal især lægges vægt på forvaltning af 
nanoteknologien til fordel samfundet.

Der skal især lægges vægt på forvaltning af 
nanoteknologien til fordel samfundet
under overholdelse af 
forsigtighedsprincippet og på vurdering af 
særlige anvendelsers sociale accept og 
relevans.

Or. en

Ændringsforslag 1067
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal især lægges vægt på forvaltning af 
nanoteknologien til fordel samfundet.

Der skal især lægges vægt på forvaltning af 
nanoteknologien til fordel samfundet og 
den sociale accept for særlige anvendelser 
af nanoteknologi.

Or. en

Ændringsforslag 1068
Philippe Lamberts
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det lægges især vægt på nye processer, 
intelligent integration af nye og 
eksisterende processer samt opskalering 
med henblik på masseproduktion af 
produkter og fleksible produktionsanlæg, 
der sikrer en effektiv omsætning af viden i 
industriel innovation.

Det lægges især vægt på nye processer, 
intelligent integration af nye og 
eksisterende processer.

Or. en

Ændringsforslag 1069
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det lægges især vægt på nye processer, 
intelligent integration af nye og 
eksisterende processer samt opskalering 
med henblik på masseproduktion af 
produkter og fleksible produktionsanlæg, 
der sikrer en effektiv omsætning af viden i 
industriel innovation.

Det lægges især vægt på nye processer, 
intelligent integration af nye og 
eksisterende processer, bioteknologisk 
produktion af bionanomaterialer samt 
opskalering med henblik på 
masseproduktion af produkter og fleksible 
produktionsanlæg, der sikrer en effektiv 
omsætning af viden i industriel innovation.

Or. en

Ændringsforslag 1070
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
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Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.3 – litra e – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Udvikling af kapacitetsforøgende 
teknikker, målemetoder og udstyr

e) Udvikling af kapacitetsforøgende 
teknikker, karakterisering, målemetoder 
og udstyr

Or. en

Ændringsforslag 1071
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for forskning og 
innovation vedrørende avancerede 
materialer er at udvikle materialer med ny 
funktionalitet og forbedret ydeevne, som 
kan anvendes til at skabe 
konkurrencedygtige produkter med mindst 
mulig indvirkning på miljøet og lavest 
muligt ressourceforbrug.

Det specifikke mål for forskning og 
innovation vedrørende avancerede 
materialer er at udvikle materialer med ny 
funktionalitet eller nye materialer til en 
given funktion, og forbedret ydeevne, som 
kan anvendes til at skabe 
konkurrencedygtige produkter med mindst 
mulig indvirkning på miljøet og lavest 
muligt ressourceforbrug.

Or. en

Ændringsforslag 1072
Henri Weber

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for forskning og 
innovation vedrørende avancerede 
materialer er at udvikle materialer med ny 
funktionalitet og forbedret ydeevne, som 
kan anvendes til at skabe 
konkurrencedygtige produkter med mindst 

Det specifikke mål for forskning og 
innovation vedrørende avancerede 
materialer er at udvikle materialer med ny 
funktionalitet eller til en given funktion og
med forbedret ydeevne, som kan anvendes 
til at skabe konkurrencedygtige produkter, 
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mulig indvirkning på miljøet og lavest 
muligt ressourceforbrug.

som er tilgængelige for forbrugerne, med 
mindst mulig indvirkning på miljøet og 
lavest muligt ressourceforbrug.

Or. fr

Ændringsforslag 1073
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for forskning og 
innovation vedrørende avancerede 
materialer er at udvikle materialer med ny 
funktionalitet og forbedret ydeevne, som 
kan anvendes til at skabe 
konkurrencedygtige produkter med mindst 
mulig indvirkning på miljøet og lavest 
muligt ressourceforbrug.

Det specifikke mål for forskning og 
innovation vedrørende avancerede 
materialer er at udvikle materialer med ny 
funktionalitet eller nye materialer til en 
given funktion og med forbedret ydeevne, 
som kan anvendes til at skabe tilgængelige 
og konkurrencedygtige produkter med 
mindst mulig indvirkning på miljøet og 
lavest muligt ressourceforbrug.

Or. fr

Ændringsforslag 1074
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for forskning og 
innovation vedrørende avancerede 
materialer er at udvikle materialer med ny 
funktionalitet og forbedret ydeevne, som 
kan anvendes til at skabe 
konkurrencedygtige produkter med mindst 
mulig indvirkning på miljøet og lavest 
muligt ressourceforbrug.

Det specifikke mål for forskning og 
innovation vedrørende avancerede 
materialer er at udvikle materialer med ny 
funktionalitet og forbedret ydeevne, som 
kan anvendes til at skabe 
konkurrencedygtige produkter med mindst 
mulig indvirkning på miljøet og lavest 
muligt ressourceforbrug og forbedre 
sikkerheden.
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Or. en

Ændringsforslag 1075
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Materialer er kernen i industriel innovation 
og en vigtig forudsætning for udvikling af 
nye produkter. Avancerede materialer med 
større videnindhold, nye funktionaliteter og 
forbedret ydeevne er afgørende for 
industriens konkurrenceevne og for en 
bæredygtig udvikling inden for en række 
anvendelsesområder og sektorer.

Materialer er kernen i industriel innovation 
og en vigtig forudsætning for udvikling af 
nye produkter. Avancerede materialer med 
større videnindhold, nye funktionaliteter og 
forbedret ydeevne, navnlig for så vidt 
angår ressource- og energieffektivitet, er 
afgørende for industriens konkurrenceevne 
og for en bæredygtig udvikling inden for 
en række anvendelsesområder og sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 1076
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er behov for nye avancerede materialer 
til at udvikle bedre og bæredygtige 
produkter og processer. Sådanne materialer
er en del af løsningen på de industrielle og 
samfundsmæssige udfordringer, da de 
medfører større ydeevne, lavere ressource-
og energiforbrug samt bæredygtighed, for 
så vidt angår de udtjente produkter.

Der er behov for nye avancerede materialer 
til at udvikle bedre og bæredygtige 
produkter og processer og til at erstatte 
knappe ressourcer såsom sjældne 
jordarter. Sådanne materialer er en del af 
løsningen på de industrielle og 
samfundsmæssige udfordringer, da de 
medfører større ydeevne, lavere ressource-
og energiforbrug samt bæredygtighed, for 
så vidt angår de udtjente produkter.

Or. en



PE492.765v01-00 32/162 AM\907546DA.doc

DA

Ændringsforslag 1077
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er behov for nye avancerede materialer 
til at udvikle bedre og bæredygtige 
produkter og processer. Sådanne materialer 
er en del af løsningen på de industrielle og 
samfundsmæssige udfordringer, da de 
medfører større ydeevne, lavere ressource-
og energiforbrug samt bæredygtighed, for 
så vidt angår de udtjente produkter.

Der er behov for nye avancerede materialer 
til at udvikle bedre og bæredygtige, sikre 
og sikrede produkter og processer. 
Sådanne materialer er en del af løsningen 
på de industrielle og samfundsmæssige 
udfordringer, da de medfører større 
ydeevne, lavere ressource- og 
energiforbrug, bæredygtighed og sikkerhed
for så vidt angår de udtjente produkter.

Or. en

Ændringsforslag 1078
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells</

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelsesorienteret udvikling indebærer 
ofte konstruktion af fuldstændig nye 
materialer, der giver mulighed for at levere 
planlagte resultater under brug. Sådanne 
materialer er et vigtigt element i 
forsyningskæden inden for 
højværdiproduktion. De danner også 
grundlag for fremskridt på tværgående 
teknologiområder (f.eks. biovidenskab, 
elektronik og fotonik) og i stort set alle 
markedssektorer. Selve materialerne er en 
afgørende faktor i forøgelsen af 
produkterne værdi og deres ydeevne. Den 
anslåede værdi og virkning af avancerede 
materialer er betydelig med en årlig 
vækstrate på omkring 6 % og et forventet 

Anvendelsesorienteret udvikling indebærer 
ofte konstruktion af fuldstændig nye 
materialer, der giver mulighed for at levere 
planlagte resultater under brug. Sådanne 
materialer er et vigtigt element i 
forsyningskæden inden for 
højværdiproduktion. De danner også 
grundlag for fremskridt på tværgående 
teknologiområder (f.eks. biovidenskab, 
elektronik og fotonik anvendt på sundhed, 
byggeri og transport og andre 
industrisektorer) og i stort set alle 
markedssektorer. Selve materialerne er en 
afgørende faktor i forøgelsen af 
produkterne værdi og deres ydeevne. Den 
anslåede værdi og virkning af avancerede 
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marked i størrelsesordenen 100 mia. EUR i 
2015.

materialer er betydelig med en årlig 
vækstrate på omkring 6 % og et forventet 
marked i størrelsesordenen 100 mia. EUR i 
2015.

Or. en

Ændringsforslag 1079
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at fremskynde udviklingen satses der 
på en tværfaglig, konvergerende tilgang 
med inddragelse af kemi, fysik, 
ingeniørvidenskab, teoretisk modellering 
og datamodellering, biologi og i stigende 
grad kreativt industrielt design.

For at fremskynde udviklingen satses der 
på en tværfaglig, konvergerende tilgang, 
som nyder godt af europæisk 
forskningsinfrastruktur, der er førende på 
verdensplan, og med inddragelse af kemi, 
fysik, ingeniørvidenskab, teoretisk 
modellering og datamodellering, biologi og 
i stigende grad kreativt industrielt design.

Or. en

Ændringsforslag 1080
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nye grønne innovationssammenslutninger 
og industriel symbiose, der giver 
virksomhederne mulighed for at 
diversificere deres produktion, udvide 
deres forretningsmodeller, genbruge deres 
affald som grundlag for ny produktion, 
f.eks. CO2 som kulstofbasis for fine 
kemiske stoffer og alternative 
brændstoffer.

Nye grønne innovationssammenslutninger 
og industriel symbiose, der giver 
virksomhederne mulighed for at 
diversificere deres produktion, udvide 
deres forretningsmodeller, genbruge deres 
affald som grundlag for ny produktion.
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Or. en

Ændringsforslag 1081
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nye grønne innovationssammenslutninger 
og industriel symbiose, der giver 
virksomhederne mulighed for at 
diversificere deres produktion, udvide 
deres forretningsmodeller, genbruge deres
affald som grundlag for ny produktion, 
f.eks. CO2 som kulstofbasis for fine 
kemiske stoffer og alternative 
brændstoffer.

Nye grønne innovationssammenslutninger 
og industriel symbiose, der giver 
virksomhederne mulighed for at 
diversificere deres produktion, udvide 
deres forretningsmodeller, anvende 
vedvarende råstoffer fra biomasse og
genbruge deres affaldsforbindelser som 
grundlag for ny produktion, f.eks. CO2 som 
kulstofbasis for fine kemiske stoffer og 
alternative brændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 1082
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nye grønne innovationssammenslutninger 
og industriel symbiose, der giver 
virksomhederne mulighed for at 
diversificere deres produktion, udvide 
deres forretningsmodeller, genbruge deres 
affald som grundlag for ny produktion, 
f.eks. CO2 som kulstofbasis for fine 
kemiske stoffer og alternative 
brændstoffer.

Nye grønne innovationssammenslutninger 
og industriel symbiose, der giver 
virksomhederne mulighed for at 
diversificere deres produktion, udvide 
deres forretningsmodeller, genbruge deres 
affald som grundlag for ny produktion, 
f.eks. CO2 som kulstofbasis for fine 
kemiske stoffer og alternative 
brændstoffer, samt "urban mining" til 
genbrug og genanvendelse af sjældne 
jordarter.

Or. en
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Ændringsforslag 1083
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nye grønne innovationssammenslutninger 
og industriel symbiose, der giver 
virksomhederne mulighed for at 
diversificere deres produktion, udvide 
deres forretningsmodeller, genbruge deres 
affald som grundlag for ny produktion, 
f.eks. CO2 som kulstofbasis for fine 
kemiske stoffer og alternative 
brændstoffer.

Nye grønne innovationssammenslutninger 
og industriel symbiose, der giver 
virksomhederne mulighed for at 
diversificere deres produktion, udvide 
deres forretningsmodeller, genbruge deres 
affald som grundlag for ny produktion, 
f.eks. bruge CO2 som kulstofbasis for fine 
kemiske stoffer og alternative brændstoffer
i stedet for kulstofkilder fra fossile 
brændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 1084
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning i funktionelle materialer, 
multifunktionelle materialer og 
konstruktionsmaterialer med henblik på 
innovation i alle industrisektorer.

Syntese (skabelse) og forskning i 
funktionelle materialer, multifunktionelle 
materialer og konstruktionsmaterialer med 
henblik på innovation i alle 
industrisektorer.

Or. en

Ændringsforslag 1085
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
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Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) nye materialer og teknikker til 
bevarelse og genoprettelse af kulturarv

Or. en

Ændringsforslag 1086
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og udvikling, der sikrer en 
effektiv og bæredygtig opskalering for at 
muliggøre industriel produktion af 
fremtidige produkter.

Forskning og udvikling, der sikrer en 
effektiv og bæredygtig, sikker og sikret
opskalering for at muliggøre industriel 
produktion af fremtidige produkter.

Or. en

Ændringsforslag 1087
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og udvikling, der sikrer en 
effektiv og bæredygtig opskalering for at 
muliggøre industriel produktion af 
fremtidige produkter.

Forskning og udvikling, der sikrer en 
effektiv og bæredygtig opskalering for at 
muliggøre industriel produktion af
intelligente fremtidige produkter.

Or. en

Ændringsforslag 1088
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Materialer til en bæredygtig industri 
med lavt CO2-udslip

d) Materialer til en bæredygtig industri 
med lavt udslip

Or. en

Ændringsforslag 1089
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af nye produkter og anvendelser 
samt forbrugeradfærd, der nedsætter 
energiforbruget, og fremme af produktion 
med lavt CO2-udslip.

Udvikling af nye produkter og anvendelser
på basis af biomasse og CO2 som 
kulstofkilde samt forbrugeradfærd, der 
nedsætter energiforbruget, og fremme af 
produktion med lavt CO2-udslip samt 
reduceret miljøindvirkning.

Or. en

Ændringsforslag 1090
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af nye produkter og anvendelser 
samt forbrugeradfærd, der nedsætter 
energiforbruget, og fremme af produktion 
med lavt CO2-udslip.

Udvikling af nye produkter og anvendelser, 
forretningsmodeller samt ansvarlig
forbrugeradfærd, der nedsætter 
energiforbruget, og fremme af produktion 
med lavt CO2-udslip.

Or. en
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Ændringsforslag 1091
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af nye produkter og anvendelser 
samt forbrugeradfærd, der nedsætter 
energiforbruget, og fremme af produktion 
med lavt CO2-udslip.

Udvikling af nye produkter og anvendelser 
samt forbrugeradfærd, der nedsætter 
energiforbruget, og fremme af produktion 
med lavt udslip.

Or. en

Ændringsforslag 1092
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af nye produkter og anvendelser 
samt forbrugeradfærd, der nedsætter 
energiforbruget, og fremme af produktion 
med lavt CO2-udslip.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 1093
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Nye råmaterialer til den kemiske 
industri
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Udvikling af et alternativt råvaremateriale 
til den kemiske industri, herunder 
gennem nye syngasteknologier, som 
involverer alt fra kul, biomasse og 
affaldsmaterialer til miljøvenlig erstatning 
for petroleum som kulkilde på mellemlang 
og lang sigt.

Or. en

Ændringsforslag 1094
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – litra e – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Materialer til kreative brancher e) Bevaring og bedst mulig anvendelse af 
den europæiske kulturarv

Or. it

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt, at denne sektor indrammes mindre specifikt.

Ændringsforslag 1095
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – litra e – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelse af design og udvikling af 
konvergerende teknologier for at skabe nye 
forretningsmuligheder, herunder bevaring 
af materialer med historisk eller kulturel 
værdi.

Anvendelse af design og udvikling af 
konvergerende teknologier for at skabe nye 
forretningsmuligheder, herunder bevaring 
af materialer med historisk eller kulturel 
værdi, samt nye materialer.

Or. en
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Ændringsforslag 1096
Marisa Matias

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – litra e – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelse af design og udvikling af 
konvergerende teknologier for at skabe nye 
forretningsmuligheder, herunder bevaring 
af materialer med historisk eller kulturel 
værdi.

Anvendelse af design og udvikling af 
konvergerende teknologier for at skabe nye 
forretningsmuligheder, herunder bevaring 
af materialer med historisk eller kulturel
værdi, og også på basis af nye materialer.

Or. en

Ændringsforslag 1097
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – litra f – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Metrologi, karakterisering, 
standardisering og kvalitetskontrol

f) Metrologi, karakterisering, 
standardisering, certificering og 
kvalitetskontrol

Or. en

Ændringsforslag 1098
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – litra f – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremme af teknologier som 
karakterisering, ikke-destruktiv 
bedømmelse og prædiktiv modellering af 
ydeevne med henblik på fremskridt inden 
for materialevidenskab og -konstruktion.

Fremme af teknologier som 
karakterisering, ikke-destruktiv 
bedømmelse, løbende vurdering og
overvågning og prædiktiv modellering af 
ydeevne med henblik på fremskridt inden 
for materialevidenskab og -konstruktion.
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Or. en

Ændringsforslag 1099
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – litra g – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og udvikling med det formål at 
undersøge alternativer til brugen af 
materialer og innovative 
forretningsmodeller.

Forskning og udvikling med det formål at 
undersøge alternativer til brugen af 
materialer, herunder bidrage til at løse 
råstofudfordringen, og innovative 
forretningsmodeller.

Or. en

Ændringsforslag 1100
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – litra g – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og udvikling med det formål at 
undersøge alternativer til brugen af 
materialer og innovative 
forretningsmodeller.

Forskning og udvikling med det formål at 
undersøge alternativer til brugen af 
materialer, erstatning af kritiske råstoffer 
eller farlige stoffer. Udvikling af
innovative forretningsmodeller.

Or. en

Ændringsforslag 1101
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
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Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – litra g – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og udvikling med det formål at 
undersøge alternativer til brugen af 
materialer og innovative 
forretningsmodeller.

Forskning og udvikling med det formål at 
undersøge alternativer til brugen af 
materialer og innovative 
forretningsmodeller samt identifikation af 
kritiske ressourcer til industrielle 
løsninger i større skala.

Or. en

Ændringsforslag 1102
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – litra g – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og udvikling med det formål at 
undersøge alternativer til brugen af 
materialer og innovative 
forretningsmodeller.

Forskning og udvikling med det formål at 
undersøge alternativer til brug, genbrug, 
reparation og genanvendelse af materialer 
og innovative forretningsmodeller.

Or. en

Ændringsforslag 1103
Henri Weber

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – litra g – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og udvikling med det formål at 
undersøge alternativer til brugen af 
materialer og innovative 
forretningsmodeller.

Forskning og udvikling med det formål at 
undersøge alternativer til brugen af 
materialer – efter identificering af kritiske 
ressourcer – og innovative 
forretningsmodeller.

Or. fr
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Ændringsforslag 1104
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – litra g – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og udvikling med det formål at 
undersøge alternativer til brugen af 
materialer og innovative 
forretningsmodeller.

Identificering af kritiske ressourcer.
Forskning og udvikling med det formål at 
undersøge alternativer til brugen af 
materialer og innovative 
forretningsmodeller.

Or. fr

Ændringsforslag 1105
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – litra g – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og udvikling med det formål at 
undersøge alternativer til brugen af 
materialer og innovative 
forretningsmodeller.

Forskning og udvikling med det formål at 
undersøge erstatning af og alternativer til 
brugen af materialer og innovative 
forretningsmodeller.

Or. en

Ændringsforslag 1106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.3 – underpunkt 1.3.3 – litra g – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og udvikling med det formål at 
undersøge alternativer til brugen af 
materialer og innovative 

Forskning og udvikling med det formål at 
undersøge alternativer til brugen af 
materialer lukning af råstofkredsløbet og 
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forretningsmodeller. innovative forretningsmodeller.

Or. en

Ændringsforslag 1107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for bioteknologi er at 
udvikle konkurrencedygtige, bæredygtige 
og innovative industriprodukter og –
processer og at fungere som drivkraft for 
innovation i en række europæiske sektorer 
som landbrug, fødevarer, kemikalier og
sundhed.

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for bioteknologi er at 
udvikle konkurrencedygtige, bæredygtige 
og innovative industriprodukter og –
processer og at fungere som drivkraft for 
innovation i en række europæiske sektorer 
som sundhed, kemikalier, landbrug og
fødevarer.

Or. en

Ændringsforslag 1108
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for bioteknologi er at 
udvikle konkurrencedygtige, bæredygtige 
og innovative industriprodukter og –
processer og at fungere som drivkraft for 
innovation i en række europæiske sektorer 
som landbrug, fødevarer, kemikalier og 
sundhed.

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for bioteknologi er at 
udvikle konkurrencedygtige, bæredygtige 
og innovative industriprodukter og –
processer og at fungere som drivkraft for 
innovation i en række europæiske sektorer 
som landbrug, fødevarer, kemikalier og 
sundhed, bionanoteknologi og avancerede 
materialer.

Or. en
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Ændringsforslag 1109
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for bioteknologi er at 
udvikle konkurrencedygtige, bæredygtige 
og innovative industriprodukter og –
processer og at fungere som drivkraft for 
innovation i en række europæiske sektorer 
som landbrug, fødevarer, kemikalier og 
sundhed.

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for bioteknologi er at 
udvikle konkurrencedygtige, bæredygtige, 
sikre og innovative industriprodukter og –
processer og at fungere som drivkraft for 
innovation i en række europæiske sektorer 
som landbrug, fødevarer, energi,
kemikalier og sundhed.

Or. en

Begrundelse

Bioteknologi kan fremme udviklingen af nye energikilder (f.eks. biomethan). Det fremgår klart 
af det afsnit, som beskriver aktiviteterne (1.4.3), at udvikling af bioteknologi kan føre til nye 
industriprodukter og processer. Det bør derfor også medtages i introduktionen af det 
specifikke mål for bioteknologi.

Ændringsforslag 1110
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for bioteknologi er at 
udvikle konkurrencedygtige, bæredygtige 
og innovative industriprodukter og –
processer og at fungere som drivkraft for 
innovation i en række europæiske sektorer 
som landbrug, fødevarer, kemikalier og 
sundhed.

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for bioteknologi er at 
udvikle konkurrencedygtige, bæredygtige 
og innovative industriprodukter og –
processer og at fungere som drivkraft for 
innovation i en række europæiske sektorer 
som landbrug, fødevarer, kemikalier, 
energi og sundhed.

Or. en
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Ændringsforslag 1111
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for bioteknologi er at 
udvikle konkurrencedygtige, bæredygtige 
og innovative industriprodukter og –
processer og at fungere som drivkraft for 
innovation i en række europæiske sektorer 
som landbrug, fødevarer, kemikalier og 
sundhed.

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for bioteknologi er at 
udvikle konkurrencedygtige, bæredygtige 
og innovative industriprodukter og –
processer og at fungere som drivkraft for 
innovation i en række europæiske sektorer 
som landbrug, fødevarer, kemikalier, 
energi og sundhed.

Or. en

Ændringsforslag 1112
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for bioteknologi er at 
udvikle konkurrencedygtige, bæredygtige 
og innovative industriprodukter og –
processer og at fungere som drivkraft for 
innovation i en række europæiske sektorer 
som landbrug, fødevarer, kemikalier og 
sundhed.

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for bioteknologi er at 
udvikle konkurrencedygtige, bæredygtige 
og innovative industriprodukter og –
processer og at fungere som drivkraft for 
innovation i en række europæiske sektorer 
som landbrug, skovbrug, fødevarer, 
kemikalier og sundhed.

Or. sl

Ændringsforslag 1113
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
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Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for bioteknologi er at 
udvikle konkurrencedygtige, bæredygtige 
og innovative industriprodukter og –
processer og at fungere som drivkraft for 
innovation i en række europæiske sektorer 
som landbrug, fødevarer, kemikalier og 
sundhed.

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for bioteknologi er at 
udvikle konkurrencedygtige, bæredygtige 
og innovative industriprodukter og –
processer og at fungere som drivkraft for 
innovation i en række europæiske sektorer 
som landbrug, fødevarer, kemikalier, 
energi og sundhed.

Or. en

Ændringsforslag 1114
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for bioteknologi er at 
udvikle konkurrencedygtige, bæredygtige 
og innovative industriprodukter og –
processer og at fungere som drivkraft for 
innovation i en række europæiske sektorer 
som landbrug, fødevarer, kemikalier og 
sundhed.

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for bioteknologi er at 
udvikle konkurrencedygtige, bæredygtige 
og innovative industriprodukter og –
processer og at fungere som drivkraft for 
innovation i en række europæiske sektorer 
som landbrug, fødevarer, kemikalier, 
energi og sundhed.

Or. fr

Begrundelse

Bioteknologier kan sikre nye energikilder. Den kendsgerning, at udviklingen af bioteknologier 
kan skabe nye industriprodukter og –processer, fremgår klart af det afsnit, der beskriver 
aktiviteterne (1.4.3). Det bør således også fremgå af indledningen til det specifikke mål for 
bioteknologi.

Ændringsforslag 1115
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et solidt videnskabeligt, teknologisk og 
innovationsmæssigt grundlag inden for 
bioteknologi vil hjælpe de europæiske 
virksomheder til at sikre sig en førende 
position inden for denne centrale 
støtteteknologi. Denne position vil blive 
styrket yderligere ved at integrere 
sikkerhedsvurdering og styring af de 
samlede risici i forbindelse med 
indførelsen af bioteknologi.

Et solidt videnskabeligt, teknologisk og 
innovationsmæssigt grundlag inden for 
bioteknologi vil fremme forståelsen af
denne teknologis implikationer og 
konsekvenser. Denne position vil blive 
styrket ved at integrere sundheds- og
sikkerhedsvurdering, de økonomiske og
miljømæssige konsekvenser af 
anvendelsen af teknologien og styring af 
de samlede og specifikke risici i 
forbindelse med indførelsen af 
bioteknologi.

Or. en

Ændringsforslag 1116
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et solidt videnskabeligt, teknologisk og 
innovationsmæssigt grundlag inden for 
bioteknologi vil hjælpe de europæiske 
virksomheder til at sikre sig en førende 
position inden for denne centrale 
støtteteknologi. Denne position vil blive 
styrket yderligere ved at integrere 
sikkerhedsvurdering og styring af de 
samlede risici i forbindelse med 
indførelsen af bioteknologi.

Et solidt videnskabeligt, teknologisk og 
innovationsmæssigt grundlag inden for 
bioteknologi vil hjælpe de europæiske 
virksomheder til at sikre sig en førende 
position inden for denne centrale 
støtteteknologi. Denne position vil blive 
styrket yderligere ved at integrere 
sikkerhedsvurdering og styring af de 
samlede risici i forbindelse med 
indførelsen af bioteknologi, idet det sikres, 
at forsigtighedsprincippet overholdes.

Or. es

Begrundelse

Tilføjelse af en henvisning til forsigtighedsprincippet i forbindelse med styringen af de risici, 
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der kan opstå i forbindelse med bioteknologi.

Ændringsforslag 1117
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med den ekspanderende viden om levende 
systemer er bioteknologien rustet til at 
levere en strøm af nye anvendelser og 
styrke Unionens industrigrundlag og 
innovationskapacitet. Eksempler på 
bioteknologiens stigende betydning ses i 
industrielle anvendelser som 
biokemikalier, hvor markedsandelen 
forventes at stige med op til 12 % - 20 % af 
kemikalieproduktionen inden 2015. 
Bioteknologi bidrager også til 
overholdelsen af en række af de såkaldte 
tolv regler for grøn kemi på grund af 
biosystemers selektivitet og effektivitet. 
Den mulige økonomiske byrde for 
virksomhederne i Unionen kan nedbringes 
ved at udnytte potentialet i bioteknologiske 
processer og biobaserede produkter til at 
reducere CO2-emissionerne, der anslås at 
blive på mellem 1 og 2,5 mia. tons CO2–
ækvivalent pr. år i 2030. I Europas 
biofarmaceutiske sektor fremstilles allerede 
omkring 20 % af de nuværende lægemidler 
ved hjælp af bioteknologi, og for nye 
lægemidler er tallet 50 %. Bioteknologi 
skaber også nye muligheder for at udnytte 
det enorme potentiale i havets ressourcer til 
fremstilling af innovative anvendelser i 
industrien, sundhedssektoren og på 
miljøområdet. Den fremspirende sektor, 
marin (blå) bioteknologi, forventes at 
vokse med 10 % om året.

Med den ekspanderende viden om levende 
systemer er bioteknologien rustet til at 
levere en strøm af nye anvendelser og 
styrke Unionens industrigrundlag og 
innovationskapacitet. Eksempler på 
bioteknologiens stigende betydning ses i 
industrielle anvendelser som
biofarmaceutika og biokemikalier, hvor 
markedsandelen forventes at stige med op 
til 12 % - 20 % af kemikalieproduktionen 
inden 2015. På grund af den stadig 
voksende risiko for multiresistente 
bakterier og udækkede behov på 
behandlingsområder som kræft og 
neurodegenerative sygdomme giver 
bioteknologien desuden mulighed for at 
udvikle nye stoffer til mere effektive 
behandlinger. Både biofarmaceutika og 
nye naturlige produkter og deres analoge 
produkter, som udledes ved innovativ 
systemisk biologi, biosyntetisk teknologi 
og semisyntetiske modeller bør have større 
opmærksomhed. Bioteknologi bidrager 
også til overholdelsen af en række af de 
såkaldte tolv regler for grøn kemi på grund 
af biosystemers selektivitet og effektivitet. 
Den mulige økonomiske byrde for 
virksomhederne i Unionen kan nedbringes 
ved at udnytte potentialet i bioteknologiske 
processer og biobaserede produkter til at 
reducere CO2-emissionerne, der anslås at 
blive på mellem 1 og 2,5 mia. tons CO2–
ækvivalent pr. år i 2030. I Europas 
biofarmaceutiske sektor fremstilles allerede 
omkring 20 % af de nuværende lægemidler 
ved hjælp af bioteknologi, og for nye 
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lægemidler er tallet 50 %. De mest 
avancerede teknologier som syntetisk 
biologi er lovende med henblik på 
bæredygtige og CO2-neutrale 
brændstoffer, produktion af finkemikalier 
inkl. farmaceutiske produkter, 
miljøvenlige produktionsmetoder, nye 
sundhedsapplikationer og 
bionanomaterialer. Bioteknologi skaber 
også nye muligheder for at udnytte det 
enorme potentiale i havets ressourcer til 
fremstilling af innovative anvendelser i 
industrien, sundhedssektoren og på 
miljøområdet. Den fremspirende sektor, 
marin (blå) bioteknologi, forventes at 
vokse med 10 % om året.

Or. en

Ændringsforslag 1118
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med den ekspanderende viden om levende 
systemer er bioteknologien rustet til at
levere en strøm af nye anvendelser og 
styrke Unionens industrigrundlag og 
innovationskapacitet. Eksempler på 
bioteknologiens stigende betydning ses i 
industrielle anvendelser som 
biokemikalier, hvor markedsandelen 
forventes at stige med op til 12 % - 20 % af 
kemikalieproduktionen inden 2015. 
Bioteknologi bidrager også til 
overholdelsen af en række af de såkaldte 
tolv regler for grøn kemi på grund af 
biosystemers selektivitet og effektivitet.
Den mulige økonomiske byrde for
virksomhederne i Unionen kan nedbringes 
ved at udnytte potentialet i bioteknologiske 
processer og biobaserede produkter til at 

Med den ekspanderende viden om levende 
systemer kan bioteknologien levere en 
strøm af nye anvendelser og styrke 
Unionens industrigrundlag og 
innovationskapacitet. Eksempler på 
bioteknologiens stigende betydning ses i 
industrielle anvendelser som 
biokemikalier, hvor markedsandelen 
forventes at stige med op til 12 % - 20 % af 
kemikalieproduktionen inden 2015. 
Bioteknologi bidrager også til 
overholdelsen af en række af de såkaldte 
tolv regler for grøn kemi på grund af 
biosystemers selektivitet og effektivitet. 
Virksomhederne i Unionen kan drage nytte 
af potentialet i bioteknologiske processer 
og biobaserede produkter for at reducere 
CO2-emissionerne, der anslås at blive på 
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reducere CO2-emissionerne, der anslås at 
blive på mellem 1 og 2,5 mia. tons CO2–
ækvivalent pr. år i 2030. I Europas 
biofarmaceutiske sektor fremstilles allerede 
omkring 20 % af de nuværende lægemidler 
ved hjælp af bioteknologi, og for nye 
lægemidler er tallet 50 %. Bioteknologi
skaber også nye muligheder for at udnytte 
det enorme potentiale i havets ressourcer 
til fremstilling af innovative anvendelser i 
industrien, sundhedssektoren og på 
miljøområdet. Den fremspirende sektor, 
marin (blå) bioteknologi, forventes at 
vokse med 10 % om året.

mellem 1 og 2,5 mia. tons CO2–ækvivalent 
pr. år i 2030. I Europas biofarmaceutiske 
sektor fremstilles allerede omkring 20 % af 
de nuværende lægemidler ved hjælp af 
bioteknologi, og for nye lægemidler er 
tallet 50 %. Bioteknologi kan åbne
muligheder for at bruge havets ressourcer 
til fremstilling af innovative anvendelser i 
industrien, sundhedssektoren og på 
miljøområdet. Den fremspirende sektor, 
marin (blå) bioteknologi, forventes at 
vokse med 10 % om året.

Or. en

Ændringsforslag 1119
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med den ekspanderende viden om levende 
systemer er bioteknologien rustet til at 
levere en strøm af nye anvendelser og 
styrke Unionens industrigrundlag og 
innovationskapacitet. Eksempler på 
bioteknologiens stigende betydning ses i 
industrielle anvendelser som 
biokemikalier, hvor markedsandelen 
forventes at stige med op til 12 % - 20 % af 
kemikalieproduktionen inden 2015. 
Bioteknologi bidrager også til 
overholdelsen af en række af de såkaldte 
tolv regler for grøn kemi på grund af 
biosystemers selektivitet og effektivitet. 
Den mulige økonomiske byrde for 
virksomhederne i Unionen kan nedbringes 
ved at udnytte potentialet i bioteknologiske 
processer og biobaserede produkter til at 
reducere CO2-emissionerne, der anslås at 
blive på mellem 1 og 2,5 mia. tons CO2–

Med den ekspanderende viden om levende 
systemer er bioteknologien rustet til at 
levere en strøm af nye anvendelser og 
styrke Unionens industrigrundlag og 
innovationskapacitet. Eksempler på 
bioteknologiens stigende betydning ses i 
industrielle og landbrugsmæssige
anvendelser som fødevare- og 
foderproduktion, biokemikalier, hvor 
markedsandelen forventes at stige med op 
til 12 % - 20 % af kemikalieproduktionen 
inden 2015. Bioteknologi bidrager også til 
overholdelsen af en række af de såkaldte 
tolv regler for grøn kemi på grund af 
biosystemers selektivitet og effektivitet. 
Den mulige økonomiske byrde for 
virksomhederne i Unionen kan nedbringes 
ved at udnytte potentialet i bioteknologiske 
processer og biobaserede produkter til at 
reducere CO2-emissionerne, der anslås at 
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ækvivalent pr. år i 2030. I Europas 
biofarmaceutiske sektor fremstilles allerede 
omkring 20 % af de nuværende lægemidler 
ved hjælp af bioteknologi, og for nye 
lægemidler er tallet 50 %. Bioteknologi 
skaber også nye muligheder for at udnytte 
det enorme potentiale i havets ressourcer til 
fremstilling af innovative anvendelser i 
industrien, sundhedssektoren og på 
miljøområdet. Den fremspirende sektor, 
marin (blå) bioteknologi, forventes at 
vokse med 10 % om året.

blive på mellem 1 og 2,5 mia. tons CO2–
ækvivalent pr. år i 2030. I Europas 
biofarmaceutiske sektor fremstilles allerede 
omkring 20 % af de nuværende lægemidler 
ved hjælp af bioteknologi, og for nye 
lægemidler er tallet 50 %. Bioteknologi 
skaber også nye muligheder for at udnytte 
det enorme potentiale i havets ressourcer til 
fremstilling af innovative anvendelser i 
industrien, sundhedssektoren og på 
miljøområdet. Den fremspirende sektor

Or. en

Begrundelse

Bioteknologi er også vigtig i landbrugsmæssige anvendelser.

Ændringsforslag 1120
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med den ekspanderende viden om levende 
systemer er bioteknologien rustet til at 
levere en strøm af nye anvendelser og 
styrke Unionens industrigrundlag og 
innovationskapacitet. Eksempler på 
bioteknologiens stigende betydning ses i 
industrielle anvendelser som 
biokemikalier, hvor markedsandelen 
forventes at stige med op til 12 % - 20 % af 
kemikalieproduktionen inden 2015. 
Bioteknologi bidrager også til 
overholdelsen af en række af de såkaldte 
tolv regler for grøn kemi på grund af 
biosystemers selektivitet og effektivitet. 
Den mulige økonomiske byrde for 
virksomhederne i Unionen kan nedbringes 
ved at udnytte potentialet i bioteknologiske 
processer og biobaserede produkter til at 
reducere CO2-emissionerne, der anslås at 

Med den ekspanderende viden om levende 
systemer er bioteknologien rustet til at 
levere en strøm af nye anvendelser og 
styrke Unionens industrigrundlag og 
innovationskapacitet. Eksempler på 
bioteknologiens stigende betydning ses i 
industrielle og landbrugsmæssige
anvendelser som fødevare- og 
foderproduktion, biokemikalier, hvor 
markedsandelen forventes at stige med op 
til 12 % - 20 % af kemikalieproduktionen 
inden 2015. Bioteknologi bidrager også til 
overholdelsen af en række af de såkaldte 
tolv regler for grøn kemi på grund af 
biosystemers selektivitet og effektivitet. 
Den mulige økonomiske byrde for 
virksomhederne i Unionen kan nedbringes 
ved at udnytte potentialet i bioteknologiske 
processer og biobaserede produkter til at 
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blive på mellem 1 og 2,5 mia. tons CO2–
ækvivalent pr. år i 2030. I Europas 
biofarmaceutiske sektor fremstilles allerede 
omkring 20 % af de nuværende lægemidler 
ved hjælp af bioteknologi, og for nye 
lægemidler er tallet 50 %. Bioteknologi 
skaber også nye muligheder for at udnytte 
det enorme potentiale i havets ressourcer til 
fremstilling af innovative anvendelser i 
industrien, sundhedssektoren og på 
miljøområdet. Den fremspirende sektor, 
marin (blå) bioteknologi, forventes at 
vokse med 10 % om året.

reducere CO2-emissionerne, der anslås at 
blive på mellem 1 og 2,5 mia. tons CO2–
ækvivalent pr. år i 2030. I Europas 
biofarmaceutiske sektor fremstilles allerede 
omkring 20 % af de nuværende lægemidler 
ved hjælp af bioteknologi, og for nye 
lægemidler er tallet 50 %. Bioteknologi 
skaber også nye muligheder for at udnytte 
det enorme potentiale i havets ressourcer til 
fremstilling af innovative anvendelser i 
industrien, sundhedssektoren og på 
miljøområdet. Den fremspirende sektor, 
marin (blå) bioteknologi, forventes at 
vokse med 10 % om året.

Or. en

Ændringsforslag 1121
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med den ekspanderende viden om levende 
systemer er bioteknologien rustet til at 
levere en strøm af nye anvendelser og 
styrke Unionens industrigrundlag og 
innovationskapacitet. Eksempler på 
bioteknologiens stigende betydning ses i 
industrielle anvendelser som 
biokemikalier, hvor markedsandelen 
forventes at stige med op til 12 % - 20 % af 
kemikalieproduktionen inden 2015. 
Bioteknologi bidrager også til 
overholdelsen af en række af de såkaldte 
tolv regler for grøn kemi på grund af 
biosystemers selektivitet og effektivitet. 
Den mulige økonomiske byrde for 
virksomhederne i Unionen kan nedbringes 
ved at udnytte potentialet i bioteknologiske 
processer og biobaserede produkter til at 
reducere CO2-emissionerne, der anslås at 
blive på mellem 1 og 2,5 mia. tons CO2–
ækvivalent pr. år i 2030. I Europas 

Med den ekspanderende viden om levende 
systemer er bioteknologien rustet til at 
levere en strøm af nye anvendelser og 
styrke Unionens industrigrundlag og 
innovationskapacitet. Eksempler på 
bioteknologiens stigende betydning ses i 
industrielle anvendelser som 
biokemikalier, hvor markedsandelen 
forventes at stige med op til 12 % - 20 % af 
kemikalieproduktionen inden 2015. 
Bioteknologi bidrager også til 
overholdelsen af en række af de såkaldte 
tolv regler for grøn kemi på grund af 
biosystemers selektivitet og effektivitet. 
Den mulige økonomiske byrde for 
virksomhederne i Unionen kan nedbringes
ved at udnytte potentialet i bioteknologiske 
processer og biobaserede produkter til at 
reducere CO2-emissionerne, der anslås at 
blive på mellem 1 og 2,5 mia. tons CO2–
ækvivalent pr. år i 2030. I Europas 
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biofarmaceutiske sektor fremstilles allerede 
omkring 20 % af de nuværende lægemidler 
ved hjælp af bioteknologi, og for nye 
lægemidler er tallet 50 %. Bioteknologi 
skaber også nye muligheder for at udnytte 
det enorme potentiale i havets ressourcer til 
fremstilling af innovative anvendelser i 
industrien, sundhedssektoren og på 
miljøområdet. Den fremspirende sektor, 
marin (blå) bioteknologi, forventes at 
vokse med 10 % om året.

biofarmaceutiske sektor fremstilles allerede 
omkring 20 % af de nuværende lægemidler 
ved hjælp af bioteknologi, og for nye 
lægemidler er tallet 50 %. Med
bioteknologi vil landbrugs- og 
fødevareproduktionen blive mere 
bæredygtig som følge af øget effektivitet 
og reduceret miljøindvirkning. 
Bioteknologi skaber også nye muligheder 
for at udnytte det enorme potentiale i 
havets ressourcer til fremstilling af 
innovative anvendelser i industrien, 
sundhedssektoren og på miljøområdet. Den 
fremspirende sektor, marin (blå) 
bioteknologi, forventes at vokse med 10 % 
om året.

Or. en

Ændringsforslag 1122
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med den ekspanderende viden om levende 
systemer er bioteknologien rustet til at 
levere en strøm af nye anvendelser og 
styrke Unionens industrigrundlag og 
innovationskapacitet. Eksempler på 
bioteknologiens stigende betydning ses i 
industrielle anvendelser som 
biokemikalier, hvor markedsandelen 
forventes at stige med op til 12 % - 20 % af 
kemikalieproduktionen inden 2015. 
Bioteknologi bidrager også til 
overholdelsen af en række af de såkaldte 
tolv regler for grøn kemi på grund af 
biosystemers selektivitet og effektivitet. 
Den mulige økonomiske byrde for 
virksomhederne i Unionen kan nedbringes 
ved at udnytte potentialet i bioteknologiske 
processer og biobaserede produkter til at 
reducere CO2-emissionerne, der anslås at 

Med den ekspanderende viden om levende 
systemer er bioteknologien rustet til at 
levere en strøm af nye anvendelser og 
styrke Unionens industrigrundlag og 
innovationskapacitet. Eksempler på 
bioteknologiens stigende betydning ses i 
industrielle anvendelser som 
biokemikalier, hvor markedsandelen 
forventes at stige med op til 12 % - 20 % af 
kemikalieproduktionen inden 2015. 
Bioteknologi bidrager også til 
overholdelsen af en række af de såkaldte 
tolv regler for grøn kemi på grund af 
biosystemers selektivitet og effektivitet. 
Den mulige økonomiske byrde for 
virksomhederne i Unionen kan nedbringes 
ved at udnytte potentialet i bioteknologiske 
processer og biobaserede produkter til at 
reducere CO2-emissionerne, der anslås at 
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blive på mellem 1 og 2,5 mia. tons CO2–
ækvivalent pr. år i 2030. I Europas 
biofarmaceutiske sektor fremstilles allerede 
omkring 20 % af de nuværende lægemidler 
ved hjælp af bioteknologi, og for nye 
lægemidler er tallet 50 %. Bioteknologi 
skaber også nye muligheder for at udnytte 
det enorme potentiale i havets ressourcer til 
fremstilling af innovative anvendelser i 
industrien, sundhedssektoren og på 
miljøområdet. Den fremspirende sektor, 
marin (blå) bioteknologi, forventes at 
vokse med 10 % om året.

blive på mellem 1 og 2,5 mia. tons CO2–
ækvivalent pr. år i 2030. I Europas 
biofarmaceutiske sektor fremstilles allerede 
omkring 20 % af de nuværende lægemidler 
ved hjælp af bioteknologi, og for nye 
lægemidler er tallet 50 %. Bioteknologi 
skaber også nye muligheder for at udnytte 
det enorme potentiale i havets ressourcer til 
fremstilling af innovative anvendelser i 
industrien, sundhedssektoren, kemikalier, 
energi og på miljøområdet. Den 
fremspirende sektor, marin (blå) 
bioteknologi, forventes at vokse med 10 % 
om året.

Or. en

Ændringsforslag 1123
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med den ekspanderende viden om levende 
systemer er bioteknologien rustet til at 
levere en strøm af nye anvendelser og 
styrke Unionens industrigrundlag og 
innovationskapacitet. Eksempler på 
bioteknologiens stigende betydning ses i 
industrielle anvendelser som 
biokemikalier, hvor markedsandelen 
forventes at stige med op til 12 % - 20 % af 
kemikalieproduktionen inden 2015. 
Bioteknologi bidrager også til 
overholdelsen af en række af de såkaldte 
tolv regler for grøn kemi på grund af 
biosystemers selektivitet og effektivitet. 
Den mulige økonomiske byrde for 
virksomhederne i Unionen kan nedbringes 
ved at udnytte potentialet i bioteknologiske 
processer og biobaserede produkter til at 
reducere CO2-emissionerne, der anslås at 
blive på mellem 1 og 2,5 mia. tons CO2–

Med den ekspanderende viden om levende 
systemer er bioteknologien rustet til at 
levere en strøm af nye anvendelser og 
styrke Unionens industrigrundlag og 
innovationskapacitet. Eksempler på 
bioteknologiens stigende betydning ses i 
industrielle anvendelser som 
biokemikalier, hvor markedsandelen 
forventes at stige med op til 12 % - 20 % af 
kemikalieproduktionen inden 2015. 
Bioteknologi bidrager også til 
overholdelsen af en række af de såkaldte 
tolv regler for grøn kemi på grund af 
biosystemers selektivitet og effektivitet. 
Den mulige økonomiske byrde for 
virksomhederne i Unionen kan nedbringes 
ved at udnytte potentialet i bioteknologiske 
processer og biobaserede produkter til at 
reducere CO2-emissionerne, der anslås at 
blive på mellem 1 og 2,5 mia. tons CO2–
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ækvivalent pr. år i 2030. I Europas 
biofarmaceutiske sektor fremstilles allerede 
omkring 20 % af de nuværende lægemidler 
ved hjælp af bioteknologi, og for nye 
lægemidler er tallet 50 %. Bioteknologi 
skaber også nye muligheder for at udnytte 
det enorme potentiale i havets ressourcer til 
fremstilling af innovative anvendelser i 
industrien, sundhedssektoren og på 
miljøområdet. Den fremspirende sektor, 
marin (blå) bioteknologi, forventes at 
vokse med 10 % om året.

ækvivalent pr. år i 2030. I Europas 
biofarmaceutiske sektor fremstilles allerede 
omkring 20 % af de nuværende lægemidler 
ved hjælp af bioteknologi, og for nye 
lægemidler er tallet 50 %. Bioteknologi 
skaber også nye muligheder for at udnytte 
det enorme potentiale i havets ressourcer til 
fremstilling af innovative anvendelser i 
industrien, sundhedssektoren, energi, 
kemikalier og på miljøområdet. Den 
fremspirende sektor, marin (blå) 
bioteknologi, forventes at vokse med 10 % 
om året.

Or. en

Ændringsforslag 1124
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med den ekspanderende viden om levende 
systemer er bioteknologien rustet til at 
levere en strøm af nye anvendelser og 
styrke Unionens industrigrundlag og 
innovationskapacitet. Eksempler på 
bioteknologiens stigende betydning ses i 
industrielle anvendelser som 
biokemikalier, hvor markedsandelen 
forventes at stige med op til 12 % - 20 % af 
kemikalieproduktionen inden 2015. 
Bioteknologi bidrager også til 
overholdelsen af en række af de såkaldte 
tolv regler for grøn kemi på grund af 
biosystemers selektivitet og effektivitet. 
Den mulige økonomiske byrde for 
virksomhederne i Unionen kan nedbringes 
ved at udnytte potentialet i bioteknologiske 
processer og biobaserede produkter til at 
reducere CO2-emissionerne, der anslås at 
blive på mellem 1 og 2,5 mia. tons CO2–
ækvivalent pr. år i 2030. I Europas 
biofarmaceutiske sektor fremstilles allerede 

Med den ekspanderende viden om levende 
systemer er bioteknologien rustet til at 
levere en strøm af nye anvendelser og 
styrke Unionens industrigrundlag og 
innovationskapacitet. Eksempler på 
bioteknologiens stigende betydning ses i 
industrielle anvendelser som 
biokemikalier, hvor markedsandelen 
forventes at stige med op til 12 % - 20 % af 
kemikalieproduktionen inden 2015. 
Bioteknologi bidrager også til 
overholdelsen af en række af de såkaldte 
tolv regler for grøn kemi på grund af 
biosystemers selektivitet og effektivitet. 
Den mulige økonomiske byrde for 
virksomhederne i Unionen kan nedbringes 
ved at udnytte potentialet i bioteknologiske 
processer og biobaserede produkter til at 
reducere CO2-emissionerne, der anslås at 
blive på mellem 1 og 2,5 mia. tons CO2–
ækvivalent pr. år i 2030. I Europas 
biofarmaceutiske sektor fremstilles allerede 
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omkring 20 % af de nuværende lægemidler 
ved hjælp af bioteknologi, og for nye 
lægemidler er tallet 50 %. Bioteknologi 
skaber også nye muligheder for at udnytte 
det enorme potentiale i havets ressourcer til 
fremstilling af innovative anvendelser i 
industrien, sundhedssektoren og på 
miljøområdet. Den fremspirende sektor, 
marin (blå) bioteknologi, forventes at 
vokse med 10 % om året.

omkring 20 % af de nuværende lægemidler 
ved hjælp af bioteknologi, og for nye 
lægemidler er tallet 50 %. Bioteknologi 
skaber også nye muligheder for at udnytte 
det enorme potentiale i havets ressourcer til 
fremstilling af innovative anvendelser i 
industrien, sundhedssektoren, 
kemikaliesektoren, energisektoren og på 
miljøområdet. Den fremspirende sektor, 
marin (blå) bioteknologi, forventes at 
vokse med 10 % om året.

Or. fr

Begrundelse

Bioteknologier kan sikre nye energikilder. Den kendsgerning, at udviklingen af bioteknologier 
kan skabe nye industriprodukter og –processer, fremgår klart af det afsnit, der beskriver 
aktiviteterne (1.4.3). Det bør således også fremgå af dette afsnit.

Ændringsforslag 1125
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.3 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Styrkelse af avanceret bioteknologi som 
en fremtidig drivkraft for innovation

a) Styrkelse af avanceret bioteknologi uden 
risiko for interferens med det naturlige 
miljø og under overholdelse af 
forsigtighedsprincippet som en fremtidig 
drivkraft for innovation

Or. xm

Ændringsforslag 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
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Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af fremspirende 
teknologiområder som syntetisk biologi,
bioinformatik og systembiologi, der 
rummer lovende muligheder for 
fuldstændig nye applikationer.

Udvikling af fremspirende 
teknologiområder som syntetisk biologi,
biochip- og mikroteknologi, bioinformatik, 
nanobioteknologi og systembiologi, der 
rummer lovende muligheder for 
fuldstændig nye applikationer.

Or. en

Ændringsforslag 1127
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af fremspirende 
teknologiområder som syntetisk biologi, 
bioinformatik og systembiologi, der 
rummer lovende muligheder for 
fuldstændig nye applikationer.

Udvikling af fremspirende 
teknologiområder som biologisystemer, 
bioinformatik og syntetisk biologi og 
systembiologi, der rummer lovende 
muligheder for fuldstændig nye 
applikationer.

Or. en

Begrundelse

Bioteknologiens potentiale bør ikke begrænses til industrielle processer, men bør omfatte alle 
relevante produkter og processer.

Ændringsforslag 1128
Vicky Ford

Forslag til forordning
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Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af fremspirende 
teknologiområder som syntetisk biologi, 
bioinformatik og systembiologi, der 
rummer lovende muligheder for 
fuldstændig nye applikationer.

Udvikling af fremspirende 
teknologiområder som systembiologi, 
bioinformatik og syntetisk biologi, der 
rummer lovende muligheder for 
fuldstændig nye applikationer.

Or. en

Ændringsforslag 1129
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af fremspirende 
teknologiområder som syntetisk biologi,
bioinformatik og systembiologi, der 
rummer lovende muligheder for 
fuldstændig nye applikationer.

Udvikling af fremspirende 
teknologiområder som syntetisk biologi, 
bioinformatik og systembiologi,
biofarmaceutika, der rummer lovende 
muligheder for fuldstændig nye 
applikationer, f.eks. biologisk aktive 
naturlige peptider med beviste 
farmakologiske virkninger.

Or. en

Ændringsforslag 1130
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.3 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Bioteknologibaserede processer b) Bioteknologibaserede produkter og
processer

Or. en
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Ændringsforslag 1131
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af industriel bioteknologi med 
henblik på fremstilling af 
konkurrencedygtige industriprodukter og -
processer (f.eks. i kemikalieindustrien, 
sundhedssektoren, minedrift, energi, 
papirmasse og papir, tekstiler, stivelse, 
fødevareforarbejdning) samt de 
miljømæssige aspekter heraf.

Udvikling af industriel bioteknologi og 
industrielt bioprocesdesign med henblik 
på fremstilling af konkurrencedygtige 
industriprodukter og -processer (f.eks. i 
kemikalieindustrien, sundhedssektoren, 
minedrift, energi, papirmasse og papir,
fiberbaserede produkter og trætekstiler, 
stivelse, fødevareforarbejdning) samt de 
miljømæssige aspekter heraf.

Or. en

Ændringsforslag 1132
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af industriel bioteknologi med 
henblik på fremstilling af 
konkurrencedygtige industriprodukter og -
processer (f.eks. i kemikalieindustrien, 
sundhedssektoren, minedrift, energi, 
papirmasse og papir, tekstiler, stivelse, 
fødevareforarbejdning) samt de 
miljømæssige aspekter heraf.

Udvikling af bioteknologi med henblik på 
fremstilling af konkurrencedygtige
produkter og -processer (f.eks. i 
kemikalieindustrien, sundhedssektoren, 
minedrift, energi, papirmasse og papir, 
tekstiler, stivelse, produktion af afgrøder 
og fødevareforarbejdning) samt de 
miljømæssige aspekter heraf.

Or. en

Ændringsforslag 1133
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af industriel bioteknologi med 
henblik på fremstilling af 
konkurrencedygtige industriprodukter og -
processer (f.eks. i kemikalieindustrien, 
sundhedssektoren, minedrift, energi, 
papirmasse og papir, tekstiler, stivelse, 
fødevareforarbejdning) samt de 
miljømæssige aspekter heraf.

Udvikling af industriel bioteknologi med 
henblik på fremstilling af 
konkurrencedygtige industriprodukter og -
processer (f.eks. i kemikalieindustrien, 
sundhedssektoren, minedrift, energi og 
biobrændstoffer, papirmasse og papir, 
tekstiler, stivelse, fødevareforarbejdning) 
samt de miljømæssige aspekter heraf.

Or. en

Ændringsforslag 1134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af platformsteknologier (f.eks. 
genomforskning, meta-genomforskning, 
proteomforskning, molekylære redskaber)
for at styrke lederskabet og 
konkurrencefordelene i en lang række 
sektorer.

Udvikling af platformsteknologier (-om-
teknologier, (f.eks. genomforskning, meta-
genomforskning, proteomforskning) ,
måling med molekylære redskaber, 
udvikling og analyse af biomarkører, 
udvikling og analyse af stoffer, for at 
styrke lederskabet og 
konkurrencefordelene i en lang række 
sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 1135
Vicky Ford

Forslag til forordning
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Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af platformsteknologier (f.eks. 
genomforskning, meta-genomforskning, 
proteomforskning, molekylære redskaber) 
for at styrke lederskabet og 
konkurrencefordelene i en lang række 
sektorer.

Udvikling af platformsteknologier (f.eks.
systembiologi, genomforskning, meta-
genomforskning, proteomforskning,
"phenomics", molekylære redskaber) for 
at styrke lederskabet og 
konkurrencefordelene i en lang række 
sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 1136
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af platformsteknologier (f.eks. 
genomforskning, meta-genomforskning, 
proteomforskning, molekylære redskaber) 
for at styrke lederskabet og 
konkurrencefordelene i en lang række 
sektorer.

Udvikling af platformsteknologier (f.eks.
systembiologi, genomforskning, meta-
genomforskning, proteomforskning,
"phenomics", molekylære redskaber) for 
at styrke lederskabet og 
konkurrencefordelene i en lang række 
sektorer.

Or. en

Begrundelse

Systembiologi er det bredeste begreb, som skal nævnes først. De andre begreber dækker mere 
specifikke områder.

Ændringsforslag 1137
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
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Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af platformsteknologier (f.eks. 
genomforskning, meta-genomforskning, 
proteomforskning, molekylære redskaber) 
for at styrke lederskabet og 
konkurrencefordelene i en lang række 
sektorer.

Udvikling af platformsteknologier (f.eks. 
genomforskning, meta-genomforskning, 
proteomforskning, molekylære og 
cellulære teknologier og redskaber) for at 
styrke lederskabet og 
konkurrencefordelene i en lang række 
sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 1138
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af platformsteknologier (f.eks. 
genomforskning, meta-genomforskning, 
proteomforskning, molekylære redskaber) 
for at styrke lederskabet og 
konkurrencefordelene i en lang række 
sektorer.

Udvikling af platformsteknologier (f.eks. 
genomforskning, meta-genomforskning, 
proteomforskning, molekylære redskaber) 
for at styrke lederskabet og 
konkurrencefordelene i en lang række 
sektorer. Diagnostiske redskaber støttes, 
hvis der er en forbindelse til behandling.

Or. en

Ændringsforslag 1139
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.3 – litra c – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsmæssige og etiske aspekter
At tage hensyn til samfundsmæssige og 
etiske aspekter vedrørende visse 
teknologier i udformningen af de politiske 
processer ved at udvikle 
vurderingskriterier og -procedurer for 
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bred høring af interessenter.

Or. en

Ændringsforslag 1140
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.3 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Miljømæssige, samfundsmæssige og 
etiske aspekter
Målet er at tage højde for miljømæssige, 
samfundsmæssige og etiske aspekter 
vedrørende visse teknologier ved at 
udvikle vurderingsprocedurer, som 
omfatter bred høring af interessenter.

Or. en

Ændringsforslag 1141
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.3 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Sundhedsspørgsmål, som opstår
Udvikling af produkter og teknologier til 
nye antibiotika (nye antibiotika og 
alternativer), (sikrere) vacciner og stoffer 
mod genetiske forstyrrelser og sygdomme 
i forbindelse med demografiske 
ændringer.

Or. en
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Ændringsforslag 1142
Peter Liese, Herbert Reul, Angelika Niebler, Markus Pieper, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
Gardini

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – underpunkt 1.4.3 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Udvikling af den samfundsmæssige 
dimension af bioteknologi. Der skal især 
lægges vægt på forvaltning af 
bioteknologien til fordel samfundet, 
herunder etiske grænser.

Or. en

Begrundelse

I Kommissionens forslag nævnes nanoteknologiens samfundsmæssige dimension eksplicit. 
Dette punkt er mindst lige så relevant inden for bioteknologien.

Ændringsforslag 1143
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4 a. Miljøinnovation
1.4.1a Specifikt mål for miljøinnovation
Det specifikke mål for miljøinnovation er 
at fremme en nyskabende europæisk 
industri og et innovationsfællesskab, som 
på målrettet vis frembringer nye 
produkter, processer og tjenester, der 
sikrer grøn vækst og miljøfordele, og som 
anerkendes som førende på verdensplan. 
Målet er at øge ressourceeffektiviteten, 
nedbringe miljøpåvirkningerne, forebygge 
(vand)forureningen og/eller opnå en mere 
effektiv og ansvarlig anvendelse af 
naturressourcerne.
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1.4.2a Baggrund og merværdi på EU-plan
Industrielt lederskab inden for 
miljøinnovation vil føre til bedre 
miljøresultater og modstandsdygtighed i 
hele økonomien og samtidig være 
omkostningseffektivt og godt for 
erhvervslivet og samfundet i både by- og 
landområder. Det globale marked (2020) 
for miljøindustrier ekspanderer hastigt, og 
denne erhvervssektor i EU vokser allerede 
hurtigt: EU's miljøindustrier er allerede 
større end den europæiske bilindustri og 
er ofte førende på verdensplan. Dette skal 
Horisont 2020 bygge på. Miljøinnovation 
skal gennemsyre alle sektorer i 
økonomien og samfundet og danne 
grundlaget for en væsentlig 
konkurrencefordel for Europa, så vi kan 
håndtere udfordringerne vedrørende 
bæredygtighed. Derfor er miljøinnovation 
en central støtteteknologi.
Miljøindustrier kendetegnes ved at have 
mange små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er). Disse virksomheder tegner sig 
for ca. halvdelen af den samlede 
beskæftigelse. Derfor skal SMV'er i 
samarbejde med større partnere i 
industrien spille en stadig større rolle med 
hensyn til at frembringe nye teknologier 
og løsninger og gennemføre dem.
Nogle af de vigtigste kilder til innovation 
findes i grænsefladen mellem 
miljøinnovation og andre grundlæggende 
teknologier, særlig ikt (overvågning og 
registrering).
e) Vand
f) Affald

Or. en

Ændringsforslag 1144
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til forordning
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Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for avanceret 
produktions- og forarbejdningsteknologi er 
at forvandle de nuværende industrielle 
produktionsformer i retning af mere
videnintensive, bæredygtige, 
tværsektorielle produktions- og 
forarbejdningsteknologier, der resulterer i 
flere innovative produkter, processer og 
tjenesteydelser.

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for avanceret 
produktions- og forarbejdningsteknologi er 
at forvandle de nuværende
fremstillingsvirksomheder, -systemer og -
processer ved at fremme centrale 
støtteteknologier med henblik på at opnå
videnintensive, bæredygtige, 
tværsektorielle produktions- og 
forarbejdningsteknologier, der resulterer i 
flere innovative produkter, processer og 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 1145
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for avanceret 
produktions- og forarbejdningsteknologi er 
at forvandle de nuværende industrielle 
produktionsformer i retning af mere 
videnintensive, bæredygtige, 
tværsektorielle produktions- og 
forarbejdningsteknologier, der resulterer i 
flere innovative produkter, processer og 
tjenesteydelser.

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for avanceret 
produktions- og forarbejdningsteknologi er 
at forvandle de nuværende industrielle 
produktionsformer i retning af mere 
videnintensive, bæredygtige, ressource- og 
energieffektive tværsektorielle 
produktions- og forarbejdningsteknologier, 
der resulterer i flere innovative produkter, 
processer og tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 1146
Christian Ehler
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for avanceret 
produktions- og forarbejdningsteknologi er 
at forvandle de nuværende industrielle 
produktionsformer i retning af mere 
videnintensive, bæredygtige, 
tværsektorielle produktions- og 
forarbejdningsteknologier, der resulterer i 
flere innovative produkter, processer og 
tjenesteydelser.

Det specifikke mål for forskning og 
innovation inden for avanceret 
produktions- og forarbejdningsteknologi er 
at forvandle de nuværende industrielle 
produktionsformer i retning af mere 
videnintensive, bæredygtige, 
tværsektorielle produktions- og 
forarbejdningsteknologier, der resulterer i 
flere innovative og sikre produkter, 
processer og tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 1147
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produktionssektoren har stor betydning for 
den europæiske økonomi med et bidrag på 
ca. 17 % af BNP og rundt regnet 22 
millioner arbejdspladser i Unionen i 2007. 
Med nedsættelsen af de økonomiske
handelshindringer og 
kommunikationsteknologiens 
igangsættende virkning er 
produktionssektoren udsat for hård 
konkurrence, og flere og flere 
virksomheder slår sig ned i de lande, hvor 
de samlede omkostninger er lavest. Som 
følge af de høje lønninger må den
europæiske tilgang til produktion derfor 
ændres radikalt, for at Europa kan bevare 
konkurrenceevnen på verdensplan, og 
Horisont 2020 kan være med til at bringe 
alle relevante parter sammen om indsatsen 
for at opnå dette.

Produktionssektoren har stor betydning for 
den europæiske økonomi med et bidrag på 
ca. 17 % af BNP og rundt regnet 22 
millioner arbejdspladser i Unionen i 2007. 
Med nedsættelsen af de økonomiske 
handelshindringer og 
kommunikationsteknologiens 
igangsættende virkning er 
produktionssektoren udsat for hård 
konkurrence, og flere og flere 
virksomheder slår sig ned i de lande, hvor 
de samlede omkostninger er lavest. Den
europæiske tilgang til produktion må
derfor ændres radikalt, for at Europa kan 
bevare konkurrenceevnen på verdensplan, 
og Horisont 2020 kan være med til at 
bringe alle relevante parter sammen om 
indsatsen for at opnå dette.
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Or. en

Ændringsforslag 1148
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produktionssektoren har stor betydning for 
den europæiske økonomi med et bidrag på 
ca. 17 % af BNP og rundt regnet 22 
millioner arbejdspladser i Unionen i 2007. 
Med nedsættelsen af de økonomiske 
handelshindringer og 
kommunikationsteknologiens 
igangsættende virkning er 
produktionssektoren udsat for hård 
konkurrence, og flere og flere 
virksomheder slår sig ned i de lande, hvor 
de samlede omkostninger er lavest. Som 
følge af de høje lønninger må den 
europæiske tilgang til produktion derfor 
ændres radikalt, for at Europa kan bevare 
konkurrenceevnen på verdensplan, og 
Horisont 2020 kan være med til at bringe 
alle relevante parter sammen om indsatsen 
for at opnå dette.

Produktionssektoren har stor betydning for 
den europæiske økonomi med et bidrag på 
ca. 17 % af BNP og rundt regnet 22 
millioner arbejdspladser i Unionen i 2007, 
primært i små og mellemstore 
virksomheder. Med nedsættelsen af de 
økonomiske handelshindringer og 
kommunikationsteknologiens 
igangsættende virkning er 
produktionssektoren udsat for hård 
konkurrence, og flere og flere 
virksomheder slår sig ned i de lande, hvor 
de samlede omkostninger er lavest. Som 
følge af de høje lønninger må den 
europæiske tilgang til produktion derfor 
ændres radikalt, for at Europa kan bevare 
konkurrenceevnen på verdensplan, og 
Horisont 2020 kan være med til at bringe 
alle relevante parter sammen om indsatsen 
for at opnå dette.

Or. en

Ændringsforslag 1149
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa er nødt til at investere på EU-
niveau for at bevare sin førende position og 

Europa er nødt til at investere på EU-
niveau for at bevare sin førende position og 
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kompetence inden for 
produktionsteknologi og gennemføre 
overgangen til videnintensive varer af høj 
værdi ved at skabe rammebetingelser for 
bæredygtig produktion og efterfølgende 
service, der dækker hele produktets 
livscyklus. Ressourcekrævende 
produktions- og 
forarbejdningsvirksomheder er nødt til at 
mobilisere yderligere ressourcer og viden 
på EU-plan og fortsætte med at investere i 
forskning, udvikling og innovation for at 
muliggøre videre fremskridt i retning af en 
konkurrencedygtig økonomi med lavt CO2-
udslip og gennemføre de aftalte EU-
dækkende reduktioner i 
drivhusgasemissioner fra 
industrisektorerne inden 205024.

kompetence inden for 
produktionsteknologi og gennemføre 
overgangen til videnintensive, ressource-
og energieffektive varer af høj værdi ved at 
skabe rammebetingelser for bæredygtig 
produktion og efterfølgende service, der 
dækker hele produktets livscyklus. 
Ressourcekrævende produktions- og 
forarbejdningsvirksomheder er nødt til at 
mobilisere yderligere ressourcer og viden 
på EU-plan og fortsætte med at investere i 
forskning, udvikling og innovation for at 
muliggøre videre fremskridt i retning af en 
konkurrencedygtig og ressourceeffektiv
økonomi med lavt CO2-udslip og 
gennemføre de aftalte EU-dækkende 
reduktioner i drivhusgasemissioner fra 
industrisektorerne inden 205024.

Or. en

Ændringsforslag 1150
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa er nødt til at investere på EU-
niveau for at bevare sin førende position og 
kompetence inden for 
produktionsteknologi og gennemføre 
overgangen til videnintensive varer af høj 
værdi ved at skabe rammebetingelser for 
bæredygtig produktion og efterfølgende 
service, der dækker hele produktets 
livscyklus. Ressourcekrævende 
produktions- og 
forarbejdningsvirksomheder er nødt til at 
mobilisere yderligere ressourcer og viden 
på EU-plan og fortsætte med at investere i 
forskning, udvikling og innovation for at 
muliggøre videre fremskridt i retning af en 
konkurrencedygtig økonomi med lavt CO2-

Europa er nødt til at investere på EU-
niveau for at bevare sin førende position og 
kompetence inden for 
produktionsteknologi og gennemføre 
overgangen til videnintensive varer af høj 
værdi ved at skabe rammebetingelser for 
bæredygtig produktion og efterfølgende 
service, der dækker hele produktets 
livscyklus. Ressourcekrævende 
produktions- og 
forarbejdningsvirksomheder er nødt til at 
mobilisere yderligere ressourcer og viden 
på EU-plan og fortsætte med at investere i 
forskning, udvikling og innovation for at 
muliggøre videre fremskridt i retning af en 
konkurrencedygtig økonomi med lavt
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udslip og gennemføre de aftalte EU-
dækkende reduktioner i 
drivhusgasemissioner fra 
industrisektorerne inden 205024.

udslip og gennemføre de aftalte EU-
dækkende reduktioner i 
drivhusgasemissioner fra 
industrisektorerne inden 205024.

Or. en

Ændringsforslag 1151
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremme af bæredygtig industriel vækst ved 
at lette et strategisk skift i Europa fra 
omkostningsbaseret produktion til en 
strategi, der går ud på at skabe høj 
merværdi.

Fremme af bæredygtig industriel vækst ved 
at lette et strategisk skift i Europa fra 
omkostningsbaseret produktion til en 
strategi, der går ud på at skabe høj 
merværdi ved at gøre brug af teknologier, 
som er udviklet i andre sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 1152
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremme af bæredygtig industriel vækst ved 
at lette et strategisk skift i Europa fra 
omkostningsbaseret produktion til en 
strategi, der går ud på at skabe høj 
merværdi.

Fremme af bæredygtig industriel vækst ved 
at lette et strategisk skift i Europa fra 
omkostningsbaseret produktion til en 
strategi, der går ud på at skabe høj 
merværdi, materialeeffektivitet og lukkede 
kredsløbssystemer.

Or. en
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Ændringsforslag 1153
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremme af bæredygtig industriel vækst ved 
at lette et strategisk skift i Europa fra 
omkostningsbaseret produktion til en 
strategi, der går ud på at skabe høj 
merværdi.

Fremme af bæredygtig industriel vækst ved 
at lette et strategisk skift i Europa fra 
omkostningsbaseret produktion til en 
strategi, der går ud på at skabe høj 
merværdi med innovativ udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 1154
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.3 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Teknologier til energieffektive 
bygninger

b) Teknologier til energieffektive 
bygninger og teknologier, som fremmer 
bygninger med lav miljøindvirkning

Or. en

Ændringsforslag 1155
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Reduktion af energiforbrug og CO2-
emissioner ved udvikling og indførelse af 
bæredygtig bygge- og anlægsteknologi.

Reduktion af energiforbrug og CO2-
emissioner ved forskning, udvikling og 
indførelse af bæredygtig bygge- og 
anlægsteknologi, som påvirker hele 
værdikæden og fremmer innovation på 
tværs af sektorer og fag samt fremmer nye 
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forretningsmodeller og værditilbud til 
borgerne.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at fremhæve, at forskning og innovation spiller en vigtig rolle i 
byggesektoren, samt værdien af de tværsektorielle og multidisciplinære synergier, der bør 
være knyttet til det.

Ændringsforslag 1156
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Reduktion af energiforbrug og CO2-
emissioner ved udvikling og indførelse af 
bæredygtig bygge- og anlægsteknologi.

Reduktion af energiforbrug og CO2-
emissioner ved forskning, udvikling og 
indførelse af bæredygtig bygge- og 
anlægsteknologi, som påvirker hele 
værdikæden og fremmer innovation på 
tværs af sektorer og fag samt fremmer nye 
forretningsmodeller og værditilbud til 
borgerne.

Or. en

Ændringsforslag 1157
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Reduktion af energiforbrug og CO2-
emissioner ved udvikling og indførelse af 
bæredygtig bygge- og anlægsteknologi.

Forbedring af energieffektivitet og
reduktion af energiforbrug og CO2-
emissioner ved udvikling og indførelse af 
bæredygtig bygge- og anlægsteknologi.

Or. it
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Ændringsforslag 1158
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Reduktion af energiforbrug og CO2-
emissioner ved udvikling og indførelse af 
bæredygtig bygge- og anlægsteknologi.

Reduktion af energiforbrug og CO2-
emissioner ved udvikling og indførelse af 
bæredygtig bygge- og anlægsteknologi
samt reduktion af bygningers generelle 
miljøindvirkning.

Or. en

Ændringsforslag 1159
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Reduktion af energiforbrug og CO2-
emissioner ved udvikling og indførelse af 
bæredygtig bygge- og anlægsteknologi.

Reduktion af energiforbrug og CO2-
emissioner ved udvikling og indførelse af 
bæredygtig bygge- og anlægsteknologi, 
automatiserings- og kontrolteknologi.

Or. en

Ændringsforslag 1160
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.3 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Bæredygtige lavemissionsteknologier i 
energiintensive procesindustrier

c) Bæredygtige lavemissionsteknologier
med begrænset miljøbelastning i 
energiintensive procesindustrier
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Or. fr

Ændringsforslag 1161
Henri Weber

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.3 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Bæredygtige lavemissionsteknologier i 
energiintensive procesindustrier

c) Bæredygtige lavemissionsteknologier
med begrænset miljøbelastning i 
energiintensive procesindustrier

Or. fr

Ændringsforslag 1162
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.3 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Bæredygtige lavemissionsteknologier i 
energiintensive procesindustrier

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 1163
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.3 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Bæredygtige lavemissionsteknologier i 
energiintensive procesindustrier

c) Bæredygtige lavemissionsteknologier i 
energiintensive og ressourceintensive
procesindustrier



PE492.765v01-00 76/162 AM\907546DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 1164
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbedring af procesindustriernes 
konkurrenceevne gennem en kraftig 
forøgelse af ressource- og 
energieffektiviteten og reduktion af disse 
industriers virkninger for miljøet i hele 
værdikæden ved at fremme indførelse af 
kulstoffattig teknologi.

Forbedring af procesindustriernes 
konkurrenceevne gennem en kraftig 
forøgelse af ressource- og 
energieffektiviteten og reduktion af disse 
industriers virkninger for miljøet i hele 
værdikæden ved at fremme indførelse af 
kulstoffattig teknologi, herunder 
integration af vedvarende energikilder og 
intelligente, avancerede kontrolsystemer.

Or. en

Begrundelse

Integration af vedvarende energikilder i industrielle processer bør fremmes for at gå i retning 
af kulstoffattige termiske industrielle processer.

Ændringsforslag 1165
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbedring af procesindustriernes 
konkurrenceevne gennem en kraftig 
forøgelse af ressource- og 
energieffektiviteten og reduktion af disse 
industriers virkninger for miljøet i hele 
værdikæden ved at fremme indførelse af 
kulstoffattig teknologi.

Forbedring af procesindustriernes 
konkurrenceevne gennem en kraftig 
forøgelse af ressource- og 
energieffektiviteten og reduktion af disse 
industriers virkninger for miljøet i hele 
værdikæden ved at fremme indførelse af 
kulstoffattig teknologi, der integrerer 
vedvarende energikilder og intelligente 
systemer til avanceret kontrol.



AM\907546DA.doc 77/162 PE492.765v01-00

DA

Or. fr

Begrundelse

Det gælder om at fremme indførelse af vedvarende energikilder i de termiske 
industriprocesser med henblik på at nedbringe CO2-emissionerne herfra.

Ændringsforslag 1166
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbedring af procesindustriernes 
konkurrenceevne gennem en kraftig 
forøgelse af ressource- og 
energieffektiviteten og reduktion af disse 
industriers virkninger for miljøet i hele 
værdikæden ved at fremme indførelse af 
kulstoffattig teknologi.

Forbedring af procesindustriernes 
konkurrenceevne gennem en kraftig 
forøgelse af ressource- og 
energieffektiviteten og reduktion af disse 
industriers virkninger for miljøet i hele 
værdikæden ved at fremme indførelse af
bæredygtig kulstoffattig teknologi og 
indførelse af alternative industrielle 
processer, som er mere bæredygtige.

Or. en

Ændringsforslag 1167
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbedring af procesindustriernes 
konkurrenceevne gennem en kraftig 
forøgelse af ressource- og 
energieffektiviteten og reduktion af disse 
industriers virkninger for miljøet i hele 
værdikæden ved at fremme indførelse af 
kulstoffattig teknologi.

Forbedring af procesindustriernes 
konkurrenceevne gennem en kraftig 
forøgelse af ressource- og 
energieffektiviteten og reduktion af disse 
industriers virkninger for miljøet i hele 
værdikæden ved at fremme indførelse af 
kulstoffattig teknologi, f.eks. udvikling af 
nye katalysatorer for mere miljøvenlige og 
effektive processer.
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Or. en

Ændringsforslag 1168
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbedring af procesindustriernes 
konkurrenceevne gennem en kraftig 
forøgelse af ressource- og 
energieffektiviteten og reduktion af disse 
industriers virkninger for miljøet i hele 
værdikæden ved at fremme indførelse af
kulstoffattig teknologi.

Forbedring af procesindustriernes 
konkurrenceevne gennem en kraftig 
forøgelse af ressource- og 
energieffektiviteten og reduktion af disse 
industriers virkninger for miljøet i hele 
værdikæden ved at fremme indførelse af
ressource- og energieffektive teknologier, 
processer og materialer.

Or. en

Ændringsforslag 1169
Andrzej Grzyb, Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbedring af procesindustriernes 
konkurrenceevne gennem en kraftig 
forøgelse af ressource- og 
energieffektiviteten og reduktion af disse 
industriers virkninger for miljøet i hele 
værdikæden ved at fremme indførelse af
kulstoffattig teknologi.

Forbedring af procesindustriernes 
konkurrenceevne gennem en kraftig 
forøgelse af ressource- og 
energieffektiviteten og reduktion af disse 
industriers virkninger for miljøet i hele 
værdikæden ved at fremme indførelse af 
teknologi med lavt udslip.

Or. en



AM\907546DA.doc 79/162 PE492.765v01-00

DA

Ændringsforslag 1170
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – underpunkt 1.5.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af koncepter og metodologier til 
fleksible videnskabsbaserede
forretningsmodeller med individuelt 
tilpassede metoder.

Udvikling af koncepter og metodologier til 
fleksible videnskabsbaserede 
forretningsmodeller med individuelt 
tilpassede metoder Støtte til udvikling af 
nye miljøvenlige forretningsmodeller og 
alternative ressourceproduktive modeller.

Or. en

Ændringsforslag 1171
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for rumforskning og
innovation er at fremme en 
konkurrencedygtig og innovativ 
rumindustri og forskersamfund, der kan 
udvikle og udnytte ruminfrastruktur, som 
opfylder Unionens fremtidige politiske og 
samfundsmæssige mål.

Det specifikke mål for rumforskning og
innovation er på den ene side at fremme
den europæiske evne til at koncipere, 
udvikle, iværksætte, drive og udnytte 
rumsystemer, og på den anden side at 
fremme en konkurrencedygtig og innovativ 
rumindustri og forskersamfund, der kan 
udvikle og udnytte ruminfrastruktur, som 
opfylder Unionens fremtidige politiske og 
samfundsmæssige mål og støtte den 
økonomiske vækst og fremme 
gennemførelsen af forskellige vigtige 
europæiske politikker.

Or. en

Begrundelse

Da halvdelen af omsætningen i den europæiske rumindustri er afhængig af det kommercielle 
marked (en enestående situation i verden), kræver konkurrenceevne, innovation og evnen til 
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at opretholde kapaciteten til at levere de nødvendige strategiske produkter økonomisk støtte.
Uden dette er den europæiske uafhængighed i denne sektor i fare.

Ændringsforslag 1172
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for rumforskning og
innovation er at fremme en 
konkurrencedygtig og innovativ 
rumindustri og forskersamfund, der kan 
udvikle og udnytte ruminfrastruktur, som 
opfylder Unionens fremtidige politiske og 
samfundsmæssige mål.

Det specifikke mål for rumforskning og
innovation er at fremme en 
konkurrencedygtig og innovativ 
rumindustri og forskersamfund, der kan 
udvikle og udnytte ruminfrastruktur,
applikationer og tjenester, som opfylder 
Unionens fremtidige politiske og 
samfundsmæssige mål.

Or. en

Ændringsforslag 1173
Gaston Franco

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for rumforskning og
innovation er at fremme en 
konkurrencedygtig og innovativ 
rumindustri og forskersamfund, der kan 
udvikle og udnytte ruminfrastruktur, som 
opfylder Unionens fremtidige politiske og 
samfundsmæssige mål.

Det specifikke mål for rumforskning og
innovation er at fremme en 
konkurrencedygtig og innovativ 
rumindustri og forskersamfund, der kan 
udvikle og udnytte ruminfrastruktur,
applikationer og tjenesteydelser, som 
opfylder Unionens fremtidige politiske og 
samfundsmæssige mål.

Or. fr
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Ændringsforslag 1174
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål for rumforskning og
innovation er at fremme en 
konkurrencedygtig og innovativ 
rumindustri og forskersamfund, der kan
udvikle og udnytte ruminfrastruktur, som 
opfylder Unionens fremtidige politiske og 
samfundsmæssige mål.

Det specifikke mål for rumforskning og
innovation er at fremme en 
konkurrencedygtig og innovativ 
rumindustri og forskersamfund, der kan 
udnytte ruminfrastruktur, som opfylder 
Unionens fremtidige politiske og 
samfundsmæssige mål.

Or. en

Ændringsforslag 1175
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er uhyre vigtigt at styrke den 
europæiske rumsektor gennem øget 
rumforskning og -innovation for at 
opretholde og beskytte Europas mulighed 
for adgang til og aktiviteter i rummet til 
støtte for Unionens politikker, 
internationale strategiske interesser og 
konkurrenceevne blandt etablerede og 
fremspirende rumfartsnationer.

Det er uhyre vigtigt at styrke den 
europæiske rumsektor gennem øget 
rumforskning og -innovation for at 
opretholde og beskytte Europas mulighed 
for adgang til og aktiviteter i rummet til 
støtte for Unionens politikker, 
internationale strategiske interesser og 
konkurrenceevne blandt etablerede og 
fremspirende rumfartsnationer. Aktiviteter 
skal udvikles og gennemføres i et 
samarbejde mellem EU, ESA og 
medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 1176
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er uhyre vigtigt at styrke den 
europæiske rumsektor gennem øget 
rumforskning og -innovation for at 
opretholde og beskytte Europas mulighed 
for adgang til og aktiviteter i rummet til 
støtte for Unionens politikker, 
internationale strategiske interesser og 
konkurrenceevne blandt etablerede og 
fremspirende rumfartsnationer.

Det er uhyre vigtigt at styrke den 
europæiske rumsektor gennem øget 
rumforskning og -innovation inden for
elektronisk kommunikation, 
jordobservation, navigation, videnskab og 
udforskning for at opretholde og beskytte 
Europas mulighed for adgang til og 
aktiviteter i rummet til støtte for Unionens 
politikker, internationale strategiske 
interesser og konkurrenceevne blandt 
etablerede og fremspirende 
rumfartsnationer.

Or. en

Ændringsforslag 1177
Gaston Franco

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er uhyre vigtigt at styrke den 
europæiske rumsektor gennem øget
rumforskning og -innovation for at 
opretholde og beskytte Europas mulighed 
for adgang til og aktiviteter i rummet til 
støtte for Unionens politikker, 
internationale strategiske interesser og 
konkurrenceevne blandt etablerede og 
fremspirende rumfartsnationer.

Det er uhyre vigtigt at styrke den 
europæiske rumsektor gennem øget
forskning og innovation inden for
jordobservation, navigation, 
telekommunikation, videnskab og 
forskning for at opretholde og beskytte
Europas mulighed for adgang til og 
aktiviteter i rummet til støtte for Unionens 
politikker, internationale strategiske 
interesser og konkurrenceevne blandt 
etablerede og fremspirende 
rumfartsnationer.

Or. fr
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Ændringsforslag 1178
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er uhyre vigtigt at styrke den 
europæiske rumsektor gennem øget 
rumforskning og -innovation for at 
opretholde og beskytte Europas mulighed 
for adgang til og aktiviteter i rummet til 
støtte for Unionens politikker, 
internationale strategiske interesser og 
konkurrenceevne blandt etablerede og 
fremspirende rumfartsnationer.

Det er uhyre vigtigt at styrke den 
europæiske offentlige og private rumsektor 
gennem øget rumforskning og -innovation 
for at opretholde og beskytte Europas 
mulighed for adgang til og aktiviteter i 
rummet til støtte for Unionens politikker, 
internationale strategiske interesser og 
konkurrenceevne blandt etablerede og 
fremspirende rumfartsnationer og 
virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 1179
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rummet er en vigtig, men ofte usynlig 
faktor bag mange forskellige tjenester og 
produkter, der er afgørende for det 
moderne samfund, såsom navigation,
kommunikation, vejrudsigter og geografisk 
information. Politikudformning og -
gennemførelse på europæisk, nationalt og 
regionalt plan bygger i stigende grad på 
information, der er indhentet via rummet. 
Den globale rumsektor vokser hurtigt og 
breder sig til nye regioner (f.eks. Kina, 
Sydamerika). Europæisk industri er i dag 
en væsentlig eksportør af 
højkvalitetssatellitter til kommercielle og 
videnskabelige formål. Den stigende 

Rummet er en vigtig, men ofte usynlig 
faktor bag mange forskellige tjenester og 
produkter, der er afgørende for det 
moderne samfund, såsom navigation og
kommunikation samt vejrudsigter og 
geografisk information, som udledes af 
observation af jorden fra satellitter. 
Politikudformning og -gennemførelse på 
europæisk, nationalt og regionalt plan 
bygger i stigende grad på information, der 
er indhentet via rummet. Den globale 
rumsektor vokser hurtigt og breder sig til 
nye regioner (f.eks. Kina, Sydamerika).
Den europæiske rumindustri opretholder 
trods den økonomiske krise et teknologisk 
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konkurrence på verdensplan truer Europas 
position på dette område. Europa har 
således en interesse i at sikre, at industrien 
fortsat trives på dette stærkt 
konkurrenceprægede marked. Desuden har 
data fra europæiske videnskabelige 
satellitter ført til nogle af de mest 
betydningsfulde gennembrud inden for 
geovidenskab og astronomi i de seneste 
årtier. Med denne enestående kapacitet har 
den europæiske rumsektor en kritisk rolle 
at spille i forbindelse med de udfordringer, 
der er udpeget i Europa 2020-strategien.

niveau i verdensklasse. Disse evner 
placerer Europa forrest inden for rum- og 
geovidenskab og giver den europæiske 
industri styrke på de kommercielle 
markeder. I denne situation er støtte til 
konkurrenceevnen i hele leveringskæden 
til den europæiske rumindustri en vigtig 
udfordring, som skal besvares med en 
passende forsknings- og udviklingspolitik 
og organiseres på europæisk plan for at 
sikre, at den europæiske industri fortsat 
kan hamle op med sine internationale 
konkurrenter, stærkt støttet af stærke 
hjemmemarkeder. Europæisk industri er i 
dag en væsentlig eksportør af 
højkvalitetssatellitter til kommercielle og 
videnskabelige formål. Den stigende 
konkurrence på verdensplan truer Europas 
position på dette område. Europa har 
således en interesse i at sikre, at industrien 
fortsat trives på dette stærkt 
konkurrenceprægede marked. Desuden har 
data fra europæiske videnskabelige 
satellitter og sonder ført til nogle af de 
mest betydningsfulde gennembrud inden 
for geovidenskab, grundlæggende fysik og 
astronomi i de seneste årtier. Med denne 
enestående kapacitet har den europæiske 
rumsektor en kritisk rolle at spille i 
forbindelse med de udfordringer, der er 
udpeget i Europa 2020-strategien.

Or. en

Ændringsforslag 1180
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rummet er en vigtig, men ofte usynlig 
faktor bag mange forskellige tjenester og 
produkter, der er afgørende for det 
moderne samfund, såsom navigation, 

Rummet er en vigtig, men ofte usynlig 
faktor bag mange forskellige tjenester og 
produkter, der er afgørende for det 
moderne samfund, såsom navigation, 
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kommunikation, vejrudsigter og geografisk 
information. Politikudformning og -
gennemførelse på europæisk, nationalt og 
regionalt plan bygger i stigende grad på 
information, der er indhentet via rummet. 
Den globale rumsektor vokser hurtigt og 
breder sig til nye regioner (f.eks. Kina, 
Sydamerika). Europæisk industri er i dag 
en væsentlig eksportør af 
højkvalitetssatellitter til kommercielle og 
videnskabelige formål. Den stigende 
konkurrence på verdensplan truer Europas 
position på dette område. Europa har 
således en interesse i at sikre, at industrien 
fortsat trives på dette stærkt 
konkurrenceprægede marked. Desuden har 
data fra europæiske videnskabelige 
satellitter ført til nogle af de mest 
betydningsfulde gennembrud inden for 
geovidenskab og astronomi i de seneste 
årtier. Med denne enestående kapacitet har 
den europæiske rumsektor en kritisk rolle 
at spille i forbindelse med de udfordringer, 
der er udpeget i Europa 2020-strategien.

kommunikation, vejrudsigter og geografisk 
information. Politikudformning og -
gennemførelse på europæisk, nationalt og 
regionalt plan bygger i stigende grad på 
information, der er indhentet via rummet. 
Den globale rumsektor vokser hurtigt og 
breder sig til nye regioner (f.eks. Kina, 
Sydamerika). Europæisk industri er i dag 
en væsentlig eksportør af 
højkvalitetssatellitter til kommercielle
(primært inden for elektronisk 
kommunikation) og videnskabelige 
formål. Den stigende konkurrence på 
verdensplan truer Europas position på dette 
område. Europa har således en interesse i 
at sikre, at industrien fortsat trives på dette 
stærkt konkurrenceprægede marked. 
Desuden har data fra europæiske 
videnskabelige satellitter ført til nogle af de 
mest betydningsfulde gennembrud inden 
for geovidenskab og astronomi i de seneste 
årtier. Med denne enestående kapacitet har 
den europæiske rumsektor en kritisk rolle 
at spille i forbindelse med de udfordringer, 
der er udpeget i Europa 2020-strategien.

Or. en

Ændringsforslag 1181
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rummet er en vigtig, men ofte usynlig 
faktor bag mange forskellige tjenester og 
produkter, der er afgørende for det 
moderne samfund, såsom navigation, 
kommunikation, vejrudsigter og geografisk 
information. Politikudformning og -
gennemførelse på europæisk, nationalt og 
regionalt plan bygger i stigende grad på 
information, der er indhentet via rummet. 
Den globale rumsektor vokser hurtigt og 

Rummet er en vigtig, men ofte usynlig 
faktor bag mange forskellige tjenester og 
produkter, der er afgørende for det 
moderne samfund, såsom navigation, 
kommunikation, vejrudsigter og geografisk 
information. Politikudformning og -
gennemførelse på europæisk, nationalt og 
regionalt plan bygger i stigende grad på 
information, der er indhentet via rummet. 
Den globale rumsektor vokser hurtigt og 
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breder sig til nye regioner (f.eks. Kina, 
Sydamerika). Europæisk industri er i dag 
en væsentlig eksportør af 
højkvalitetssatellitter til kommercielle og 
videnskabelige formål. Den stigende 
konkurrence på verdensplan truer Europas 
position på dette område. Europa har 
således en interesse i at sikre, at industrien 
fortsat trives på dette stærkt 
konkurrenceprægede marked. Desuden har 
data fra europæiske videnskabelige 
satellitter ført til nogle af de mest 
betydningsfulde gennembrud inden for 
geovidenskab og astronomi i de seneste 
årtier. Med denne enestående kapacitet har 
den europæiske rumsektor en kritisk rolle 
at spille i forbindelse med de udfordringer, 
der er udpeget i Europa 2020-strategien.

breder sig til nye regioner (f.eks. Kina, 
Sydamerika og Afrika). Europæisk industri 
er i dag en væsentlig eksportør af 
højkvalitetssatellitter til kommercielle og 
videnskabelige formål. Den stigende 
konkurrence på verdensplan truer Europas 
position på dette område. Europa har 
således en interesse i at sikre, at industrien 
fortsat trives på dette stærkt 
konkurrenceprægede marked. Desuden har 
data fra europæiske videnskabelige 
satellitter ført til nogle af de mest 
betydningsfulde gennembrud inden for 
geovidenskab og astronomi i de seneste 
årtier. Med denne enestående kapacitet har 
den europæiske rumsektor en kritisk rolle 
at spille i forbindelse med de udfordringer, 
der er udpeget i Europa 2020-strategien.

Or. en

Ændringsforslag 1182
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning, teknologiudvikling og 
innovation danner grundlag for kapacitet i 
rummet, der er afgørende for det 
europæiske samfund. Men USA bruger 
omkring 25 % af sit rumbudget på F&U, 
bruger Unionen mindre end 10 %. Desuden 
er rumforskningen i Unionen opsplittet og 
fordelt på nogle få medlemsstaters 
nationale programmer. For at bevare det
teknologiske og konkurrencemæssige 
forspring må Unionen skride ind og
koordinere rumforskningen, fremme 
deltagelse af forskere fra alle 
medlemsstater og sænke barriererne for 
samarbejdsorienterede 
rumforskningsprojekter på tværs af 
landegrænserne. Dette skal ske i 

Forskning, teknologiudvikling og 
innovation danner grundlag for kapacitet i 
rummet, der er afgørende for det 
europæiske samfund. Men USA bruger 
omkring 25 % af sit rumbudget på F&U, 
bruger Unionen mindre end 10 %. Desuden 
er rumforskningen i Unionen opsplittet og 
fordelt på nogle få medlemsstaters 
nationale programmer og ESA's 
programmer. For at bevare Europas
teknologiske og konkurrencemæssige 
forspring og få udbytte af investeringer i 
en tid med finanskrise og utilstrækkelige 
budgetter må Unionen skride ind i 
forening med medlemsstaternes, ESA's og
den private rumforskning. Udarbejdelse 
af en strategisk forskningsdagsorden, som 
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samordning med Den Europæiske 
Rumorganisation (ESA), der med succes 
har forvaltet industriel satellitudvikling og 
opgaver i rummet på et mellemstatsligt 
grundlag med en del af medlemsstaterne 
siden 1975. Desuden vil de oplysninger, 
som europæiske satellitter leverer, byde på 
et stigende potentiale for yderligere 
udvikling af innovative satellitbaserede 
tjenester i senere led. Dette er en typisk 
sektor for SMV'er og bør støttes af 
forsknings- og innovationsforanstaltninger, 
for at vi kan høste det fulde udbytte af 
denne mulighed og især af de omfattende 
investeringer i de to flagskibsinitiativer, 
Galileo og GMES.

inddrager branchen, EF og 
rumagenturer, bør derfor være en løsning 
for at støtte en bedre defineret vision af 
fremtidens teknologiske veje for den 
europæiske rumfartssektor. Der er også 
behov for initiativer på EU-niveau for at
fremme deltagelse af forskere fra alle 
medlemsstater og sænke barriererne for 
samarbejdsorienterede 
rumforskningsprojekter på tværs af 
landegrænserne. Desuden vil de 
oplysninger, som europæiske satellitter 
leverer, byde på et stigende potentiale for 
yderligere udvikling af innovative 
satellitbaserede tjenester i senere led. Dette 
er en typisk sektor for SMV'er og bør 
støttes af forsknings- og 
innovationsforanstaltninger, for at vi kan 
høste det fulde udbytte af denne mulighed 
og især af de omfattende investeringer i de 
to flagskibsinitiativer, Galileo og GMES.

Or. en

Ændringsforslag 1183
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning, teknologiudvikling og 
innovation danner grundlag for kapacitet i 
rummet, der er afgørende for det 
europæiske samfund. Men USA bruger 
omkring 25 % af sit rumbudget på F&U, 
bruger Unionen mindre end 10 %. Desuden 
er rumforskningen i Unionen opsplittet og 
fordelt på nogle få medlemsstaters 
nationale programmer. For at bevare det 
teknologiske og konkurrencemæssige 
forspring må Unionen skride ind og 
koordinere rumforskningen, fremme 
deltagelse af forskere fra alle 
medlemsstater og sænke barriererne for 

Forskning, teknologiudvikling og 
innovation danner grundlag for kapacitet i 
rummet, der er afgørende for det 
europæiske samfund. Men USA bruger 
omkring 25 % af sit rumbudget på F&U, 
bruger Unionen mindre end 10 %. Desuden 
er rumforskningen i Unionen opsplittet og 
fordelt på nogle få medlemsstaters 
nationale programmer. For at bevare det 
teknologiske og konkurrencemæssige 
forspring må Unionen skride ind og 
koordinere rumforskningen, fremme 
deltagelse af forskere fra alle 
medlemsstater og sænke barriererne for 
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samarbejdsorienterede 
rumforskningsprojekter på tværs af 
landegrænserne. Dette skal ske i 
samordning med Den Europæiske 
Rumorganisation (ESA), der med succes 
har forvaltet industriel satellitudvikling og 
opgaver i rummet på et mellemstatsligt 
grundlag med en del af medlemsstaterne 
siden 1975. Desuden vil de oplysninger, 
som europæiske satellitter leverer, byde på 
et stigende potentiale for yderligere 
udvikling af innovative satellitbaserede 
tjenester i senere led. Dette er en typisk 
sektor for SMV'er og bør støttes af 
forsknings- og innovationsforanstaltninger, 
for at vi kan høste det fulde udbytte af 
denne mulighed og især af de omfattende 
investeringer i de to flagskibsinitiativer, 
Galileo og GMES.

samarbejdsorienterede 
rumforskningsprojekter på tværs af 
landegrænserne. Dette skal ske i 
samordning med Den Europæiske 
Rumorganisation (ESA), der med succes 
har forvaltet industriel satellitudvikling og 
opgaver i rummet på et mellemstatsligt 
grundlag med en del af medlemsstaterne 
siden 1975. Desuden vil de oplysninger, 
som europæiske satellitter leverer, byde på 
et stigende potentiale for yderligere 
udvikling af innovative satellitbaserede 
tjenester i senere led. Dette er en typisk 
sektor for SMV'er og bør støttes af 
forsknings- og innovationsforanstaltninger, 
for at vi kan høste det fulde udbytte af 
denne mulighed og især af de omfattende 
investeringer i de to flagskibsinitiativer, 
Galileo og GMES, men også inden for 
sektoren for elektronisk kommunikation, 
som skal bidrage til at nå målene for EU's 
digitale dagsorden, f.eks. ved at lukke den 
digitale kløft og dermed skabe mulighed 
for, at der kan opstå e-forretninger i hele 
det europæiske område, og dermed 
bidrage til at udvikle det indre digitale 
marked.

Or. en

Ændringsforslag 1184
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning, teknologiudvikling og 
innovation danner grundlag for kapacitet i 
rummet, der er afgørende for det 
europæiske samfund. Men USA bruger 
omkring 25 % af sit rumbudget på F&U, 
bruger Unionen mindre end 10 %. Desuden
er rumforskningen i Unionen opsplittet og 
fordelt på nogle få medlemsstaters 

Forskning, teknologiudvikling og 
innovation danner grundlag for kapacitet i 
rummet, der er afgørende for det 
europæiske samfund. Men USA bruger 
omkring 25 % af sit rumbudget på F&U, 
bruger Unionen mindre end 10 %. Desuden
findes rumforskningen i Unionen primært i 
en undergruppe af medlemsstaters 
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nationale programmer. For at bevare det 
teknologiske og konkurrencemæssige 
forspring må Unionen skride ind og 
koordinere rumforskningen, fremme 
deltagelse af forskere fra alle 
medlemsstater og sænke barriererne for 
samarbejdsorienterede 
rumforskningsprojekter på tværs af 
landegrænserne. Dette skal ske i 
samordning med Den Europæiske 
Rumorganisation (ESA), der med succes 
har forvaltet industriel satellitudvikling og 
opgaver i rummet på et mellemstatsligt 
grundlag med en del af medlemsstaterne 
siden 1975. Desuden vil de oplysninger, 
som europæiske satellitter leverer, byde på 
et stigende potentiale for yderligere 
udvikling af innovative satellitbaserede 
tjenester i senere led. Dette er en typisk 
sektor for SMV'er og bør støttes af 
forsknings- og innovationsforanstaltninger, 
for at vi kan høste det fulde udbytte af 
denne mulighed og især af de omfattende 
investeringer i de to flagskibsinitiativer, 
Galileo og GMES.

nationale programmer. For at bevare det 
teknologiske og konkurrencemæssige 
forspring må Unionen skride ind og 
koordinere rumforskningen, fremme 
deltagelse af forskere fra alle 
medlemsstater og sænke barriererne for 
samarbejdsorienterede 
rumforskningsprojekter på tværs af 
landegrænserne. Dette skal ske i 
samordning med Den Europæiske 
Rumorganisation (ESA), der med succes 
har forvaltet industriel satellitudvikling og 
opgaver i rummet på et mellemstatsligt 
grundlag med en del af medlemsstaterne 
siden 1975. Desuden vil de oplysninger, 
som europæiske satellitter leverer, byde på 
et stigende potentiale for yderligere 
udvikling af innovative satellitbaserede 
tjenester i senere led. Dette er en typisk 
sektor for SMV'er og bør støttes af 
forsknings- og innovationsforanstaltninger, 
for at vi kan høste det fulde udbytte af 
denne mulighed og især af de omfattende 
investeringer i de to flagskibsinitiativer, 
Galileo og GMES.

Or. en

Begrundelse

Afspejler bedre den aktuelle situation i EU.

Ændringsforslag 1185
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning, teknologiudvikling og 
innovation danner grundlag for kapacitet i 
rummet, der er afgørende for det 
europæiske samfund. Men USA bruger 
omkring 25 % af sit rumbudget på F&U, 
bruger Unionen mindre end 10 %. Desuden

Forskning, teknologiudvikling og 
innovation danner grundlag for kapacitet i 
rummet, der er afgørende for det 
europæiske samfund. Men USA bruger 
omkring 25 % af sit rumbudget på F&U, 
bruger Unionen mindre end 10 %. Desuden
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er rumforskningen i Unionen opsplittet og 
fordelt på nogle få medlemsstaters 
nationale programmer. For at bevare det 
teknologiske og konkurrencemæssige 
forspring må Unionen skride ind og 
koordinere rumforskningen, fremme 
deltagelse af forskere fra alle 
medlemsstater og sænke barriererne for 
samarbejdsorienterede 
rumforskningsprojekter på tværs af 
landegrænserne. Dette skal ske i 
samordning med Den Europæiske 
Rumorganisation (ESA), der med succes 
har forvaltet industriel satellitudvikling og 
opgaver i rummet på et mellemstatsligt 
grundlag med en del af medlemsstaterne 
siden 1975. Desuden vil de oplysninger, 
som europæiske satellitter leverer, byde på 
et stigende potentiale for yderligere 
udvikling af innovative satellitbaserede 
tjenester i senere led. Dette er en typisk 
sektor for SMV'er og bør støttes af 
forsknings- og innovationsforanstaltninger, 
for at vi kan høste det fulde udbytte af 
denne mulighed og især af de omfattende 
investeringer i de to flagskibsinitiativer, 
Galileo og GMES.

findes rumforskningen i Unionen
medlemsstaternes og ESA's programmer.
For at bevare det teknologiske og 
konkurrencemæssige forspring må 
Unionen skride ind og koordinere 
rumforskningen, fremme deltagelse af 
forskere fra alle medlemsstater og sænke 
barriererne for samarbejdsorienterede 
rumforskningsprojekter på tværs af 
landegrænserne. Dette skal ske i 
samordning med Den Europæiske 
Rumorganisation (ESA), der med succes 
har forvaltet industriel satellitudvikling og 
opgaver i rummet på et mellemstatsligt 
grundlag med en del af medlemsstaterne 
siden 1975. Desuden vil de oplysninger, 
som europæiske satellitter leverer, byde på 
et stigende potentiale for yderligere 
udvikling af innovative satellitbaserede 
tjenester i senere led. Dette er en typisk 
sektor for SMV'er og bør støttes af 
forsknings- og innovationsforanstaltninger, 
for at vi kan høste det fulde udbytte af 
denne mulighed og især af de omfattende 
investeringer i de to flagskibsinitiativer, 
Galileo og GMES.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør tilslutte sig de allerede eksisterende rumfartsprogrammer hos Den 
Europæiske Rumorganisation (ESA), de nationale rumagenturer og de private interessenter i 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 1186
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dedikeret støtte til forskning og udvikling 
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af rumfartsrelaterede anvendelser vil 
navnlig blive afsat til at løse de 
samfundsmæssige udfordringer såsom 
klimaændringer, miljø, bæredygtige 
transportsystemer og landbrug. 
Målsætningerne om videndeling og 
interoperabel udvikling skal underbygge 
den støtte, der ydes på disse områder.

Or. en

Ændringsforslag 1187
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rumforsknings- og
-innovationsaktiviteterne under Horisont 
2020 er på linje med Unionens 
rumpolitiske mål, således som de fortsat 
fastlægges af Rådet og Europa-
Kommissionen25.

Rumforsknings- og
-innovationsaktiviteterne under Horisont 
2020 er på linje med Unionens 
rumpolitiske mål og de europæiske 
operationelle programmers behov, således 
som de fortsat fastlægges af Rådet og 
Europa-Kommissionen25.

Or. en

Ændringsforslag 1188
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette indebærer opretholdelse og 
videreudvikling af en konkurrencedygtig 
og initiativrig rumindustri i kombination 
med et rumforskningsmiljø i verdensklasse 
for at bevare Europas førende og 
uafhængige position inden for 
rumteknologi, for at fremme innovation i 

Dette indebærer opretholdelse og 
videreudvikling af en konkurrencedygtig 
og initiativrig rumindustri i kombination 
med et rumforskningsmiljø i verdensklasse 
for at bevare og styrke Europas førende
position ved at sikre, at de nødvendige 
teknologier er til rådighed - med passende 
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rumsektoren og for at muliggøre 
rumbaseret innovation på jorden, f.eks. ved 
at anvende telemåling og navigationsdata.

modenhed, den nødvendige 
uafhængighed og på konkurrencevilkår -
og at bevare og styrke den uafhængige 
position inden for strategiske 
undersektorer såsom adgang til
rumteknologi og kritiske teknologier, for 
at fremme innovation i rumsektoren og for 
at muliggøre rumbaseret innovation på 
jorden, f.eks. ved at anvende telemåling og 
navigationsdata.

Or. en

Begrundelse

Hvis efterspørgslen efter de nødvendige strategiske teknologier til at gennemføre 
operationelle programmer ikke kan dækkes i Europa, vil den blive dækket andetsteds. Dette 
vil have konsekvenser for vores uafhængighed til at udvikle sådanne teknologier og for 
beskæftigelsen og væksten.

Ændringsforslag 1189
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette indebærer opretholdelse og 
videreudvikling af en konkurrencedygtig 
og initiativrig rumindustri i kombination 
med et rumforskningsmiljø i verdensklasse 
for at bevare Europas førende og 
uafhængige position inden for 
rumteknologi, for at fremme innovation i 
rumsektoren og for at muliggøre 
rumbaseret innovation på jorden, f.eks. ved 
at anvende telemåling og navigationsdata.

Dette indebærer opretholdelse og 
videreudvikling af et rumforskningsmiljø i 
verdensklasse for at bevare Europas 
førende og uafhængige position inden for 
rumteknologi, for at støtte en 
konkurrencedygtig, ren og driftig 
rumindustri, for at fremme innovation i 
rumsektoren og for at muliggøre 
rumbaseret innovation på jorden, f.eks. ved 
at anvende telemåling og navigationsdata.

Or. en
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Ændringsforslag 1190
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette indebærer opretholdelse og 
videreudvikling af en konkurrencedygtig 
og initiativrig rumindustri i kombination 
med et rumforskningsmiljø i verdensklasse 
for at bevare Europas førende og 
uafhængige position inden for 
rumteknologi, for at fremme innovation i 
rumsektoren og for at muliggøre 
rumbaseret innovation på jorden, f.eks. ved 
at anvende telemåling og navigationsdata.

Dette indebærer opretholdelse og 
videreudvikling af en konkurrencedygtig 
og initiativrig rumindustri i kombination 
med et rumforskningsmiljø i verdensklasse 
for at bevare Europas førende og 
uafhængige position inden for 
rumteknologi, herunder rene løsninger,
for at fremme innovation i rumsektoren og 
for at muliggøre rumbaseret innovation på 
jorden, f.eks. ved at anvende telemåling og 
navigationsdata.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at støtte behovet for rene løsninger ved udviklingen af en virkelig 
konkurrencedygtig og driftig rumindustri.

Ændringsforslag 1191
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette indebærer opretholdelse og 
videreudvikling af en konkurrencedygtig 
og initiativrig rumindustri i kombination 
med et rumforskningsmiljø i verdensklasse 
for at bevare Europas førende og 
uafhængige position inden for 
rumteknologi, for at fremme innovation i 
rumsektoren og for at muliggøre 
rumbaseret innovation på jorden, f.eks. ved 
at anvende telemåling og navigationsdata.

Dette indebærer opretholdelse og 
videreudvikling af en konkurrencedygtig, 
bæredygtig og initiativrig rumindustri i 
kombination med et rumforskningsmiljø i 
verdensklasse for at bevare Europas 
førende og uafhængige position inden for 
rumteknologi, for at fremme innovation i 
rumsektoren og for at muliggøre 
rumbaseret innovation på jorden, f.eks. ved 
at anvende telemåling og navigationsdata.
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Or. en

Begrundelse

Henleder opmærksomheden på miljømæssige forbedringer, der er påkrævet i 
rumfartsindustrien.

Ændringsforslag 1192
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at udvikle avanceret rumteknologi 
og operationelle koncepter fra ide til 
demonstration i rummet, herunder 
navigation og telemåling, såvel som at 
beskytte rumaktiver mod trusler som affald 
og solpletter. Udvikling og anvendelse af 
avanceret rumteknologi kræver vedvarende 
uddannelse af højt kvalificerede ingeniører 
og videnskabsfolk.

Målet er at udvikle avanceret og 
understøttende rumteknologi og 
operationelle koncepter fra ide til 
demonstration i rummet. Dette omfatter 
teknologier til at beskytte rumaktiver mod 
trusler som affald og solpletter samt til 
satellitkommunikation, navigation og 
telemålingsmissioner. Udvikling og 
anvendelse af avanceret rumteknologi 
kræver vedvarende uddannelse af højt 
kvalificerede ingeniører og videnskabsfolk
samt stærke bånd mellem disse og 
brugerne af rumfartsapplikationer.

Or. en

Ændringsforslag 1193
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at udvikle avanceret rumteknologi 
og operationelle koncepter fra ide til 
demonstration i rummet, herunder 
navigation og telemåling, såvel som at 
beskytte rumaktiver mod trusler som affald 
og solpletter. Udvikling og anvendelse af 

Målet er at udvikle avanceret rumteknologi 
og operationelle koncepter fra ide til 
demonstration i rummet, herunder
navigation, elektronisk kommunikation og 
telemåling, såvel som at beskytte 
rumaktiver mod trusler som affald og 
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avanceret rumteknologi kræver vedvarende 
uddannelse af højt kvalificerede ingeniører 
og videnskabsfolk.

solpletter. Udvikling og anvendelse af 
avanceret rumteknologi kræver vedvarende 
uddannelse af højt kvalificerede ingeniører 
og videnskabsfolk.

Or. en

Ændringsforslag 1194
Gaston Franco

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at udvikle avanceret rumteknologi 
og operationelle koncepter fra ide til 
demonstration i rummet, herunder 
navigation og telemåling, såvel som at 
beskytte rumaktiver mod trusler som affald 
og solpletter. Udvikling og anvendelse af 
avanceret rumteknologi kræver vedvarende 
uddannelse af højt kvalificerede ingeniører 
og videnskabsfolk.

Målet er at udvikle avanceret rumteknologi 
og operationelle koncepter fra ide til 
demonstration i rummet, herunder 
navigation, telekommunikation og 
telemåling, såvel som at beskytte 
rumaktiver mod trusler som affald og 
solpletter. Udvikling og anvendelse af 
avanceret rumteknologi kræver vedvarende 
uddannelse af højt kvalificerede ingeniører 
og videnskabsfolk.

Or. fr

Ændringsforslag 1195
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dataene fra europæiske satellitter kan 
udnyttes væsentligt bedre, hvis der 
gennemføres en samordnet indsats for at 
koordinere og tilrettelægge 
bearbejdningen, valideringen og 
standardiseringen af data fra rummet. 
Innovation inden for databehandling og –
formidling kan også sikre et højere afkast 
af investeringerne i ruminfrastruktur og 
bidrage til håndteringen af 

Dataene fra europæiske satellitter kan 
udnyttes væsentligt bedre, hvis der 
gennemføres en samordnet indsats for at 
koordinere og tilrettelægge 
bearbejdningen, arkiveringen, valideringen 
og standardiseringen samt bæredygtig 
tilgængelighed af data fra rummet samt at 
støtte udvikling af nye 
informationsprodukter og -tjenester på 
basis af disse data. Innovation inden for 
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samfundsmæssige udfordringer, især hvis 
der er tale om en koordineret 
verdensomspændende indsats, f.eks. det 
globale system af jordobservationssystemer
(GEOSS), det europæiske 
satellitnavigationsprogram Galileo eller 
IPCC, når det gælder klimaændringer.

databehandling og –formidling kan også 
sikre et højere afkast af investeringerne i 
ruminfrastruktur og bidrage til 
håndteringen af samfundsmæssige 
udfordringer, især hvis der er tale om en 
koordineret verdensomspændende indsats, 
f.eks. det globale system af 
jordobservationssystemer (GEOSS),
nemlig ved fuldt ud at udnytte GMES-
programmet som dets primære 
europæiske bidrag, det europæiske 
satellitnavigationsprogram Galileo eller 
IPCC, når det gælder klimaændringer. Der 
gives støtte til, at disse innovationer 
indføres hurtigt i den pågældende 
applikation. Dette omfatter også 
udnyttelse af data til yderligere 
videnskabelige undersøgelser.

Or. en

Ændringsforslag 1196
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dataene fra europæiske satellitter kan 
udnyttes væsentligt bedre, hvis der 
gennemføres en samordnet indsats for at 
koordinere og tilrettelægge 
bearbejdningen, valideringen og 
standardiseringen af data fra rummet. 
Innovation inden for databehandling og –
formidling kan også sikre et højere afkast 
af investeringerne i ruminfrastruktur og 
bidrage til håndteringen af 
samfundsmæssige udfordringer, især hvis 
der er tale om en koordineret 
verdensomspændende indsats, f.eks. det 
globale system af jordobservationssystemer
(GEOSS), det europæiske 
satellitnavigationsprogram Galileo eller 

Dataene fra europæiske satellitter kan 
udnyttes væsentligt bedre, hvis der 
gennemføres en samordnet indsats for at 
koordinere og tilrettelægge 
bearbejdningen, valideringen og 
standardiseringen af data fra rummet. 
Innovation inden for databehandling,
-formidling og -interoperabilitet, navnlig 
fremme af fri adgang til og udveksling af 
geovidenskabelige data og metadata, kan 
også sikre et højere afkast af 
investeringerne i ruminfrastruktur og 
bidrage til håndteringen af 
samfundsmæssige udfordringer, især hvis 
der er tale om en koordineret 
verdensomspændende indsats, f.eks. det 
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IPCC, når det gælder klimaændringer. globale system af jordobservationssystemer
(GEOSS), det europæiske 
satellitnavigationsprogram Galileo eller 
IPCC, når det gælder klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 1197
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dataene fra europæiske satellitter kan 
udnyttes væsentligt bedre, hvis der 
gennemføres en samordnet indsats for at 
koordinere og tilrettelægge 
bearbejdningen, valideringen og 
standardiseringen af data fra rummet. 
Innovation inden for databehandling og –
formidling kan også sikre et højere afkast 
af investeringerne i ruminfrastruktur og 
bidrage til håndteringen af 
samfundsmæssige udfordringer, især hvis 
der er tale om en koordineret 
verdensomspændende indsats, f.eks. det 
globale system af jordobservationssystemer
(GEOSS), det europæiske 
satellitnavigationsprogram Galileo eller 
IPCC, når det gælder klimaændringer.

Dataene fra europæiske satellitter kan 
udnyttes væsentligt bedre, hvis der 
gennemføres en samordnet indsats for at 
koordinere og tilrettelægge 
bearbejdningen, valideringen og 
standardiseringen af data fra rummet. 
Innovation inden for databehandling og –
formidling kan også sikre et højere afkast 
af investeringerne i ruminfrastruktur og 
bidrage til håndteringen af 
samfundsmæssige udfordringer, især hvis 
der er tale om en koordineret 
verdensomspændende indsats, f.eks. det 
globale system af jordobservationssystemer
(GEOSS), og Europas bidrag, det 
europæiske satellitnavigationsprogram 
Galileo eller IPCC, når det gælder 
klimaændringer.

Or. en

Begrundelse

For at være mere eksplicit vedrørende forbindelsen mellem Horisont 2020 og EU's 
rumrelaterede flagskibsprogrammer, navnlig GMES, samt forbindelsen mellem GMES og det 
globale jordobservationssystem.

Ændringsforslag 1198
Francesco De Angelis
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dataene fra europæiske satellitter kan 
udnyttes væsentligt bedre, hvis der 
gennemføres en samordnet indsats for at 
koordinere og tilrettelægge 
bearbejdningen, valideringen og 
standardiseringen af data fra rummet.
Innovation inden for databehandling og –
formidling kan også sikre et højere afkast 
af investeringerne i ruminfrastruktur og 
bidrage til håndteringen af 
samfundsmæssige udfordringer, især hvis 
der er tale om en koordineret 
verdensomspændende indsats, f.eks. det 
globale system af jordobservationssystemer
(GEOSS), det europæiske 
satellitnavigationsprogram Galileo eller 
IPCC, når det gælder klimaændringer.

Dataene fra europæiske satellitter kan 
udnyttes væsentligt bedre, hvis der 
gennemføres en samordnet indsats for at 
koordinere og tilrettelægge 
bearbejdningen, valideringen og 
standardiseringen af data fra rummet. 
Innovation inden for databehandling og –
formidling kan også sikre et højere afkast 
af investeringerne i ruminfrastruktur og 
bidrage til håndteringen af 
samfundsmæssige udfordringer, især hvis 
der er tale om en koordineret 
verdensomspændende indsats, f.eks. det 
globale system af jordobservationssystemer
(GEOSS), det europæiske program 
GMES, det europæiske
satellitnavigationsprogram Galileo eller 
IPCC, når det gælder klimaændringer.

Or. en

Begrundelse

Det europæiske program GMES er det europæiske referenceværktøj til det globale 
jordobservationssystem og bør derfor have behørig nævnelse.

Ændringsforslag 1199
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dataene fra europæiske satellitter kan 
udnyttes væsentligt bedre, hvis der 
gennemføres en samordnet indsats for at 
koordinere og tilrettelægge 
bearbejdningen, valideringen og 
standardiseringen af data fra rummet. 

Dataene fra europæiske satellitter kan 
udnyttes væsentligt bedre, hvis der 
gennemføres en samordnet indsats for at
koordinere og tilrettelægge 
bearbejdningen, valideringen og 
standardiseringen af data fra rummet. 
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Innovation inden for databehandling og –
formidling kan også sikre et højere afkast 
af investeringerne i ruminfrastruktur og 
bidrage til håndteringen af 
samfundsmæssige udfordringer, især hvis 
der er tale om en koordineret 
verdensomspændende indsats, f.eks. det 
globale system af jordobservationssystemer
(GEOSS), det europæiske 
satellitnavigationsprogram Galileo eller 
IPCC, når det gælder klimaændringer.

Innovation inden for databehandling og –
formidling kan også sikre et højere afkast 
af investeringerne i ruminfrastruktur og 
bidrage til håndteringen af 
samfundsmæssige udfordringer, især hvis 
der er tale om en koordineret 
verdensomspændende indsats, f.eks. det 
globale system af jordobservationssystemer
(GEOSS), det europæiske 
satellitnavigationsprogram Galileo eller 
IPCC, når det gælder klimaændringer og 
observation af havene.

Or. en

Ændringsforslag 1200
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.3 – litra c – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der vil blive ydet støtte til udvikling af et 
omfattende og bæredygtigt globalt 
miljøobservations- og informationssystem, 
bl.a. gennem fremme af samarbejdet 
mellem aktører, som beskæftiger sig med 
henholdsvis klimamodeller, 
miljøobservation og dataforvaltning. Det 
er afgørende at inddrage medlemsstaterne 
i dette samarbejde, da de nationale 
myndigheder ofte ejer de pågældende 
data.

Or. en

Ændringsforslag 1201
Antonio Cancian

Forslag til forordning
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Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.3 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Galileo og Egnos er satellitbaserede 
navigationssystemer, som har strategisk 
betydning for Europa. For at nå målet om 
at udbrede deres sociale og økonomiske 
fordele er det absolut nødvendigt at 
udvikle potentialet i innovative 
applikationer. De vigtigste sektorer er 
landbrug, geodæsi, tidsbestemmelse. På 
disse områder er det nødvendigt at sikre 
sig, at der konsolideres et europæisk 
industrielt lederskab, således at det bliver 
muligt at inddrage SMV'er og aktører 
inden for forskning og innovation 
allerede under Galileos tidligere 
driftsfaser.

Or. it

Ændringsforslag 1202
Teresa Riera Madurell, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.3 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Sikring af afkast af investeringer i 
Galileo og EGNOS og Europæisk 
lederskab i efterfølgende applikationer
Europæiske satellitnavigationssystemer, 
EGNOS og Galileo er strategiske 
europæiske investeringer, og det er 
nødvendigt at udvikle innovative 
efterfølgende applikationer for at opnå de 
samfundsøkonomiske fordele. 
Professionelle applikationer, såsom 
præcisionslandbrug, geodæsi, timing og 
synkronisering, skal anvende EGNOS og 
Galileo i synergi med 
jordobservationstjenester til at sikre
Europa en førende industriel position.
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Or. en

Ændringsforslag 1203
Vladimír Remek

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.6.3a. Maksimeret afkast af investeringer 
i europæisk rumfartsinfrastruktur
Udnyttelse af eksisterende europæisk 
ruminfrastruktur bør stimuleres ved at 
fremme udviklingen af innovative 
produkter og tjenester baseret på 
fjernovervågning og geopositioner og 
rumbaseret telekommunikation. Dette 
behov for at fremme innovative produkter 
og tjenester og dermed behovet for at yde 
økonomisk støtte til F&U&I-initiativer er 
også indlysende for EGNOS- og Galileo-
programmerne, da sådanne investeringer 
vil sikre, at de resulterende produkter og 
tjenester leverer tydelige 
samfundsøkonomiske fordele. I den 
finansieringspakke, der er foreslået for 
rumfart inden for Horisont 2020, ses 15-
20 % som et mål, der svarer godt til det 
potentiale, der vil blive åbnet ved at 
investere i F&U&I med hensyn til disse 
systemer. GNSS-systemet åbner mulighed 
for nye applikationer på transportområdet 
og mange andre områder, især takket 
være de præcise data fra atomuret, som 
Galileosatellitkonstellationen skal 
udstyres med: energi, landbrug, 
meteorologi, finansielle transaktioner, 
forsikring osv.

Or. en

Ændringsforslag 1204
Oreste Rossi
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 2 – underpunkt 2.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En EU-facilitet til gældsfinansiering
("lånefacilitet") og en EU-facilitet til 
tilvejebringelse af egenkapital
("egenkapitalfacilitet") vil medvirke til at 
overvinde disse problemer ved at forbedre 
finansierings- og risikoprofilerne for de 
berørte forsknings- og 
innovationsaktiviteter. Dette vil så lette 
virksomheders og andre målgruppers 
adgang til lån, garantier og andre former 
for risikovillig kapital. Desuden vil det 
fremme investeringer i en tidlig fase og 
udviklingen af nye venturekapitalfonde, 
forbedre videnoverførslen og markedet for 
intellektuel ejendom, tiltrække midler til 
venturekapitalmarkedet og generelt sætte 
gang i processen fra udtænkning, udvikling 
og demonstration af nye produkter og 
tjenester til markedsføring af disse.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

(Sprogligt ændringsforslag vedrørende it-versionen)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 1205
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden har bankerne typisk ikke evnen til 
at værdisætte videnbaserede aktiver som 
f.eks. intellektuelle ejendomsrettigheder og 
er derfor ofte uvillige til at investere i 

Desuden har bankerne typisk ikke evnen til 
at værdisætte videnbaserede aktiver som 
f.eks. intellektuelle ejendomsrettigheder og 
er derfor ofte uvillige til at investere i 
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videnbaserede virksomheder. 
Konsekvensen er, at mange etablerede 
innovative virksomheder — både små og 
store — ikke kan få lån til F&I-aktiviteter 
med høj risiko.

videnbaserede virksomheder. 
Konsekvensen er, at mange etablerede 
innovative virksomheder — både små og 
store — ikke kan få lån til F&I-aktiviteter 
med høj risiko. Den Europæiske 
Investeringsbank, som forvalter 
lånefaciliteten på vegne af Kommissionen, 
kan have et begrænset mandat til at låne 
ud til projekter, som involverer en høj 
teknologisk risiko og ikke blot at tilbyde 
lån til under markedsrenten til projekter 
med en lav teknologisk risiko. Dette 
mandat vil imidlertid være underlagt 
strenge portefølje- og 
projektrisikostyringskriterier samt 
passende risikoafkastkriterier og tilsyn.
På energiområdet kan lånefaciliteten 
dække projekter, der i gennemsnit 
involverer en højere teknologisk risiko 
end dem, der finansieres med 
finansieringsfaciliteten for risikodeling i 
det syvende rammeprogram, underlagt 
strenge portefølje- og 
projektrisikostyringskriterier.

Or. en

Ændringsforslag 1206
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Låne- og egenkapitalfaciliteterne vil 
sammen med et sæt ledsageforanstaltninger 
bidrage til gennemførelsen af de politiske 
mål for Horisont 2020. Således vil de være 
viet til at konsolidere og højne kvaliteten af 
Europas videnskabelige grundlag, fremme 
forskning og innovation med en 
virksomhedsstyret dagsorden og takle 
samfundsmæssige udfordringer, idet 
hovedvægten lægges på aktiviteter som 
pilotprojekter, demonstration, prøvebænke 

Låne- og egenkapitalfaciliteterne vil 
sammen med et sæt 
ledsageforanstaltninger, som forvaltet af 
Den Europæiske Investeringsbank og 
Den Europæiske Investeringsfond,
bidrage til gennemførelsen af de politiske 
mål for Horisont 2020. Således vil de være 
viet til at konsolidere og højne kvaliteten af 
Europas videnskabelige grundlag, fremme 
forskning og innovation med en 
virksomhedsstyret dagsorden og takle 
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og udbredelse på markedet. samfundsmæssige udfordringer, idet 
hovedvægten lægges på aktiviteter som 
pilotprojekter, demonstration, prøvebænke 
og udbredelse på markedet. For at sikre en 
kritisk masse og en model, som omfatter 
hele innovationskæden, vil de primært 
være rettet mod aktiviteter, som udløber af 
andre aktioner, der modtager støtte fra 
Horisont 2020, herunder det nye 
dedikerede SMV-instrument.

Or. en

Ændringsforslag 1207
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Låne- og egenkapitalfaciliteterne vil 
sammen med et sæt ledsageforanstaltninger 
bidrage til gennemførelsen af de politiske 
mål for Horisont 2020. Således vil de være 
viet til at konsolidere og højne kvaliteten af 
Europas videnskabelige grundlag, fremme 
forskning og innovation med en 
virksomhedsstyret dagsorden og takle 
samfundsmæssige udfordringer, idet 
hovedvægten lægges på aktiviteter som 
pilotprojekter, demonstration, prøvebænke 
og udbredelse på markedet.

Låne- og egenkapitalfaciliteterne vil 
sammen med et sæt ledsageforanstaltninger 
bidrage til gennemførelsen af de politiske 
mål for Horisont 2020. Således vil de være 
viet til at konsolidere og højne kvaliteten af 
Europas videnskabelige grundlag, fremme 
forskning og innovation med en 
virksomhedsstyret dagsorden og takle 
samfundsmæssige udfordringer, idet 
hovedvægten lægges på aktiviteter som 
pilotprojekter, demonstration, prøvebænke 
og udbredelse på markedet. Der bør også 
gennemføres særlige støtteaktioner såsom 
oplysnings- og coachingaktiviteter til 
SMV'er. Regionale myndigheder, SMV-
organisationer, handelskamre og 
finansmæglere bør inddrages i 
planlægning og gennemførelse af disse 
aktiviteter.

Or. en
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Ændringsforslag 1208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden vil faciliteterne medvirke til at nå 
F&I-målene for andre programmer og 
politikområder, f.eks. de fælles 
landbrugspolitik, klimaindsatsen (overgang 
til en økonomi med lavt CO2-udslip) og 
den fælles fiskeripolitik. Der vil blive 
tilstræbt komplementaritet med nationale 
og regionale finansieringsinstrumenter 
inden for den fælles strategiske ramme for 
samhørighedspolitik, hvor 
finansieringsinstrumenter forventes at 
spille en øget rolle.

Desuden vil faciliteterne medvirke til at nå 
F&I-målene for andre programmer og 
politikområder, f.eks. de fælles 
landbrugspolitik, klimaindsatsen (overgang 
til en økonomi med lavt udslip) og den 
fælles fiskeripolitik. Der vil blive tilstræbt 
komplementaritet med nationale og 
regionale finansieringsinstrumenter inden 
for den fælles strategiske ramme for 
samhørighedspolitik, hvor 
finansieringsinstrumenter forventes at 
spille en øget rolle.

Or. en

Ændringsforslag 1209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden vil faciliteterne medvirke til at nå 
F&I-målene for andre programmer og 
politikområder, f.eks. de fælles 
landbrugspolitik, klimaindsatsen (overgang 
til en økonomi med lavt CO2-udslip) og
den fælles fiskeripolitik. Der vil blive 
tilstræbt komplementaritet med nationale 
og regionale finansieringsinstrumenter 
inden for den fælles strategiske ramme for 
samhørighedspolitik, hvor 
finansieringsinstrumenter forventes at 
spille en øget rolle.

Desuden vil faciliteterne medvirke til at nå 
F&I-målene for andre programmer og 
politikområder, f.eks. de fælles 
landbrugspolitik, klimaindsatsen (overgang 
til en økonomi med lavt CO2-udslip), den 
fælles fiskeripolitik, 
samhørighedspolitikken og programmet 
for små og mellemstore virksomheders 
konkurrenceevne (COSME). Der vil blive 
tilstræbt komplementaritet med nationale 
og regionale finansieringsinstrumenter 
inden for den fælles strategiske ramme for 
samhørighedspolitik, hvor 
finansieringsinstrumenter forventes at 
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spille en øget rolle.

Or. en

Ændringsforslag 1210
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Egenkapitalfaciliteten og SMV-
komponenten af lånefaciliteten vil blive 
gennemført som led i to EU-
finansieringsinstrumenter, der stiller 
egenkapital og lån til rådighed for små og 
mellemstore virksomheders forskning og 
innovation og vækst i forbindelse med 
egenkapital- og lånefaciliteterne under 
programmet for konkurrenceevne i 
virksomheder og SMV'er.

Egenkapitalfaciliteten og SMV-
komponenten af lånefaciliteten vil blive 
gennemført som led i to EU-
finansieringsinstrumenter, der stiller 
egenkapital og lån til rådighed for små og 
mellemstore virksomheders forskning og 
innovation og vækst i forbindelse med 
egenkapital- og lånefaciliteterne under 
programmet for konkurrenceevne i 
virksomheder og SMV'er. Mindst en 
tredjedel af budgettet for EU's finansielle 
instrument Horisont 2020 vil blive rettet 
mod SMV'er gennem 
egenkapitalfaciliteten og SMV-
komponenten af lånefaciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 1211
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 2 – underpunkt 2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at forbedre adgangen til 
lånefinansiering — lån, garantier, 
modgarantier samt andre former for gælds-
og risikofinansiering — for offentlige og 
private foretagender og offentlig-private 

Målet er at forbedre adgangen til 
lånefinansiering — lån, garantier, 
modgarantier samt andre former for gælds-
og risikofinansiering — for offentlige og 
private foretagender og offentlig-private 
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partnerskaber, der er involveret i 
forsknings- og innovationsaktiviteter, som 
kræver risikofyldte investeringer for at 
bære frugt. Der lægges især vægt på at 
støtte forskning og innovation med et højt 
potentiale for topkvalitet.

partnerskaber, der er involveret i 
forsknings- og innovationsaktiviteter, som 
kræver risikofyldte investeringer for at 
bære frugt. Der lægges især vægt på at 
støtte forskning og innovation med et højt 
potentiale for topkvalitet.

For at sikre en kritisk masse og en model, 
som omfatter hele innovationskæden, vil 
de primært være rettet mod aktiviteter, 
som udløber af andre aktioner, der 
modtager støtte fra Horisont 2020, 
herunder støtte til fase 3 i det nye 
dedikerede SMV-instrument.

Or. en

Ændringsforslag 1212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 2 – underpunkt 2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at forbedre adgangen til 
lånefinansiering — lån, garantier, 
modgarantier samt andre former for gælds-
og risikofinansiering — for offentlige og 
private foretagender og offentlig-private 
partnerskaber, der er involveret i 
forsknings- og innovationsaktiviteter, som 
kræver risikofyldte investeringer for at 
bære frugt. Der lægges især vægt på at 
støtte forskning og innovation med et højt 
potentiale for topkvalitet.

Målet er at forbedre adgangen til 
lånefinansiering — lån, garantier, 
modgarantier samt andre former for gælds-
og risikofinansiering — for offentlige og 
private foretagender og offentlig-private 
partnerskaber, der er involveret i 
forsknings- og innovationsaktiviteter, som 
kræver risikofyldte investeringer for at 
bære frugt. Der lægges især vægt på at 
støtte forskning og innovation med et højt 
potentiale for topkvalitet. For at sikre en 
kritisk masse og en model, som omfatter 
hele innovationskæden, vil de primært 
være rettet mod aktiviteter, som udløber af 
andre aktioner, der modtager støtte fra 
Horisont 2020, herunder støtte til fase 3 i 
det nye dedikerede SMV-instrument.

Or. en



PE492.765v01-00 108/162 AM\907546DA.doc

DA

Ændringsforslag 1213
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 2 – underpunkt 2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at forbedre adgangen til 
lånefinansiering — lån, garantier, 
modgarantier samt andre former for gælds-
og risikofinansiering — for offentlige og 
private foretagender og offentlig-private 
partnerskaber, der er involveret i 
forsknings- og innovationsaktiviteter, som 
kræver risikofyldte investeringer for at 
bære frugt. Der lægges især vægt på at 
støtte forskning og innovation med et højt 
potentiale for topkvalitet.

Målet er at forbedre adgangen til 
lånefinansiering — lån, garantier, 
modgarantier samt andre former for gælds-
og risikofinansiering — for offentlige og 
private foretagender og offentlig-private 
partnerskaber, der er involveret i
forsknings- og innovationsaktiviteter, som 
kræver risikofyldte investeringer for at 
bære frugt. Der lægges især vægt på at 
støtte forskning og innovation med et højt 
potentiale for topkvalitet. Der skal 
fokuseres mere på den risiko, der er 
knyttet til projektet, end på den risiko, der 
er knyttet til virksomheden, navnlig for 
SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 1214
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 2 – underpunkt 2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at forbedre adgangen til 
lånefinansiering — lån, garantier, 
modgarantier samt andre former for gælds-
og risikofinansiering — for offentlige og 
private foretagender og offentlig-private 
partnerskaber, der er involveret i 
forsknings- og innovationsaktiviteter, som 
kræver risikofyldte investeringer for at 
bære frugt. Der lægges især vægt på at 
støtte forskning og innovation med et højt 
potentiale for topkvalitet.

Målet er at forbedre adgangen til 
lånefinansiering — lån, garantier, 
modgarantier samt andre former for gælds-
og risikofinansiering — for offentlige og 
private foretagender og offentlig-private 
partnerskaber, der er involveret i 
forsknings- og innovationsaktiviteter, som 
kræver risikofyldte investeringer for at 
bære frugt. Der lægges især vægt på at 
støtte forskning og innovation med et højt 
potentiale for topkvalitet, også dem med en 
større risiko.
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Or. en

Begrundelse

Vigtigt for at støtte navnlig højrisikoinnovation med mulig stor gevinst, som ofte fører til mere 
radikal, revolutionerende innovation, men som traditionelle finansielle formidlere tøver med 
at finansiere.

Ændringsforslag 1215
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 2.3 – litra a – afsnit 3 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) En efterspørgselsstyret komponent, der 
yder lån og garantier efter først-til-mølle-
princippet, med særlig støtte til SMV'er og 
selskaber med mellemstor markedsværdi. 
Denne komponent skal reagere på den 
stabile og vedvarende vækst, der har været 
i omfanget af RSFF-udlån, som er styret af 
efterspørgslen. Under SMV-komponenten 
støttes aktiviteter, der sigter mod at 
forbedre adgangen til finansiering for 
SMV'er og andre foretagender, der er 
drevet af F&U eller innovation.

1) En efterspørgselsstyret komponent, der 
yder lån og garantier efter først-til-mølle-
princippet, med særlig støtte til SMV'er og 
selskaber med mellemstor markedsværdi. 
Denne komponent skal reagere på den 
stabile og vedvarende vækst, der har været 
i omfanget af RSFF-udlån, som er styret af 
efterspørgslen. Under SMV-komponenten 
støttes aktiviteter, der sigter mod at 
forbedre adgangen til finansiering for 
SMV'er og andre foretagender, der er 
drevet af F&U eller innovation, f.eks. IP-
støttet finansiering eller anvendelse af 
immaterielle aktiver som sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Nystartede virksomheder og spin off-virksomheder har ofte vanskeligt ved at stille sikkerhed 
eller vise resultater over for bankerne. Innovative finansieringsløsninger er derfor især til 
gavn for denne type aktører, som har særlig vanskeligt ved at opnå finansiering.

Ændringsforslag 1216
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Forslag til forordning
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Bilag 1 – del II – punkt 2.3 – litra a – afsnit 3 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) En målrettet komponent, hvor 
hovedvægten ligger på politikker og 
vigtige sektorer, der spiler en afgørende 
rolle i indsatsen for at løfte 
samfundsmæssige udfordringer, styrke 
konkurrenceevnen, støtte bæredygtig, 
kulstoffattig og inklusiv vækst og levere 
miljøvenlige produkter og tjenesteydelser 
og andre offentlige goder. Denne 
komponent skal hjælpe Unionen til at takle 
forsknings- og innovationsaspekterne af 
sektorspecifikke politiske mål.

2) En målrettet komponent, hvor 
hovedvægten ligger på politikker og 
vigtige sektorer, der spiler en afgørende 
rolle i indsatsen for at løfte 
samfundsmæssige udfordringer, styrke 
konkurrenceevnen, støtte bæredygtig og 
inklusiv vækst med lavt udslip og levere 
miljøvenlige produkter og tjenesteydelser 
og andre offentlige goder. Denne 
komponent skal hjælpe Unionen til at takle 
forsknings- og innovationsaspekterne af 
sektorspecifikke politiske mål.

Or. en

Ændringsforslag 1217
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del I – punkt 2 – underpunkt 2.3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FEST vil blive gennemført inden for alle 
tre prioriteter i Horisont 2020. FEST-
budgettet vil blive tildelt inden for alle tre 
prioriteter i forhold til tildelingen af det 
samlede Horisont 2020-budget på disse tre 
prioriteter.
En FEST styringskomité bestående af 
videnskabsfolk og ingeniører med det 
højeste omdømme og passende ekspertise, 
som sikrer en mangfoldighed af 
forskningsområder og handler på egne 
vegne, skal give input og råd til 
Kommissionen om den samlede 
videnskabelige strategi for FEST-
aktiviteterne, oprettelsen af 
arbejdsprogrammet og kriterierne for 
indkaldelser af forslag samt definitionen 
af specifikke emner til FEST Proaktiv og 
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FEST Flagskibe.
Evaluering af alle FEST-projekter vil 
udelukkende følge strenge kriterier for 
videnskabelig og teknologisk ekspertise 
og, i søjle to og tre, for 
innovationspotentiale (indvirkning).

Or. en

Ændringsforslag 1218
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 2 – underpunkt 2.3 – litra b – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Egenkapitalfaciliteten fokuserer på 
venturekapital i opstartsfasen og stiller 
venturekapital og kvasiegenkapital
(herunder mezzaninkapital) til rådighed for 
individuelle porteføljevirksomheder. 
Faciliteten vil også have mulighed for at 
foretage investeringer i udvidelses- og 
vækstfasen i forening med 
egenkapitalfaciliteten for vækst under 
programmet for virksomheders, herunder 
SMV'ers, konkurrenceevne for at sikre 
løbende støtte gennem virksomhedernes 
opstarts- og udviklingsfase.

Egenkapitalfaciliteten fokuserer på 
venturekapital og stiller venturekapital og 
kvasiegenkapital (herunder 
mezzaninkapital) til rådighed for 
individuelle porteføljevirksomheder i 
opstartsfasen. Faciliteten vil også have 
mulighed for at foretage investeringer i 
udvidelses- og vækstfasen i forening med 
egenkapitalfaciliteten for vækst under 
programmet for virksomheders, herunder 
SMV'ers, konkurrenceevne for at sikre 
løbende støtte gennem virksomhedernes 
opstarts- og udviklingsfase.

Or. en

Begrundelse

Større venturekapitalfonde foretager betydelige investeringer i opstartsvirksomheder. Fokus 
bør være på virksomhederne, ikke på fondene. Dette supplerer COSME, hvor 
venturekapitalfonde investerer i ekspansions- og vækstvirksomheder. Investeringer i opstarts-, 
ekspansions- og vækstvirksomheder kan komme fra en enkelt fond.

Ændringsforslag 1219
Oreste Rossi

Forslag til forordning
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Bilag 1 – del II – punkt 2 – underpunkt 2.3 – litra b - afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Egenkapitalfaciliteten fokuserer på 
venturekapital i opstartsfasen og stiller 
venturekapital og kvasiegenkapital 
(herunder mezzaninkapital) til rådighed for 
individuelle porteføljevirksomheder. 
Faciliteten vil også have mulighed for at 
foretage investeringer i udvidelses- og 
vækstfasen i forening med 
egenkapitalfaciliteten for vækst under 
programmet for virksomheders, herunder 
SMV'ers, konkurrenceevne for at sikre 
løbende støtte gennem virksomhedernes 
opstarts- og udviklingsfase.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

(Sprogligt ændringsforslag vedrørende it-versionen)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 1220
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 2 – underpunkt 2.3 – litra b - afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansieringen kan øremærkes for at nå 
bestemte politiske mål, idet der tages 
udgangspunkt i de positive erfaringer med 
øremærkning til miljøinnovation under 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og 
innovation.

Finansieringen skal øremærkes for at nå 
bestemte politiske mål, idet der tages 
udgangspunkt i de positive erfaringer med 
øremærkning til miljøinnovation under 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og 
innovation, navnlig til at opnå mål, som er 
knyttet til de identificerede 
samfundsmæssige udfordringer. Navnlig 
skal mindst en tredjedel af budgettet 
øremærkes til vedvarende energi og 
energieffektivitetsprojekter hos 
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slutbrugeren.

Or. en

Ændringsforslag 1221
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 2 – underpunkt 2.3 – litra b - afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opstartskomponenten, der støtter de 
indledende faser, skal muliggøre 
egenkapitalfinansiering i bl.a. 
videnoverførselsorganisationer, 
startkapitalfonde, tværnationale 
startkapitalfonde, private individuelle 
investorers saminvesteringsredskaber, 
intellektuelle ejendomsaktiver, platforme 
til udveksling af og handel med intellektuel 
ejendomsret og fonde, der yder 
venturekapital i opstartsfasen.

Opstartskomponenten, der støtter de 
indledende faser, skal muliggøre 
egenkapitalfinansiering i bl.a. 
videnoverførselsorganisationer, 
startkapitalfonde, tværnationale 
startkapitalfonde, private individuelle 
investorers saminvesteringsredskaber, 
intellektuelle ejendomsaktiver, platforme 
til udveksling af og handel med intellektuel 
ejendomsret, fonde, der yder venturekapital 
i opstartsfasen, og startkapitalfonde med 
grænseoverskridende aktiviteter eventuelt 
i forening med egenkapitalfaciliteten for 
vækst under programmet for 
virksomheders, herunder SMV'ers, 
konkurrenceevne.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at præcisere og supplere de investeringsformer, der kan 
anvendes som led i egenkapitalfaciliteten med henblik på at forbedre den 
grænseoverskridende og multinationale finansiering: Egenkapitalfaciliteten bør give 
mulighed for at støtte ikke blot tværnationale startkapitalfonde, men også startkapitalfonde, 
der opererer på tværs af grænserne, og som i dag oplever samme problemer med at gøre sig 
gældende på internationalt plan.

Ændringsforslag 1222
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Forslag til forordning
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Bilag 1 – del II – punkt 2 – underpunkt 2.3 – litra b - afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vækstkomponenten foretager investeringer 
i udvidelses- og vækstfasen i forening med 
egenkapitalfaciliteten for vækst under 
programmet for virksomheders, herunder 
SMV'ers, konkurrenceevne, bl.a. 
investeringer i fonde-af-fonde, der drives 
på tværs af grænserne og investerer i 
venturekapitalfonde, hvoraf de fleste vil 
have et tematisk fokus, der støtter målene 
for Europa 2020.

Vækstkomponenten foretager investeringer 
i udvidelses- og vækstfasen i forening med 
egenkapitalfaciliteten for vækst under 
programmet for virksomheders, herunder 
SMV'ers, konkurrenceevne, bl.a. 
investeringer i private og offentlige fonde-
af-fonde, der drives på tværs af grænserne 
og investerer i venturekapitalfonde, hvoraf 
de fleste vil have et tematisk fokus, der 
støtter målene for Europa 2020.

Or. en

Begrundelse

Ligesom i COSME er det vigtigt at præcisere, at egenkapitalfaciliteten i Horisont 2020 også 
vil støtte private fonde-af-fonde, hvilket vil tiltrække yderligere privat kapital til 
venturekapitalfonde.

Ændringsforslag 1223
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 2 – underpunkt 2.3 – litra b - afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vækstkomponenten foretager investeringer 
i udvidelses- og vækstfasen i forening med 
egenkapitalfaciliteten for vækst under 
programmet for virksomheders, herunder 
SMV'ers, konkurrenceevne, bl.a. 
investeringer i fonde-af-fonde, der drives 
på tværs af grænserne og investerer i 
venturekapitalfonde, hvoraf de fleste vil 
have et tematisk fokus, der støtter målene 
for Europa 2020.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

(Sprogligt ændringsforslag vedrørende it-versionen)
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Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 1224
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 2 – underpunkt 2.3 – litra b - afsnit 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I lyset af de betydelige vanskeligheder på 
det europæiske venturekapitalmarked, og 
da der er tale om en krisesituation, bør et 
pilotprojekt vedrørende 
venturekapitalfonde-af-fonde kunne 
udarbejdes inden næste budgetperiode 
2014-2020.

Or. fr

Begrundelse

Venturekapital er en afgørende finansieringskilde for tusindvis af innovative europæiske 
nystartede virksomheder og små og mellemstore virksomheder med stor vækst, der som følge 
af en lovende forretningsmodel, som dog endnu ikke er afprøvet, har meget vanskeligt ved at 
opnå bankfinansiering. Etableringen af et pilotprojekt vedrørende 
venturekapitalfonde-af-fonde, som vil gøre det muligt at maksimere fællesskabsbudgettets 
løftestangseffekt, vil bidrage til at bekæmpe krisen.

Ændringsforslag 1225
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 2 – underpunkt 2.3 – litra b - afsnit 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Egenkapitalfaciliteten gennemføres med 
egenkapitalfaciliteten for vækst under i 
COSME-programmet som samme unikke 
og integrerede 
EU-venturekapitalinstrument, der støtter 
innovation og vækst hos virksomhederne 
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fra den tidlige fase (herunder opstarten) 
til vækstfasen.

Or. fr

Begrundelse

Det skal understreges, at de to venturekapitalstøttemekanismer under H2020- og 
COSME-programmerne i praksis skal være samme integrerede finansieringsinstrument for at 
fungere i praksis og opfylde markedskravene.

Ændringsforslag 1226
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at stimulere væksten
ved at øge graden af innovation i SMV'er, 
dække deres forskellige innovationsbehov 
gennem hele innovationskredsløbet for alle 
typer innovation og derved skabe 
hurtigere voksende internationalt aktive
SMV'er.

Det specifikke mål er at stimulere en 
bæredygtig økonomisk udvikling ved at 
øge graden af innovation i SMV'er, dække 
deres forskellige innovationsbehov gennem 
hele innovationskredsløbet og for alle typer 
SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 1227
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Imidlertid har SMV'er – trods deres store 
andel af økonomien og beskæftigelsen og 
deres betydelige innovationspotentiale –
problemer med at vokse og blive mere 
innovative og konkurrencedygtige. Selv 

Imidlertid har SMV'er – trods deres store 
andel af økonomien og beskæftigelsen og 
deres betydelige innovationspotentiale –
forskellige problemer med at blive mere 
innovative og konkurrencedygtige, 
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om der i Europa oprettes lige så mange nye 
virksomheder som USA, har de europæiske 
SMV'er meget sværere ved at vokse og 
udvikle sig til store virksomheder end 
deres amerikanske modparter. Den 
internationaliserede forretningsverden med 
stadig mere indbyrdes forbundne 
værdikæder øger presset på SMV'erne 
yderligere. SMV'erne er nødt til at styrke 
deres innovationskapacitet. De må 
frembringe, udnytte og kommercialisere ny 
viden og nye forretningsideer hurtigere og 
klare sig bedre i konkurrencen på globale 
markeder under hastig udvikling. 
Udfordringen består i at sætte gang i mere 
innovation i SMV'erne og derved styrke 
deres konkurrenceevne og vækst.

herunder mangel på finansielle 
ressourcer og adgang til finansiering, 
manglende færdigheder inden for 
innovationsstyring, svagheder i 
forbindelse med networking og 
samarbejde med eksterne parter og 
utilstrækkelig brug af offentlige indkøb til 
at fremme innovationen i SMV'er. Selv 
om der i Europa oprettes lige så mange nye 
virksomheder som USA, har de europæiske 
SMV'er meget sværere ved at vokse og 
udvikle sig til store virksomheder end 
deres amerikanske modparter. Den 
internationaliserede forretningsverden med 
stadig mere indbyrdes forbundne 
værdikæder øger presset på SMV'erne 
yderligere. SMV'erne er nødt til at styrke 
deres innovationskapacitet. De må 
frembringe, udnytte og kommercialisere ny 
viden og nye forretningsideer hurtigere og 
klare sig bedre i konkurrencen på globale 
markeder under hastig udvikling. 
Udfordringen består i at sætte gang i mere 
innovation i SMV'erne og derved styrke 
deres konkurrenceevne og bæredygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 1228
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Imidlertid har SMV'er – trods deres store 
andel af økonomien og beskæftigelsen og 
deres betydelige innovationspotentiale –
problemer med at vokse og blive mere 
innovative og konkurrencedygtige. Selv 
om der i Europa oprettes lige så mange nye 
virksomheder som USA, har de europæiske 
SMV'er meget sværere ved at vokse og 
udvikle sig til store virksomheder end 
deres amerikanske modparter. Den 

Imidlertid har SMV'er – trods deres store 
andel af økonomien og beskæftigelsen og 
deres betydelige innovationspotentiale –
problemer med at vokse og blive mere 
innovative og konkurrencedygtige. Selv 
om der i Europa oprettes lige så mange nye 
virksomheder som USA, har de europæiske 
SMV'er meget sværere ved at vokse og 
udvikle sig til store virksomheder end 
deres amerikanske modparter. Den 
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internationaliserede forretningsverden med 
stadig mere indbyrdes forbundne 
værdikæder øger presset på SMV'erne 
yderligere. SMV'erne er nødt til at styrke 
deres innovationskapacitet. De må 
frembringe, udnytte og kommercialisere ny 
viden og nye forretningsideer hurtigere og 
klare sig bedre i konkurrencen på globale 
markeder under hastig udvikling. 
Udfordringen består i at sætte gang i mere 
innovation i SMV'erne og derved styrke 
deres konkurrenceevne og vækst.

internationaliserede forretningsverden med 
stadig mere indbyrdes forbundne 
værdikæder øger presset på SMV'erne 
yderligere. SMV'erne er nødt til at styrke 
deres forsknings- og innovationskapacitet. 
De må frembringe, udnytte og 
kommercialisere ny viden og nye 
forretningsideer hurtigere og klare sig 
bedre i konkurrencen på globale markeder 
under hastig udvikling. Udfordringen 
består i at sætte gang i mere innovation i 
SMV'erne og derved styrke deres 
konkurrenceevne og vækst.

Or. en

Ændringsforslag 1229
Bernd Lange

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at fremme mobiliteten i Europa skal 
det sikres, at tilskud er kompatible som 
finansieringsinstrument for mobile 
forskere. Skattespørgsmål skal løses, og 
der skal garanteres social beskyttelse for 
europæiske forskere.

Or. de

Begrundelse

Tilskud er er vigtigt element til at fremme det internationale forskningssamarbejde.
Mobiliteten i Europa må ikke hæmmes af kompatibilitetsproblemer, skattespørgsmål eller 
manglende social beskyttelse for forskere.

Ændringsforslag 1230
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Forslag til forordning
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Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV'er en vigtig drivkraft for innovation i 
kraft af deres evne til hurtigt og effektivt at 
omsætte nye ideer i succesrige 
virksomheder. De fungerer som vigtige 
kanaler for videnoverførsel, der bringer 
forskningsresultaterne ud på markedet. I 
løbet af de sidste tyve år har innovative 
SMV'er givet anledning til, at hele sektorer 
er blevet fornyet, og at nye sektorer er 
opstået. Hurtigtvoksende virksomheder er 
afgørende for udviklingen af fremspirende 
industrier, og for at der kan komme fart i 
de strukturelle forandringer, som Europa 
behøver for at blive en videnbaseret 
lavemissionsøkonomi med vedvarende 
vækst og højkvalitetsarbejdspladser.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 1231
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV'er findes i alle sektorer af 
økonomien. De udgør et vigtigere led i den 
europæiske økonomi end i andre regioner 
som f.eks. USA. Alle typer SMV'er kan 
innovere. De skal tilskyndes og hjælpes til 
at investere i forskning og innovation. Og 
når de investerer, bør de kunne trække på 
hele innovationspotentialet i det indre 
marked og det europæiske forskningsrum, 
så de kan skabe nye forretningsmuligheder 
i og uden for Europa og bidrage til at finde 
løsninger på centrale samfundsmæssige 
udfordringer.

SMV'er findes i alle sektorer af 
økonomien. De udgør et vigtigere led i den 
europæiske økonomi end i andre regioner 
som f.eks. USA. Alle typer SMV'er kan 
innovere. De skal hjælpes til at investere i 
forskning og innovation og til at forbedre 
deres evne til at styre 
innovationsprocesser. Og når de 
investerer, bør de kunne trække på hele 
innovationspotentialet i det indre marked 
og det europæiske forskningsrum, så de 
kan skabe nye forretningsmuligheder i og 
uden for Europa og bidrage til at finde 
løsninger på centrale samfundsmæssige 
udfordringer.
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Or. en

Begrundelse

Mange SMV'er mangler stadig strategisk tænkning omkring innovationsprocesser og evnen til 
at styre innovationsprojekter. Programmet bør også støtte forbedring af SMV'ers 
innovationsstyringsevne.

Ændringsforslag 1232
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Deltagelse i EU-finansieret forskning og 
innovation styrker SMV'ernes F&U- og 
teknologikapacitet, øger deres kapacitet til 
at frembringe, absorbere og bruge ny 
viden, øger den økonomiske udnyttelse af 
nye løsninger, stimulerer innovation inden 
for produkter, tjenester og 
forretningsmodeller, fremmer 
forretningsaktiviteter på større markeder og 
giver SMV'ernes vidennetværk en 
international dimension. SMV'er, der har 
en god innovationsstrategi, ofte baseret på 
ekstern ekspertise og kvalifikationer, opnår 
bedre resultater end andre.

Deltagelse i EU-finansieret forskning og 
innovation styrker SMV'ernes F&U- og 
teknologikapacitet, øger deres kapacitet til 
at frembringe, absorbere og bruge ny 
viden, øger den økonomiske udnyttelse af 
nye løsninger, stimulerer innovation inden 
for produkter, tjenester og 
forretningsmodeller, fremmer 
forretningsaktiviteter på større markeder og 
giver SMV'ernes vidennetværk en 
international dimension. SMV'er, der har 
en god innovationsstrategi, ofte baseret på 
ekstern ekspertise og kvalifikationer, opnår 
bedre resultater end andre. SMV'erne 
spiller også en stor rolle som afsendere og 
modtagere i processerne for videndeling 
og teknologioverførsel, da de bidrager til 
at overføre innovationerne, der stammer 
fra den forskning, der finder sted på 
universiteterne, de offentlige 
forskningsorganer og SMV'er, som 
udfører forskning.

Or. en

Begrundelse

Andre SMV'er er en vigtig - og foretrukken - kilde til teknologi og viden for andre SMV'er. 
Derfor bør SMV'er, som udfører forskning - som dem, der støttes af EUREKA/Eurostars -
betragtes som en kilde til innovation på lige fod med offentlige forskningsorganer og 
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universiteter.

Ændringsforslag 1233
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejde på tværs af grænserne er et 
vigtigt element i SMV'ernes 
innovationsstrategi, for at de kan overvinde 
nogle af deres størrelsesrelaterede 
problemer, såsom adgang til teknologisk 
og videnskabelig kompetence og nye 
markeder. Samarbejde er med til at 
forvandle ideer til økonomisk gevinst og 
virksomhedsvækst og omvendt øge de 
private investeringer i forskning og 
innovation.

Samarbejde på tværs af grænserne er et 
vigtigt element i SMV'ernes 
innovationsstrategi, for at de kan overvinde 
nogle af deres størrelsesrelaterede 
problemer, såsom adgang til teknologisk 
og videnskabelig kompetence og nye 
markeder. Samarbejde er med til at 
forvandle ideer til økonomisk gevinst og 
virksomhedsvækst og omvendt øge de 
private investeringer i forskning og 
innovation. Uddannelse og 
teknologioverførsel til SMV'er kan være 
centrale elementer i at øge deres 
konkurrenceevne og innovation.

Or. en

Ændringsforslag 1234
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian 
Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejde på tværs af grænserne er et 
vigtigt element i SMV'ernes 
innovationsstrategi, for at de kan overvinde 
nogle af deres størrelsesrelaterede 
problemer, såsom adgang til teknologisk 
og videnskabelig kompetence og nye 
markeder. Samarbejde er med til at 
forvandle ideer til økonomisk gevinst og 

Samarbejde på tværs af grænserne er et 
vigtigt element i SMV'ernes 
innovationsstrategi, for at de kan overvinde 
nogle af deres størrelsesrelaterede 
problemer, såsom adgang til teknologisk 
og videnskabelig kompetence og nye 
markeder. Samarbejde er med til at 
forvandle ideer til økonomisk gevinst og 
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virksomhedsvækst og omvendt øge de 
private investeringer i forskning og 
innovation.

virksomhedsvækst og omvendt øge de 
private investeringer i forskning og 
innovation. Uddannelse og 
teknologioverførsel til SMV'er er centrale 
elementer i at øge deres konkurrenceevne 
og innovation.

Or. en

Ændringsforslag 1235
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mainstreaming af SMV-støtte a) Støtte til SMV'er gennem et SMV-
instrument

Or. en

Ændringsforslag 1236
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV'er støttes på tværs af Horisont 2020. 
Til dette formål skal et SMV-specifikt 
instrument yde trinvis og problemfri støtte 
gennem hele innovationskredsløbet. Det 
SMV-specifikke instrument er rettet mod 
alle typer innovative SMV'er, som udviser
store ambitioner om at udvikle sig, vokse
og gøre sig gældende på internationalt 
plan. Det tilbydes til alle typer innovation, 
herunder tjenesteinnovation, 
ikketeknologisk innovation og social 
innovation. Målet er at udvikle og udnytte 

Der oprettes et SMV-specifikt instrument, 
som yder trinvis støtte og tilknyttede 
tjenester, finansieres med mindst 10 % af 
Horisont 2020-budgettet og drives under 
en fælles forvaltningsstruktur med en let 
forvaltningsordning og et fælles 
indgangspunkt. Det SMV-specifikke 
instrument er rettet mod alle typer 
innovative SMV'er, som udviser potentiale 
og ambitioner om at udvikle sig, vokse
og/eller gøre sig gældende på internationalt 
plan. Det tilbydes til alle typer innovation, 
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SMV'er innovationspotentiale ved at 
udfylde finansieringshullet i forbindelse 
med tidlig højrisikoforskning og -
innovation, stimulere innovation og øge 
den private sektors kommercialisering af 
forskningsresultater.

herunder tjenesteinnovation, 
ikketeknologisk innovation og social 
innovation. Målet er at udvikle og udnytte 
SMV'er innovationspotentiale ved at 
udfylde finansieringshullet i forbindelse 
med tidlig højrisikoforskning og -
innovation, stimulere innovation og øge 
den private sektors kommercialisering af 
forskningsresultater. Der gennemføres 
specifikke innovationsstøttetjenester for 
SMV'er, som deltager i SMV-
instrumentet, baseret på eksisterende 
strukturer såsom Enterprise Europe-
netværket og andre udbydere af 
innovationstjenester og mentor-
/coachingordninger.

Or. en

Ændringsforslag 1237
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV'er støttes på tværs af Horisont 2020. 
Til dette formål skal et SMV-specifikt 
instrument yde trinvis og problemfri støtte 
gennem hele innovationskredsløbet. Det 
SMV-specifikke instrument er rettet mod 
alle typer innovative SMV'er, som udviser 
store ambitioner om at udvikle sig, vokse 
og gøre sig gældende på internationalt 
plan. Det tilbydes til alle typer innovation, 
herunder tjenesteinnovation, 
ikketeknologisk innovation og social 
innovation. Målet er at udvikle og udnytte 
SMV'er innovationspotentiale ved at 
udfylde finansieringshullet i forbindelse 
med tidlig højrisikoforskning og -
innovation, stimulere innovation og øge 
den private sektors kommercialisering af 
forskningsresultater.

SMV'er støttes på tværs af Horisont 2020. 
Til dette formål skal et SMV-specifikt 
instrument yde trinvis og problemfri støtte 
gennem hele innovationskredsløbet. Det 
SMV-specifikke instrument er rettet mod 
alle typer innovative SMV'er, som udviser 
store ambitioner om at udvikle sig og 
skabe innovation med særligt fokus på 
opstarts- og spin off-virksomheder og 
hurtigtvoksende SMV'er. SMV'erne vil 
være den primære ansøger, men de vil 
blive tilskyndet til at samarbejde med 
forskningsinstitutioner og andre 
virksomheder. Det tilbydes til alle typer 
innovation, herunder tjenesteinnovation, 
ikketeknologisk innovation og social 
innovation. Målet er at udvikle og udnytte 
SMV'er innovationspotentiale ved at 
udfylde finansieringshullet i forbindelse 
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med tidlig, banebrydende
højrisikoforskning og -innovation, 
stimulere innovation og øge den private 
sektors kommercialisering af 
forskningsresultater. Instrumentet 
opererer under en fælles 
forvaltningsstruktur, let 
forvaltningsordning og et fælles 
indgangspunkt. Der gennemføres 
specifikke innovationsstøttetjenester 
baseret på eksisterende strukturer såsom 
Enterprise Europe-netværket og andre 
udbydere af innovationstjenester og 
mentor-/coachingordninger for at støtte 
SMV'er, som deltager i dette instrument, i 
at udnytte forskningsresultaterne fuldt ud.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede SMV-specifikke instrumenter er ret vage og skal uddybes i teksten. Der bør 
fokuseres klart på forskning og innovation og ikke på vækst og internationalisering i sig selv. 
SMV'erne bør være den drivende kraft, men de bedste resultater opnås gennem et samarbejde 
med forskningsinstitutioner og større virksomheder, hvilket skaber videnoverførsel.

Ændringsforslag 1238
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Fiona Hall, Jens Rohde

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV'er støttes på tværs af Horisont 2020. 
Til dette formål skal et SMV-specifikt 
instrument yde trinvis og problemfri støtte 
gennem hele innovationskredsløbet. Det 
SMV-specifikke instrument er rettet mod 
alle typer innovative SMV'er, som udviser 
store ambitioner om at udvikle sig, vokse 
og gøre sig gældende på internationalt 
plan. Det tilbydes til alle typer innovation, 
herunder tjenesteinnovation, 
ikketeknologisk innovation og social 
innovation. Målet er at udvikle og udnytte 

SMV'er støttes på tværs af Horisont 2020. 
Til dette formål skal der etableres bedre 
vilkår for SMV'er for at deltage i Horisont 
2020. Desuden skal et SMV-specifikt 
instrument yde trinvis og problemfri støtte 
gennem hele innovationskredsløbet. Det 
SMV-specifikke instrument er rettet mod 
alle typer innovative SMV'er, som udviser 
store ambitioner om at udvikle sig, vokse 
og gøre sig gældende på internationalt 
plan. Det tilbydes til alle typer innovation, 
herunder tjenesteinnovation, 
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SMV'er innovationspotentiale ved at 
udfylde finansieringshullet i forbindelse 
med tidlig højrisikoforskning og -
innovation, stimulere innovation og øge 
den private sektors kommercialisering af 
forskningsresultater.

ikketeknologisk innovation og social 
innovation under forudsætning af, at den 
enkelte aktivitet har en klar europæisk 
merværdi. Målet er at udvikle og udnytte 
SMV'er innovationspotentiale ved at 
udfylde finansieringshullet i forbindelse 
med tidlig højrisikoforskning og -
innovation, stimulere innovation og øge 
den private sektors kommercialisering af 
forskningsresultater.

Or. en

Ændringsforslag 1239
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV'er støttes på tværs af Horisont 2020. 
Til dette formål skal et SMV-specifikt 
instrument yde trinvis og problemfri støtte 
gennem hele innovationskredsløbet. Det 
SMV-specifikke instrument er rettet mod 
alle typer innovative SMV'er, som udviser 
store ambitioner om at udvikle sig, vokse 
og gøre sig gældende på internationalt 
plan. Det tilbydes til alle typer innovation, 
herunder tjenesteinnovation, 
ikketeknologisk innovation og social 
innovation. Målet er at udvikle og udnytte 
SMV'er innovationspotentiale ved at 
udfylde finansieringshullet i forbindelse 
med tidlig højrisikoforskning og -
innovation, stimulere innovation og øge 
den private sektors kommercialisering af 
forskningsresultater.

SMV'er støttes på tværs af Horisont 2020. 
Til dette formål skal et SMV-specifikt 
instrument yde trinvis og problemfri støtte 
gennem hele innovationskredsløbet. Det 
SMV-specifikke instrument omfatter 
synlige, enkle og let tilgængelige 
finansieringsmoduler rettet mod alle typer 
innovative SMV'er, som udviser store 
ambitioner om at udvikle sig, vokse og 
gøre sig gældende på internationalt plan. 
Det tilbydes til alle typer innovation, 
herunder tjenesteinnovation, 
ikketeknologisk innovation og social 
innovation. Målet er at udvikle og udnytte 
SMV'er innovationspotentiale ved at 
udfylde finansieringshullet i forbindelse 
med tidlig højrisikoforskning og -
innovation, stimulere innovation og øge 
den private sektors kommercialisering af 
forskningsresultater. SMV-instrumentet 
gennemføres i en bottom-up tilgang med 
åbne ansøgninger (ingen forud definerede 
ansøgningsemner).
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Or. en

Ændringsforslag 1240
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV'er støttes på tværs af Horisont 2020. 
Til dette formål skal et SMV-specifikt 
instrument yde trinvis og problemfri støtte 
gennem hele innovationskredsløbet. Det 
SMV-specifikke instrument er rettet mod 
alle typer innovative SMV'er, som udviser 
store ambitioner om at udvikle sig, vokse 
og gøre sig gældende på internationalt 
plan. Det tilbydes til alle typer innovation, 
herunder tjenesteinnovation, 
ikketeknologisk innovation og social 
innovation. Målet er at udvikle og udnytte 
SMV'er innovationspotentiale ved at 
udfylde finansieringshullet i forbindelse 
med tidlig højrisikoforskning og -
innovation, stimulere innovation og øge 
den private sektors kommercialisering af 
forskningsresultater.

SMV'er støttes på tværs af Horisont 2020. 
Til dette formål skal et SMV-specifikt 
instrument yde trinvis og problemfri støtte 
gennem hele innovationskredsløbet. Det 
SMV-specifikke instrument er rettet mod 
alle typer innovative SMV'er, som udviser 
store ambitioner om at udvikle sig, vokse 
og gøre sig gældende på internationalt 
plan. Det tilbydes til alle typer innovation, 
herunder tjenesteinnovation, 
ikketeknologisk innovation og social 
innovation under forudsætning af, at 
projekterne har en europæisk dimension. 
Målet er at udvikle og udnytte SMV'er 
innovationspotentiale ved at udfylde 
finansieringshullet i forbindelse med tidlig 
højrisikoforskning og -innovation, 
stimulere innovation og øge den private 
sektors kommercialisering af 
forskningsresultater. Instrumentet vil give 
et kvalitetsmærke til valgte SMV'er med 
henblik på, at de deltager i offentlige 
indkøbskontrakter.

Or. en

Begrundelse

Europæisk merværdi kan realiseres på mange måder, ikke kun gennem transnationale 
partnerskaber. SMV-instrumentet bør følge erfaringerne med markedsintroduktionsprojekter 
under rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation, som støttede projekter med en 
enkelt modtager, som havde en klar europæisk dimension.
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Ændringsforslag 1241
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV'er støttes på tværs af Horisont 2020. 
Til dette formål skal et SMV-specifikt 
instrument yde trinvis og problemfri støtte 
gennem hele innovationskredsløbet. Det 
SMV-specifikke instrument er rettet mod 
alle typer innovative SMV'er, som udviser 
store ambitioner om at udvikle sig, vokse 
og gøre sig gældende på internationalt 
plan. Det tilbydes til alle typer innovation, 
herunder tjenesteinnovation, 
ikketeknologisk innovation og social 
innovation. Målet er at udvikle og udnytte 
SMV'er innovationspotentiale ved at 
udfylde finansieringshullet i forbindelse 
med tidlig højrisikoforskning og -
innovation, stimulere innovation og øge 
den private sektors kommercialisering af 
forskningsresultater.

SMV'er støttes på tværs af Horisont 2020. 
Til dette formål skal et SMV-specifikt 
instrument, som oprettes under et fælles 
forvaltningsorgan, yde trinvis og 
problemfri støtte gennem hele 
innovationskredsløbet. Det SMV-
specifikke instrument er rettet mod alle 
typer innovative SMV'er, som udviser store 
ambitioner om at udvikle sig, vokse og 
gøre sig gældende på internationalt plan. 
Det tilbydes til alle typer innovation, 
herunder tjenesteinnovation, 
ikketeknologisk innovation og social 
innovation. Målet er at udvikle og udnytte 
SMV'er innovationspotentiale ved at 
udfylde finansieringshullet i forbindelse 
med tidlig højrisikoforskning og -
innovation, stimulere innovation og øge 
den private sektors kommercialisering af 
forskningsresultater.

Or. en

Ændringsforslag 1242
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV'er støttes på tværs af Horisont 2020. 
Til dette formål skal et SMV-specifikt 
instrument yde trinvis og problemfri støtte 
gennem hele innovationskredsløbet. Det 
SMV-specifikke instrument er rettet mod 
alle typer innovative SMV'er, som udviser 
store ambitioner om at udvikle sig, vokse 

SMV'er støttes på tværs af Horisont 2020. 
Til dette formål skal et SMV-specifikt 
instrument yde trinvis og problemfri støtte 
gennem hele innovationskredsløbet. Det 
SMV-specifikke instrument er rettet mod 
alle typer innovation i SMV'er, som 
udviser store ambitioner om at udvikle sig, 
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og gøre sig gældende på internationalt 
plan. Det tilbydes til alle typer innovation, 
herunder tjenesteinnovation, 
ikketeknologisk innovation og social 
innovation. Målet er at udvikle og udnytte 
SMV'er innovationspotentiale ved at 
udfylde finansieringshullet i forbindelse 
med tidlig højrisikoforskning og -
innovation, stimulere innovation og øge 
den private sektors kommercialisering af 
forskningsresultater.

vokse og gøre sig gældende på 
internationalt plan. Det tilbydes til alle 
typer innovation, herunder 
tjenesteinnovation, ikketeknologisk 
innovation og social innovation. Målet er at 
udvikle og udnytte SMV'er 
innovationspotentiale ved at udfylde 
finansieringshullet i forbindelse med tidlig 
højrisikoforskning og -innovation, 
stimulere innovation og øge den private 
sektors kommercialisering af 
forskningsresultater.

Or. en

Begrundelse

Det kan være vanskeligt at definere "innovative SMV'er".

Ændringsforslag 1243
Paul Rübig

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV'er støttes på tværs af Horisont 2020. 
Til dette formål skal et SMV-specifikt
instrument yde trinvis og problemfri støtte 
gennem hele innovationskredsløbet. Det 
SMV-specifikke instrument er rettet mod 
alle typer innovative SMV'er, som udviser 
store ambitioner om at udvikle sig, vokse 
og gøre sig gældende på internationalt 
plan. Det tilbydes til alle typer innovation, 
herunder tjenesteinnovation, 
ikketeknologisk innovation og social 
innovation. Målet er at udvikle og udnytte 
SMV'er innovationspotentiale ved at 
udfylde finansieringshullet i forbindelse 
med tidlig højrisikoforskning og -
innovation, stimulere innovation og øge 
den private sektors kommercialisering af 
forskningsresultater.

SMV'er støttes på tværs af Horisont 2020. 
Til dette formål skal et SMV-specifikt
program yde trinvis og problemfri støtte 
gennem hele innovationskredsløbet. Det 
SMV-specifikke instrument er rettet mod 
alle typer innovative SMV'er, som udviser 
store ambitioner om at udvikle sig, vokse 
og gøre sig gældende på internationalt 
plan. Det tilbydes til alle typer innovation, 
herunder tjenesteinnovation, 
ikketeknologisk innovation og social 
innovation. Målet er at udvikle og udnytte 
SMV'er innovationspotentiale ved at 
udfylde finansieringshullet i forbindelse 
med tidlig højrisikoforskning og -
innovation, stimulere innovation og øge 
den private sektors kommercialisering af 
forskningsresultater.
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Or. en

Begrundelse

Increasing the participation of SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Ændringsforslag 1244
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med alle de specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige udfordringer 
og lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi vil der blive gjort brug af 
det SMV-specifikke instrument, og der vil 
blive afsat et beløb hertil.

I forbindelse med alle de specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige udfordringer 
og lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi vil der blive gjort brug af 
det SMV-specifikke instrument, og der vil 
blive afsat et beløb hertil.
Samarbejdsprojekter og -støtte er et vigtigt 
mål for finansieringen. Medlemmerne af 
Enterprise Europe-netværket støtter også 
SMV'er ved at yde rådgivning om 
forsknings- og innovationsforskning 
gennem deres regionale og lokale 
rådgivningstjenester tæt på virksomheden.

Or. de

Ændringsforslag 1245
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
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Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med alle de specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige udfordringer 
og lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi vil der blive gjort brug af 
det SMV-specifikke instrument, og der vil 
blive afsat et beløb hertil.

I forbindelse med alle de specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige udfordringer 
og lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi vil der blive gjort brug af 
det SMV-specifikke instrument, og der vil 
blive afsat et beløb hertil. Dette instrument 
skal skabe den nødvendige fleksibilitet til 
at integrere SMV'er i projektets løbetid og 
for begrænsede perioder, som er kortere 
end projektet, i forskningsprojekter. Det 
skal også være muligt at skabe en ny 
kategori af mindre (mikro-) projekter for 
SMV'er som udløbere fra større 
forskningsprojekter.

Or. en

Ændringsforslag 1246
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med alle de specifikke mål
vedrørende samfundsmæssige 
udfordringer og lederskab inden for støtte-
og industriteknologi vil der blive gjort 
brug af det SMV-specifikke instrument, 
og der vil blive afsat et beløb hertil.

Det SMV-specifikke instrument relaterer 
tematisk til det specifikke mål "Lederskab 
inden for støtte- og industriteknologier" 
og hvert af de specifikke mål under 
prioriteten "Samfundsmæssige 
udfordringer".

Or. en

Ændringsforslag 1247
Amalia Sartori

Forslag til forordning
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Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med alle de specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige udfordringer 
og lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi vil der blive gjort brug af 
det SMV-specifikke instrument, og der vil 
blive afsat et beløb hertil.

I forbindelse med alle de specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige udfordringer 
og lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi vil der blive gjort brug af 
det SMV-specifikke instrument, og der vil 
blive afsat et beløb hertil, og der vil blive 
afsat beløb, som er tilstrækkelige til at 
støtte mindst 10.000 SMV'er i at 
gennemføre deres innovationsaktiviteter 
med en europæisk dimension.

Or. en

Begrundelse

Forbindelsen mellem samfundsmæssige udfordringer og SMV-instrumentet bør ikke brydes. 
For at opnå stordriftsfordele i forvaltningen af SMV-instrumentet er det nødvendigt at angive 
et antal projekter for SMV'er for at sikre effektiv gennemførelse af SMV-instrumentet, navnlig 
mentor- og coachingtjenester.

Ændringsforslag 1248
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med alle de specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige udfordringer 
og lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi vil der blive gjort brug af
det SMV-specifikke instrument, og der vil 
blive afsat et beløb hertil.

I forbindelse med alle de specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige udfordringer 
og lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi vil det SMV-specifikke 
instrument iværksætte bottom-up 
ansøgninger.

Or. en

Ændringsforslag 1249
Kent Johansson, Jens Rohde, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med alle de specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige udfordringer 
og lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi vil der blive gjort brug af 
det SMV-specifikke instrument, og der vil 
blive afsat et beløb hertil.

I forbindelse med alle de specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige udfordringer 
og lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi vil der blive gjort brug af 
det SMV-specifikke instrument, og der vil 
blive afsat 10 % af det tildelte budget til 
SMV-instrumentet.

Or. en

Ændringsforslag 1250
Paul Rübig

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med alle de specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige udfordringer 
og lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi vil der blive gjort brug af 
det SMV-specifikke instrument, og der vil 
blive afsat et beløb hertil.

I forbindelse med alle de specifikke mål 
vedrørende samfundsmæssige udfordringer 
og lederskab inden for støtte- og 
industriteknologi vil der blive gjort brug af 
det SMV-specifikke program, og der vil 
blive afsat et beløb hertil.

Or. en

Begrundelse

Increasing the participation of SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.
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Ændringsforslag 1251
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det SMV-specifikke instrument bør 
forvaltes centralt for at sikre en kohærent 
anvendelse af regler, instrumentets 
synlighed og et fælles indgangspunkt, som 
letter SMV'ernes deltagelse. SMV-
instrumentet bør bidrage til at nå de 
specifikke mål under førerposition 
vedrørende støtte- og industriteknologi og 
samfundsmæssige udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 1252
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV-instrumentet kan også tjene som et 
instrument for prækommercielle indkøb 
eller indkøb af innovative løsninger til 
specifikke top-down identificerede behov
hos offentlige EU-indkøbere i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 1253
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Forslag til forordning
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Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV-instrumentet bør forvaltes centralt 
for at sikre en kohærent anvendelse af 
regler, instrumentets synlighed og et 
fælles indgangspunkt, som letter 
SMV'ernes deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 1254
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette instrument skal skabe den 
nødvendige fleksibilitet til at integrere 
SMV'er i projektets løbetid og for 
begrænsede perioder, som er kortere end 
projektet, i forskningsprojekter. Det skal 
også være muligt at skabe en ny kategori 
af mindre (mikro-) projekter for SMV'er, 
som kan skabes uafhængigt eller som 
udløbere fra større forskningsprojekter.

Or. en

Ændringsforslag 1255
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a – afsnit 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV-instrumentet skal underkastes en 
dybtgående midtvejsevaluering. Hvis 
udnyttelsesmålene for SMV-instrumentet 
ikke nås, skal de resterende midler tildeles 
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søjlerne for industrielt lederskab og 
samfundsmæssige udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 1256
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Bedre innovationskapacitet hos SMV c) Mainstreaming af SMV-støtte og bedre
innovationskapacitet hos SMV

Or. en

Ændringsforslag 1257
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes støtte til aktiviteter, som 
understøtter gennemførelsen og supplerer 
de SMV-specifikke foranstaltninger i hele 
Horisont 2020, navnlig for at forbedre 
SMV'ernes innovationskapacitet.

Der ydes støtte til SMV'er i hele Horisont 
2020. Der ydes støtte til aktiviteter, som 
understøtter gennemførelsen og supplerer 
de SMV-specifikke foranstaltninger i hele 
Horisont 2020, navnlig for at forbedre 
SMV'ernes innovationskapacitet. Dette 
omfatter også fremme af SMV'ernes 
deltagelse i forvaltningen af programmet, 
navnlig deltagelse i fastsættelsen af 
forskningsdagsordner og gennemførelse 
af offentlig-private partnerskaber.

Or. en
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Ændringsforslag 1258
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes støtte til aktiviteter, som 
understøtter gennemførelsen og supplerer 
de SMV-specifikke foranstaltninger i hele 
Horisont 2020, navnlig for at forbedre 
SMV'ernes innovationskapacitet.

Der ydes støtte til aktiviteter, som 
understøtter gennemførelsen og supplerer 
de SMV-specifikke foranstaltninger i hele 
Horisont 2020, navnlig for at forbedre 
SMV'ernes innovationskapacitet, bl.a. ved 
at finansiere europæiske institutioner for 
anvendt forskning, således at de kan bære 
udgifterne og risiciene i forbindelse med 
anvendt forskning for at arbejde omkring 
projekter, der er aftalt med SMV'erne på 
baggrund af et bindende krav om at 
industrialisere de opnåede resultater.

Or. it

Ændringsforslag 1259
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes støtte til aktiviteter, som 
understøtter gennemførelsen og supplerer 
de SMV-specifikke foranstaltninger i hele 
Horisont 2020, navnlig for at forbedre 
SMV'ernes innovationskapacitet.

Der ydes støtte til aktiviteter, som 
understøtter gennemførelsen og supplerer 
de SMV-specifikke foranstaltninger i hele 
Horisont 2020, navnlig for at forbedre 
SMV'ernes innovationskapacitet ved hjælp 
af innovationskuponer, som giver aktører 
mulighed for at anvende tjenester fra en 
tjenesteudbyder fra en anden medlemsstat 
eller associeret land.

Or. en

Begrundelse

Indførelse af kuponer til handel med tjenester kunne være et nyttigt instrument til at forbedre 
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SMV'ernes vækst.

Ændringsforslag 1260
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes støtte til aktiviteter, som 
understøtter gennemførelsen og supplerer 
de SMV-specifikke foranstaltninger i hele 
Horisont 2020, navnlig for at forbedre 
SMV'ernes innovationskapacitet.

Der ydes støtte til aktiviteter, som 
understøtter gennemførelsen og supplerer 
de SMV-specifikke foranstaltninger i hele 
Horisont 2020, navnlig for at forbedre 
SMV'ernes innovationskapacitet. Der 
planlægges et tæt samarbejde med 
Enterprise Europe-netværket, som 
finansieres af COSME.

Or. en

Ændringsforslag 1261
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes støtte til markedsinitieret 
innovation for at forbedre 
rammebetingelserne for innovation og 
fjerne de specifikke barrierer, der 
forhindrer navnlig innovative SMV'er i at 
vokse.

Der ydes støtte til markedsinitieret 
innovation for at forbedre 
rammebetingelserne for innovation og 
fjerne de specifikke barrierer, der 
forhindrer navnlig innovative SMV'er i at 
vokse. Visse lovgivningsmæssige metoder 
til evaluering af stoffers økotoksicitet 
bremser markedsføringen af præparater, 
der består af komplekse naturlige stoffer. 
Det er nødvendigt at udvikle nye metoder 
for bedre at kunne vurdere komplekse 
naturlige stoffers indvirkning på miljøet.

Or. fr
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Begrundelse

Visse metoder til evaluering af økotoksiciteten er ikke tilpasset komplekse naturlige stoffers 
egenskaber. Det gælder navnlig de bionedbrydelighedstest, der kræves i henhold til REACH. 
De eksisterende metoder gør det ikke muligt at foretage en korrekt evaluering af disse stoffers 
indvirkning på miljøet, hvilket således påvirker markedsføringen. Det har katastrofale følger 
for små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne og vækst, navnlig i sektoren for 
æteriske olier.

Ændringsforslag 1262
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes støtte til markedsinitieret 
innovation for at forbedre 
rammebetingelserne for innovation og 
fjerne de specifikke barrierer, der 
forhindrer navnlig innovative SMV'er i at 
vokse.

Der ydes støtte til markedsinitieret 
innovation for at forbedre 
rammebetingelserne for innovation og 
fjerne de specifikke barrierer, der 
forhindrer navnlig innovative SMV'er i at 
vokse, og der indføres en 
innovationsbestemmelse, som gør det 
muligt at vælge en SMV, der udbyder et 
innovativt produkt.

Or. fr

Ændringsforslag 1263
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes støtte til markedsinitieret 
innovation for at forbedre 
rammebetingelserne for innovation og 
fjerne de specifikke barrierer, der 
forhindrer navnlig innovative SMV'er i at 
vokse.

Der ydes støtte til markedsinitieret 
innovation for at forbedre 
rammebetingelserne for innovation og 
fjerne de specifikke barrierer, der 
forhindrer navnlig voksende innovation i
SMV'er.
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Or. en

Begrundelse

Det kan være ganske vanskeligt at definere "innovative SMV'er".

Ændringsforslag 1264
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra d – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det tilstræbes at fremme innovative 
offentlige indkøbsaftaler, der for første 
gang giver 
teknologioverførselsvirksomheder adgang 
til sådanne markeder.

Or. fr

Ændringsforslag 1265
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Styrkelse af videndeling og 
teknologioverførslen mellem offentlig 
forskning og markedet. Støtte til 
processerne for videndeling og 
teknologioverførsel mellem området for 
offentlig forskning og de innovative 
SMV'er som en effektiv foranstaltning til 
at overføre resultaterne af forskning og 
opfindelser på universiteterne, 
forskningscentrene og SMV'er, som 
udfører forskning, til markedet. Disse spin 
in-projekter har som mål at støtte ca. 
2.000 europæiske SMV'er årligt.
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Or. en

Begrundelse

Spin in-projekter er ikke afspejlet i budgettet under udgiftsområdet "Innovation i SMV'er". 
For at finde en formidler på lokalt niveau (også i de mindre medlemsstater) bør antallet af 
SMV'er, som modtager støtte, være mindst 2.000.

Ændringsforslag 1266
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at forbedre livslang 
sundhed og velfærd for alle.

Det specifikke mål er at forbedre livslang 
sundhed og velfærd for alle og fjerne 
uligheder i sundhed og velvære som følge 
af samfundsøkonomisk status og køn.

Or. en

Ændringsforslag 1267
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del 
Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Livslang sundhed og velfærd for alle, 
økonomisk bæredygtige sundheds- og 
plejesystemer af høj kvalitet og muligheder 
for nye jobs og vækst er det, der er 
formålet med støtten til forskning og 
innovation i forbindelse med denne 
udfordring, og det vil være et væsentligt 
bidrag til Europa 2020.

Livslang sundhed og velfærd for alle, 
økonomisk bæredygtige sundheds- og 
plejesystemer af høj kvalitet, løsninger 
vedrørende en aldrende befolknings 
autonomi og muligheder for nye jobs og 
vækst er det, der er formålet med støtten til 
forskning og innovation i forbindelse med 
denne udfordring, og det vil være et 
væsentligt bidrag til Europa 2020.

Or. en
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Begrundelse

De sociale aspekter vil få større betydning i nær fremtid.

Ændringsforslag 1268
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Livslang sundhed og velfærd for alle, 
økonomisk bæredygtige sundheds- og 
plejesystemer af høj kvalitet og muligheder 
for nye jobs og vækst er det, der er 
formålet med støtten til forskning og 
innovation i forbindelse med denne 
udfordring, og det vil være et væsentligt 
bidrag til Europa 2020.

Livslang sundhed og velfærd for alle, 
økonomisk bæredygtige, sikre og sikrede
sundheds- og plejesystemer af høj kvalitet 
og muligheder for nye jobs og vækst er det, 
der er formålet med støtten til forskning og 
innovation i forbindelse med denne 
udfordring, og det vil være et væsentligt 
bidrag til Europa 2020.

Or. en

Ændringsforslag 1269
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Livslang sundhed og velfærd for alle, 
økonomisk bæredygtige sundheds- og 
plejesystemer af høj kvalitet og muligheder 
for nye jobs og vækst er det, der er 
formålet med støtten til forskning og 
innovation i forbindelse med denne 
udfordring, og det vil være et væsentligt 
bidrag til Europa 2020.

Lighed i livslang sundhed og velfærd, 
økonomisk bæredygtige, innovative
sundheds- og plejesystemer af høj kvalitet, 
sociale sikringsordninger og muligheder 
for nye jobs og vækst er det, der er 
formålet med støtten til forskning og 
innovation i forbindelse med denne 
udfordring, og det vil være et væsentligt 
bidrag til Europa 2020.

Or. en
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Ændringsforslag 1270
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning skal gøre det muligt at 
forbedre avancerede terapier og 
celleterapier, og den skal fokusere på 
behandling af kroniske og degenerative 
sygdomme.

Or. en

Ændringsforslag 1271
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er behov for at styrke forskningen i 
sygdomme, som skyldes de 
temperaturstigninger og klimaændringer, 
der navnlig påvirker Middelhavslandene, 
men ikke kun disse.

Or. en

Ændringsforslag 1272
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning bør gøre det muligt at forbedre 
avancerede terapier og celleterapier, og 
den skal fokusere på behandling af 
kroniske og degenerative sygdomme.
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Or. en

Ændringsforslag 1273
Catherine Trautmann, Henri Weber

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne reduceres 
eller begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at opnå en 
effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og handicaps.

Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne reduceres 
eller begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at opnå en 
effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og
funktionsnedsættelser. Denne forvaltning 
kræver også, at meromkostningerne ved et 
miljø, der er utilgængeligt for 
handicappede, tages i betragtning.

Or. fr

Ændringsforslag 1274
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne til Unionens sundheds-
og sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 

De samfundsmæssige og økonomiske 
omkostninger til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
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bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne reduceres 
eller begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at opnå en 
effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og handicaps.

forebyggende foranstaltninger i alle aldre
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Der 
opstår også omkostninger som følge af 
diskrimination på grund af handicap og 
etablering af fysiske og sociale miljøer, 
som ikke er tilgængelige for 
handicappede. Hvis disse omkostninger 
skal kunne reduceres eller begrænses, 
sådan at de ikke bliver ubæredygtige, er det 
blandt andet nødvendigt at sikre livslang 
sundhed og velfærd for alle, og derfor at 
opnå en effektiv forebyggelse, behandling 
og forvaltning af sygdomme og handicaps.

Or. en

Ændringsforslag 1275
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne reduceres 
eller begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at opnå en 
effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og handicaps.

Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne reduceres 
eller begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre bedre oplysning og 
ansvarliggørelse af borgerne, når det 
gælder sygdomsdeterminanterne, med 
henblik på at optimere livslang sundhed 
og velfærd for alle, og derfor at opnå en 
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effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og handicaps.

Or. fr

Begrundelse

En videreførelse i EU af de sundhedssystemer og sociale bistandssystemer, der i dag er sat på 
alvorlig prøve, indebærer også valg og retningslinjer fra de offentlige myndigheders side, 
hvilket bl.a. betyder, at borgeren i højere grad skal stilles til ansvar for risikobetonet adfærd, 
der fører til uundgåelige sygdomme.

Ændringsforslag 1276
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne reduceres 
eller begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at opnå en 
effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og handicaps.

Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Højere 
levealder er en udvikling, som har positive 
sociale og økonomiske konsekvenser og 
muligheder for samfundet. Hvis disse 
omkostninger skal kunne reduceres eller 
begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at opnå en 
effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og handicaps.

Or. en

Ændringsforslag 1277
Marita Ulvskog
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne til Unionens sundheds- og 
sociale plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere, antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Hvis 
disse omkostninger skal kunne reduceres 
eller begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at opnå en 
effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og handicaps.

Ulighederne i helbred og velvære er 
stigende, samtidig med at omkostningerne
til Unionens sundheds- og sociale 
plejesystemer er stigende, og de 
forebyggende foranstaltninger i alle aldre 
bliver dyrere og dyrere. Antallet af 
europæere over 65 forventes at blive 
næsten fordoblet fra 85 millioner i 2008 til 
151 millioner i 2060, og antallet af 
personer over 80 forventes at stige fra 22 
til 61 millioner i samme periode. Hvis der 
skal sikres lige adgang til sundhed og 
velvære, og betydningen af køn og 
samfundsøkonomiske determinanter skal 
reduceres, samtidig med at disse 
omkostninger skal kunne reduceres eller 
begrænses, sådan at de ikke bliver 
ubæredygtige, er det blandt andet 
nødvendigt at sikre livslang sundhed og 
velfærd for alle, og derfor at opnå en 
effektiv forebyggelse, behandling og 
forvaltning af sygdomme og handicaps.

Or. en

Ændringsforslag 1278
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme og forskellige 
funktionelle begrænsninger er væsentlige 
årsager til handicap, svigtende helbred og 
for tidlig død og giver anledning til 

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme og forskellige 
funktionelle begrænsninger er væsentlige 
årsager til handicap, svigtende helbred og 
for tidlig død og giver anledning til 
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betydelige sociale og økonomiske 
omkostninger.

betydelige sociale og økonomiske 
omkostninger. Ved andre tilstande –
navnlig neurodegenerative sygdomme –
vil effektive forebyggelsesstrategier dog 
først kræve, at vi virkelig sætter skub i 
forskningen i årsagerne til dem og 
udviklingen af bedre tidlig 
diagnosticering og af 
behandlingsmuligheder.

Or. it

Ændringsforslag 1279
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme og forskellige 
funktionelle begrænsninger er væsentlige 
årsager til handicap, svigtende helbred og 
for tidlig død og giver anledning til 
betydelige sociale og økonomiske 
omkostninger.

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, gigt og 
muskuloskeletale sygdomme, autoimmune 
sygdomme, neurologiske og mentale 
sundhedsforstyrrelser, overvægt og fedme 
og forskellige funktionelle begrænsninger 
er væsentlige årsager til handicap, 
svigtende helbred og for tidlig død og giver 
anledning til betydelige sociale og 
økonomiske omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 1280
Herbert Reul

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, neurologiske 

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, gigt og 
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og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme og forskellige 
funktionelle begrænsninger er væsentlige 
årsager til handicap, svigtende helbred og 
for tidlig død og giver anledning til 
betydelige sociale og økonomiske 
omkostninger.

muskuloskeletale sygdomme, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme og forskellige 
funktionelle begrænsninger er væsentlige 
årsager til handicap, svigtende helbred og 
for tidlig død og giver anledning til 
betydelige sociale og økonomiske 
omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 1281
Marisa Matias

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme og forskellige 
funktionelle begrænsninger er væsentlige 
årsager til handicap, svigtende helbred og 
for tidlig død og giver anledning til 
betydelige sociale og økonomiske 
omkostninger.

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, gigt og 
muskuloskeletale sygdomme, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme og forskellige 
funktionelle begrænsninger er væsentlige 
årsager til handicap, svigtende helbred og 
for tidlig død og giver anledning til 
betydelige sociale og økonomiske 
omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 1282
Henri Weber

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme og forskellige 

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, luftvejssygdomme, kræft, 
diabetes, neurologiske og mentale 
sundhedsforstyrrelser, overvægt og fedme 
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funktionelle begrænsninger er væsentlige 
årsager til handicap, svigtende helbred og 
for tidlig død og giver anledning til 
betydelige sociale og økonomiske 
omkostninger.

og forskellige funktionelle begrænsninger 
er væsentlige årsager til handicap, 
svigtende helbred og for tidlig død og giver 
anledning til betydelige sociale og 
økonomiske omkostninger.

Or. fr

Ændringsforslag 1283
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme og forskellige 
funktionelle begrænsninger er væsentlige 
årsager til handicap, svigtende helbred og 
for tidlig død og giver anledning til 
betydelige sociale og økonomiske 
omkostninger.

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes,
neurodegenerative sygdomme,
neurologiske og mentale 
sundhedsforstyrrelser, overvægt og fedme 
og forskellige funktionelle begrænsninger 
er væsentlige årsager til handicap, 
svigtende helbred og for tidlig død og giver 
anledning til betydelige sociale og 
økonomiske omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 1284
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser, 
overvægt og fedme og forskellige 
funktionelle begrænsninger er væsentlige 
årsager til handicap, svigtende helbred og 
for tidlig død og giver anledning til 

Kroniske tilstande som kardiovaskulære 
sygdomme, kræft, diabetes, neurologiske 
og mentale sundhedsforstyrrelser,
afhængighedssyndrom, overvægt og 
fedme og forskellige funktionelle 
begrænsninger er væsentlige årsager til 
handicap, svigtende helbred og for tidlig 
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betydelige sociale og økonomiske 
omkostninger.

død og giver anledning til betydelige 
sociale og økonomiske omkostninger.

Or. de

Ændringsforslag 1285
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Miljømæssige 
faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Dette tal vil fortsætte 
med at stige drastisk, primært som følge 
af Europas aldrende befolkning og de 
tilknyttede stigninger i neurodegenerative 
sygdomme. Miljømæssige faktorer, 
livsstilsfaktorer og socioøkonomiske 
faktorer er relevante for mange af disse 
tilstande, og op til en tredjedel af den 
samlede sygdomsbyrde anslås at have 
tilknytning til disse faktorer. Ved andre 
tilstande – f.eks. neurodegenerative 
sygdomme – vil effektive 
forebyggelsesstrategier dog først kræve, at 
vi virkelig sætter skub i forskningen i 
årsagerne til dem og udviklingen af bedre 
muligheder for tidlig diagnosticering og 
behandling, herunder personlige 
avancerede behandlingsformer.

Or. en
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Ændringsforslag 1286
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64.
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Miljømæssige 
faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR.
Kræft står for en fjerdedel af alle dødsfald 
og er den hyppigste årsag til dødsfald hos 
personer i alderen 45-64, mens mere end 
27 mio. mennesker i Unionen lider af 
diabetes, og de samlede omkostninger til 
hjerneforstyrrelser (herunder, men ikke kun 
forstyrrelser, der har med mental sundhed 
at gøre) anslås at koste 800 mia. EUR.
Dette tal vil fortsat stige dramatisk –
hovedsagelig som følge af stigningen i 
antallet af neurodegenerative sygdomme, 
såsom Alzheimers sygdom og Parkinsons 
sygdom, i forbindelse med den europæiske 
befolknings stigende gennemsnitsalder.
Miljømæssige faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.
Ved andre tilstande – navnlig 
neurodegenerative sygdomme – vil 
effektive forebyggelsesstrategier dog først 
og fremmest kræve, at vi virkelig sætter 
skub i forskningen i årsagerne og 
udviklingen af bedre muligheder for tidlig 
diagnosticering og af 
behandlingsmuligheder.

Or. it

Ændringsforslag 1287
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
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Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Miljømæssige 
faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Miljømæssige 
faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.
Dette tal vil fortsat stige dramatisk – først 
og fremmest på grund af Europas 
aldrende befolkning og den hermed 
forbundne stigning i antallet af 
neurodegenerative sygdomme såsom 
Alzheimers sygdom og Parkinsons 
sygdom. Ved andre tilstande – navnlig 
neurodegenerative sygdomme – vil 
effektive forebyggelsesstrategier dog først 
kræve, at vi virkelig sætter skub i 
forskningen i årsagerne til dem og 
udviklingen af bedre muligheder for tidlig 
diagnosticering og behandling. 

Or. en

Begrundelse

Der er meget vigtige samfundsøkonomiske faktorer, som hænger sammen med 
hjerneforstyrrelser, og et tilsvarende påtrængende behov for at afsætte betydelige 
forskningsmidler til udpegelse af årsagerne, forbedring af den tidlige diagnosticering og 
udvikling af bedre behandlingsmuligheder. Dette gælder navnlig for neurodegenerative 
sygdomme, som vil blive stadig mere fremherskende og bekostelige for sundhedssystemerne 
på grund af den aldrende befolkning.



AM\907546DA.doc 153/162 PE492.765v01-00

DA

Ændringsforslag 1288
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Miljømæssige 
faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Miljømæssige 
faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.
Ved andre tilstande – navnlig 
neurodegenerative sygdomme – vil 
effektive forebyggelsesstrategier dog først 
kræve, at vi virkelig sætter skub i 
forskningen i årsagerne til dem og 
udviklingen af bedre muligheder for tidlig 
diagnosticering og behandling.

Or. en

Begrundelse

Der er meget store sociale og økonomiske omkostninger, som hænger sammen med 
hjerneforstyrrelser, og et tilsvarende påtrængende behov for at afsætte betydelige 
forskningsmidler til udpegelse af årsagerne, forbedring af den tidlige diagnosticering og 
udvikling af bedre behandlingsmuligheder. Dette gælder navnlig for neurodegenerative 
sygdomme, som vil blive stadig mere fremherskende og bekostelige for sundhedssystemerne 
på grund af den aldrende befolkning.
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Ændringsforslag 1289
Seán Kelly

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Miljømæssige 
faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Miljømæssige 
faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.
Ved andre tilstande – navnlig 
neurodegenerative sygdomme – vil 
effektive forebyggelsesstrategier dog først 
kræve, at vi virkelig sætter skub i 
forskningen i årsagerne til dem og 
udviklingen af bedre muligheder for tidlig 
diagnosticering og behandling.

Or. en

Begrundelse

Der er meget store sociale og økonomiske omkostninger, som hænger sammen med 
hjerneforstyrrelser, og et tilsvarende påtrængende behov for at afsætte betydelige 
forskningsmidler til udpegelse af årsagerne, forbedring af den tidlige diagnosticering og 
udvikling af bedre behandlingsmuligheder. Dette gælder navnlig for neurodegenerative 
sygdomme, som vil blive stadig mere fremherskende og bekostelige for sundhedssystemerne 
på grund af den aldrende befolkning.

Ændringsforslag 1290
Patrizia Toia
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Miljømæssige 
faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Dette tal vil fortsat 
stige dramatisk – hovedsagelig på grund 
af Europas aldrende befolkning og den 
hermed forbundne stigning i antallet af 
neurodegenerative sygdomme, såsom 
Alzheimers sygdom og Parkinsons 
sygdom. Miljømæssige faktorer, 
livsstilsfaktorer og socioøkonomiske 
faktorer er relevante for mange af disse 
tilstande, og op til en tredjedel af den 
samlede sygdomsbyrde anslås at have 
tilknytning til disse faktorer.

Or. it

Ændringsforslag 1291
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
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dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Miljømæssige 
faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.

dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Mere end 120 
millioner mennesker i Unionen lider af 
gigt og muskuloskeletale sygdomme, og de 
samlede omkostninger til disse sygdomme 
anslås at beløbe sig til 240 mia. EUR.
Miljømæssige faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.

Or. en

Ændringsforslag 1292
Marisa Matias

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og de samlede 
omkostninger til hjerneforstyrrelser
(herunder, men ikke kun forstyrrelser, der 
har med mental sundhed at gøre) anslås at 
koste 800 mia. EUR. Miljømæssige 
faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.

I Unionen er kardiovaskulære sygdomme 
årsag til mere end 2 millioner dødsfald og 
koster samfundet mere end 192 mia. EUR, 
mens kræft står for en fjerdedel af alle 
dødsfald og er den hyppigste årsag til 
dødsfald hos personer i alderen 45-64. 
Mere end 27 millioner mennesker i 
Unionen lider af diabetes, og over 120 
millioner lider af gigt og muskuloskeletale 
sygdomme, og de samlede omkostninger til 
hjerneforstyrrelser (herunder, men ikke kun 
forstyrrelser, der har med mental sundhed 
at gøre) anslås at koste 800 mia. EUR. 
Miljømæssige faktorer, livsstilsfaktorer og 
socioøkonomiske faktorer er relevante for 
mange af disse tilstande, og op til en 
tredjedel af den samlede sygdomsbyrde 
anslås at have tilknytning til disse faktorer.
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Or. en

Ændringsforslag 1293
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sjældne sygdomme er fortsat en stor 
udfordring for EU og medlemsstaterne. 
Der er 6.000 til 8.000 sjældne sygdomme, 
der rammer omkring 30 millioner 
mennesker i hele Europa. Vi kan kun 
udvikle en effektiv behandling, hvis 
medlemsstaterne samarbejder, da de 
enkelte tilfælde i en given medlemsstat 
ikke er tilstrækkelige til at gennemføre 
effektiv forskning.

Or. en

Ændringsforslag 1294
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sygdomme i barndommen, herunder 
sygdomme, der er knyttet til for tidlig 
fødsel, er en stor samfundsmæssig 
udfordring. Børns sundhed er en central 
prioritering for Den Europæiske Union.
Ligesom ved sjældne sygdomme kan 
effektiv forskning og behandling kun 
udvikles inden for rammerne af en fælles 
europæisk strategi.

Or. de
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Begrundelse

Et ud af ti børn i Europa fødes for tidligt. Følgerne af for tidlig fødsel betragtes i dag som den 
mest almindelige årsag til børnedødelighed, selv om der findes et tilfredsstillende niveau for 
pleje til nyfødte i de fleste europæiske lande. Alene i Tyskland løber omkostningerne til pleje 
af for tidligt fødte børn op i næsten 500 mio. euro årligt. Der er derfor et presserende behov 
for europæisk forskning på dette område.

Ændringsforslag 1295
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sygdomme hos børn, herunder for tidligt 
fødte børn.
Børns sundhed er en central prioritering 
for Den Europæiske Union. Ligesom ved 
sjældne sygdomme kan effektiv forskning 
og behandling kun udvikles gennem en 
fælles europæisk indsats.

Or. en

Ændringsforslag 1296
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Infektionssygdomme (f.eks. HIV/AIDS, 
tuberkulose og malaria) er et globalt 
problem og er årsag til 41 % af de 1,5 
milliarder tabte sygdomsjusterede leveår på 
verdensplan, heraf 8 % i Europa. Vi må 
også være forberedte på nye epidemier og 
truslen fra stigende antimikrobisk resistens.

Infektionssygdomme (f.eks. HIV/AIDS, 
tuberkulose og malaria) er et globalt 
problem og er årsag til 41 % af de 1,5 
milliarder tabte sygdomsjusterede leveår på 
verdensplan, heraf 8 % i Europa. Vi må 
også være forberedte på nye epidemier og 
truslen fra stigende antimikrobisk resistens.
Det bør ske gennem støtte til 
forskningsaktiviteter, som er alternativer 
til eller supplerer behandlinger med 
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antibiotika, herunder f.eks. 
bakteriofagbehandling eller lægemidler 
med bakteriofager.

Or. fr

Ændringsforslag 1297
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Infektionssygdomme (f.eks. HIV/AIDS, 
tuberkulose og malaria) er et globalt 
problem og er årsag til 41 % af de 1,5 
milliarder tabte sygdomsjusterede leveår på 
verdensplan, heraf 8 % i Europa. Vi må 
også være forberedte på nye epidemier og 
truslen fra stigende antimikrobisk resistens.

Infektionssygdomme (f.eks. HIV/AIDS, 
tuberkulose, malaria og oversete 
sygdomme) er et globalt problem og er 
årsag til 41 % af de 1,5 milliarder tabte 
sygdomsjusterede leveår på verdensplan, 
heraf 8 % i Europa. Vi må også være 
forberedte på nye epidemier og truslen fra 
stigende antimikrobisk resistens.

Or. en

Ændringsforslag 1298
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Infektionssygdomme (f.eks. HIV/AIDS, 
tuberkulose og malaria) er et globalt 
problem og er årsag til 41 % af de 1,5 
milliarder tabte sygdomsjusterede leveår på 
verdensplan, heraf 8 % i Europa. Vi må 
også være forberedte på nye epidemier og 
truslen fra stigende antimikrobisk resistens.

Infektionssygdomme (f.eks. HIV/AIDS, 
tuberkulose og malaria) er et globalt 
problem og er årsag til 41 % af de 1,5 
milliarder tabte sygdomsjusterede leveår på 
verdensplan, heraf 8 % i Europa. Vi må 
også være forberedte på nye epidemier og 
truslen fra stigende antimikrobisk resistens.
Vandrelaterede sygdomme vækker 
stigende bekymring.

Or. en
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Ændringsforslag 1299
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Infektionssygdomme (f.eks. HIV/AIDS, 
tuberkulose og malaria) er et globalt 
problem og er årsag til 41 % af de 1,5 
milliarder tabte sygdomsjusterede leveår på 
verdensplan, heraf 8 % i Europa. Vi må 
også være forberedte på nye epidemier og 
truslen fra stigende antimikrobisk resistens.

Infektionssygdomme (f.eks. HIV/AIDS, 
tuberkulose og malaria) er et globalt 
problem og er årsag til 41 % af de 1,5 
milliarder tabte sygdomsjusterede leveår på 
verdensplan, heraf 8 % i Europa. Vi må 
også være forberedte på nye epidemier, 
genopblussende infektionssygdomme og 
truslen fra stigende antimikrobisk resistens.

Or. en

Ændringsforslag 1300
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 7
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
PE489.637v01–00

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Og udviklingen af medicin og vaccine 
bliver dyrere og dyrere og mindre og 
mindre effektiv. Der må tages fat om de 
vedvarende uligheder på sundhedsområdet, 
og der må sikres adgang til effektive og 
kompetente sundhedssystemer for alle 
europæere.

Og udviklingen af medicin og vaccine 
bliver dyrere og dyrere og mindre og 
mindre effektiv, da de ofte ikke er testet 
for effekt på den aldersgruppe, som 
bruger dem mest, dvs. de ældre. Der må 
tages fat om de vedvarende uligheder på 
sundhedsområdet, og der må sikres adgang 
til effektive og kompetente 
sundhedssystemer og sikre 
behandlingsmuligheder for alle 
europæere, uanset deres alder eller 
baggrund.

Or. en
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Begrundelse

Ældre mennesker anvender mere af 30 % af den receptpligtige medicin og mere end 40 % af 
håndkøbsmedicinen. I betragtning af, at ældre mennesker udgør den største brugergruppe, 
hvad angår farmaceutiske produkter, bør man bestræbe sig på at sikre, at de lægemidler, som 
de indtager, er testet for deres virkninger for denne aldersgruppe.

Ændringsforslag 1301
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Og udviklingen af medicin og vaccine 
bliver dyrere og dyrere og mindre og 
mindre effektiv. Der må tages fat om de 
vedvarende uligheder på sundhedsområdet, 
og der må sikres adgang til effektive og 
kompetente sundhedssystemer for alle 
europæere.

Og udviklingen af medicin og vaccine 
bliver dyrere og dyrere og mindre og 
mindre effektiv, og der sættes i stigende 
grad spørgsmålstegn ved, om de 
tilgrundliggende dyreforsøg er gyldige for 
mennesker. Det videnskabelige grundlag 
for reguleringen skal forbedres. Der må 
tages fat om de vedvarende uligheder på 
sundhedsområdet, og der må sikres adgang 
til effektive og kompetente 
sundhedssystemer for alle europæere.

Or. en

Begrundelse

EU's forskning skal understøtte paradigmeskiftet inden for biomedicinsk forskning i retning 
væk fra dyreforsøg og over mod moderne undersøgelser i det 21. århundrede. Fremskridt 
inden for molekylærbiologi, bioteknologi og andre områder baner vejen for store 
forbedringer med hensyn til, hvordan videnskabsfolk kan vurdere lægemidler og vacciner. 
Disse fremskridt kan gøre undersøgelserne hurtigere, billigere og mere direkte relevante i 
forhold til mennesker.

Ændringsforslag 1302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
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Bilag 1 – del III – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Andre faktorer som f.eks. velstand, 
inklusion, engagement, social kapital og 
arbejde påvirker også sundhed og 
velfærd, og der skal vælges en holistisk 
tilgang.

Or. en


