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Ændringsforslag 1303
Henri Weber

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sygdom og handicap bliver ikke stoppet af 
nationale grænser. En passende reaktion på 
europæisk plan med hensyn til forskning 
og innovation kan og bør være et afgørende 
bidrag til at tackle disse udfordringer, det 
kan give bedre sundhed og velfærd for alle 
og placere Europa som en leder inden for 
de hastigt ekspanderende globale markeder 
for innovationer inden for sundhed og 
velfærd.

Sygdom og handicap bliver ikke stoppet af 
nationale grænser. En passende reaktion på 
europæisk plan og i partnerskab med 
tredjelande med hensyn til forskning og 
innovation kan og bør være et afgørende 
bidrag til at tackle disse globale 
udfordringer, idet der således arbejdes hen 
imod at nå årtusindudviklingsmålene,
give bedre sundhed og velfærd for alle og 
placere Europa som en leder inden for de 
hastigt ekspanderende globale markeder 
for innovationer inden for sundhed og 
velfærd.

Or. fr

Ændringsforslag 1304
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sygdom og handicap bliver ikke stoppet af 
nationale grænser. En passende reaktion på 
europæisk plan med hensyn til forskning 
og innovation kan og bør være et afgørende 
bidrag til at tackle disse udfordringer, det 
kan give bedre sundhed og velfærd for alle 
og placere Europa som en leder inden for 
de hastigt ekspanderende globale markeder 
for innovationer inden for sundhed og
velfærd.

Sygdom og handicap bliver ikke stoppet af 
nationale grænser. En passende reaktion på 
europæisk plan og i partnerskab med 
tredjelande med hensyn til forskning og 
innovation kan og bør være et afgørende 
bidrag til at tackle disse globale 
udfordringer, idet der således arbejdes hen 
imod at nå årtusindudviklingsmålene,
give bedre sundhed og velfærd for alle og 
placere Europa som en leder inden for de 
hastigt ekspanderende globale markeder 
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for innovationer inden for sundhed og 
velfærd.

Or. fr

Ændringsforslag 1305
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sygdom og handicap bliver ikke stoppet af 
nationale grænser. En passende reaktion på 
europæisk plan med hensyn til forskning 
og innovation kan og bør være et afgørende 
bidrag til at tackle disse udfordringer, det 
kan give bedre sundhed og velfærd for alle 
og placere Europa som en leder inden for 
de hastigt ekspanderende globale markeder 
for innovationer inden for sundhed og 
velfærd.

Sygdom og handicap bliver ikke stoppet af 
nationale grænser. En passende reaktion på 
europæisk plan og i partnerskab med 
tredjelande med hensyn til forskning og 
innovation kan og bør være et afgørende 
bidrag til at tackle disse globale 
udfordringer, idet der således arbejdes hen 
imod at nå årtusindudviklingsmålene,
give bedre sundhed og velfærd for alle og 
placere Europa som en leder inden for de 
hastigt ekspanderende globale markeder 
for innovationer inden for sundhed og 
velfærd.

Or. fr

Begrundelse

Sygdomme og især smitsomme sygdomme standser ikke ved medlemsstaternes grænser, og i 
tråd med Unionens målsætninger vil bekæmpelsen af disse sygdommes udbredelse bidrage til 
at nå årtusindudviklingsmålene. At give Europa en førende position på de globale markeder 
er klart en af hovedsøjlerne i Unionens handlinger udadtil, men Unionen har også 
internationale forpligtelser, som den skal overholde, så derfor bør der erindres om 
årtusindudviklingsmålene.

Ændringsforslag 1306
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sygdom og handicap bliver ikke stoppet af 
nationale grænser. En passende reaktion på 
europæisk plan med hensyn til forskning 
og innovation kan og bør være et afgørende 
bidrag til at tackle disse udfordringer, det 
kan give bedre sundhed og velfærd for alle 
og placere Europa som en leder inden for 
de hastigt ekspanderende globale markeder 
for innovationer inden for sundhed og 
velfærd.

Sygdom og handicap bliver ikke stoppet af 
nationale grænser. En passende reaktion på 
europæisk plan med hensyn til forskning 
og innovation kan og bør være et afgørende 
bidrag til at tackle disse udfordringer, det 
kan give bedre sundhed og velfærd for alle, 
skærme Europa imod globale epidemier
og placere Europa som en leder inden for 
de hastigt ekspanderende globale markeder 
for innovationer inden for sundhed og 
velfærd.

Or. en

Ændringsforslag 1307
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sygdom og handicap bliver ikke stoppet af 
nationale grænser. En passende reaktion på 
europæisk plan med hensyn til forskning 
og innovation kan og bør være et afgørende 
bidrag til at tackle disse udfordringer, det 
kan give bedre sundhed og velfærd for alle 
og placere Europa som en leder inden for 
de hastigt ekspanderende globale markeder 
for innovationer inden for sundhed og 
velfærd.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 1308
Henri Weber, Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare og effektive 
produkter, strategier, interventioner og 
ydelser. Endvidere kræver disse 
udfordringer, som man finder i hele Europa 
og i mange tilfælde i hele verden, at der 
bliver reageret med langsigtet og 
samordnet støtte til samarbejde mellem 
fremragende, tværfaglige og multisektorale 
teams.

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare og effektive 
produkter, strategier, interventioner og 
ydelser. Endvidere kræver disse 
udfordringer, som man finder i hele Europa 
og i mange tilfælde i hele verden, at der 
bliver reageret med langsigtet og 
samordnet støtte til samarbejde mellem 
fremragende, tværfaglige og multisektorale 
teams. For at klare disse udfordringer 
afhænger innovationens succes af, om der 
er den rigtige balance mellem upstream-
forskning og den støtte, der ydes til 
anvendelse. Samarbejdsforskning 
supplerer forberedende forskning, der 
finansieres under den første søjle. 
Upstream-samarbejdsforskning er et 
strategisk redskab, der skal finansieres på 
lige fod med klinisk forskning for at gøre 
Europa mere konkurrencedygtig i 
sundhedssektoren.

Or. fr

Ændringsforslag 1309
Catherine Trautmann, Henri Weber

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap og diskrimination, som 
handicappede udsættes for som følge af 
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heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare og effektive 
produkter, strategier, interventioner og 
ydelser. Endvidere kræver disse 
udfordringer, som man finder i hele Europa 
og i mange tilfælde i hele verden, at der 
bliver reageret med langsigtet og 
samordnet støtte til samarbejde mellem 
fremragende, tværfaglige og multisektorale 
teams.

utilgængelige miljøer, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare og effektive 
produkter, strategier, interventioner og 
ydelser. Endvidere kræver disse 
udfordringer, som man finder i hele Europa 
og i mange tilfælde i hele verden, at der 
bliver reageret med langsigtet og 
samordnet støtte til samarbejde mellem 
fremragende, tværfaglige og multisektorale 
teams.

Or. fr

Ændringsforslag 1310
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare og effektive 
produkter, strategier, interventioner og 
ydelser. Endvidere kræver disse 
udfordringer, som man finder i hele Europa 
og i mange tilfælde i hele verden, at der 
bliver reageret med langsigtet og 
samordnet støtte til samarbejde mellem 
fremragende, tværfaglige og multisektorale 
teams.

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af de faktorer, 
der er bestemmende for sundhed, sygdom, 
handicap, udvikling og aldring (herunder 
forventet levetid), og at den heraf følgende 
og eksisterende viden bliver omsat 
gnidningsløst og overalt til innovative, 
skalerbare og effektive produkter, 
strategier, interventioner og ydelser. 
Endvidere kræver disse udfordringer, som 
man finder i hele Europa og i mange 
tilfælde i hele verden, at der bliver reageret 
med langsigtet og samordnet støtte til 
samarbejde mellem fremragende, 
tværfaglige og multisektorale teams. Det er 
også nødvendigt at tackle udfordringen i 
et samfundsøkonomisk og humanistisk 
perspektiv.

Or. en
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Ændringsforslag 1311
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare og effektive 
produkter, strategier, interventioner og 
ydelser. Endvidere kræver disse 
udfordringer, som man finder i hele Europa 
og i mange tilfælde i hele verden, at der 
bliver reageret med langsigtet og 
samordnet støtte til samarbejde mellem 
fremragende, tværfaglige og multisektorale 
teams.

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare og effektive 
produkter, strategier, interventioner og 
ydelser. Endvidere kræver disse 
udfordringer, som man finder i hele Europa 
og i mange tilfælde i hele verden, at der 
bliver reageret med langsigtet og 
samordnet støtte til samarbejde mellem 
fremragende, tværfaglige og multisektorale 
teams globalt, herunder forsknings- og 
udviklingskapacitet i endemiske områder.

For denne udfordring såvel som for andre 
vil succesen, hvad angår innovation, 
afhænge af, hvorvidt der er den rette 
balance mellem upstream-forskning og 
støtte til anvendelse. Samarbejdsforskning 
supplerer den forberedende forskning, 
som finansieres under den første søjle. 
Upstream-samarbejdsforskning er et 
strategisk redskab, der skal finansieres i 
samme udstrækning som klinisk 
forskning for at gøre den europæiske 
sundhedssektor mere konkurrencedygtig.

Or. en

Ændringsforslag 1312
Britta Thomsen
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare og effektive 
produkter, strategier, interventioner og 
ydelser. Endvidere kræver disse 
udfordringer, som man finder i hele Europa 
og i mange tilfælde i hele verden, at der 
bliver reageret med langsigtet og 
samordnet støtte til samarbejde mellem 
fremragende, tværfaglige og multisektorale 
teams.

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare, effektive og 
tilgængelige produkter, strategier, 
interventioner og ydelser. Endvidere 
kræver disse udfordringer, som man finder 
i hele Europa og i mange tilfælde i hele 
verden, at der bliver reageret med 
langsigtet og samordnet støtte til 
samarbejde mellem fremragende, 
tværfaglige og multisektorale teams.

Or. en

Begrundelse

Hvis forskningen skal gavne samfundet mest muligt, skal den ikke blot frembringe innovative 
og effektive løsninger, men dens resultater skal også være tilgængelige for den brede 
offentlighed.

Ændringsforslag 1313
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
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innovative, skalerbare og effektive 
produkter, strategier, interventioner og 
ydelser. Endvidere kræver disse 
udfordringer, som man finder i hele Europa 
og i mange tilfælde i hele verden, at der 
bliver reageret med langsigtet og 
samordnet støtte til samarbejde mellem 
fremragende, tværfaglige og multisektorale 
teams.

innovative, skalerbare, effektive og 
tilgængelige produkter, strategier, 
interventioner og ydelser. Endvidere 
kræver disse udfordringer, som man finder 
i hele Europa og i mange tilfælde i hele 
verden, at der bliver reageret med 
langsigtet og samordnet støtte til 
samarbejde mellem fremragende, 
tværfaglige og multisektorale teams.

Or. en

Ændringsforslag 1314
Marisa Matias

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare og effektive 
produkter, strategier, interventioner og 
ydelser. Endvidere kræver disse 
udfordringer, som man finder i hele Europa 
og i mange tilfælde i hele verden, at der 
bliver reageret med langsigtet og 
samordnet støtte til samarbejde mellem 
fremragende, tværfaglige og multisektorale 
teams.

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare, effektive og 
tilgængelige produkter, strategier, 
interventioner og ydelser. Endvidere 
kræver disse udfordringer, som man finder 
i hele Europa og i mange tilfælde i hele 
verden, at der bliver reageret med 
langsigtet og samordnet støtte til 
samarbejde mellem fremragende, 
tværfaglige og multisektorale teams.

Or. en

Ændringsforslag 1315
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare og effektive 
produkter, strategier, interventioner og 
ydelser. Endvidere kræver disse 
udfordringer, som man finder i hele Europa 
og i mange tilfælde i hele verden, at der 
bliver reageret med langsigtet og 
samordnet støtte til samarbejde mellem 
fremragende, tværfaglige og multisektorale 
teams.

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare, effektive og 
tilgængelige produkter, strategier, 
interventioner og ydelser. Endvidere 
kræver disse udfordringer, som man finder 
i hele Europa og i mange tilfælde i hele 
verden, at der bliver reageret med 
langsigtet og samordnet støtte til 
samarbejde mellem fremragende, 
tværfaglige og multisektorale teams.

Or. en

Begrundelse

Hvis forskningen skal gavne samfundet mest muligt, skal dens resultater være tilgængelige for 
den brede offentlighed.

Ændringsforslag 1316
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare og effektive 
produkter, strategier, interventioner og 
ydelser. Endvidere kræver disse 
udfordringer, som man finder i hele Europa 

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare, effektive og 
tilgængelige produkter, strategier, 
interventioner og ydelser. Endvidere 
kræver disse udfordringer, som man finder 
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og i mange tilfælde i hele verden, at der 
bliver reageret med langsigtet og 
samordnet støtte til samarbejde mellem 
fremragende, tværfaglige og multisektorale 
teams.

i hele Europa og i mange tilfælde i hele 
verden, at der bliver reageret med 
langsigtet og samordnet støtte til 
samarbejde mellem fremragende,
tværfaglige og multisektorale teams.

Or. en

Begrundelse

Hvis forskningen skal gavne samfundet mest muligt, skal den ikke blot frembringe innovative 
og effektive løsninger, men dens resultater skal også være tilgængelige for den brede 
offentlighed.

Ændringsforslag 1317
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare og effektive 
produkter, strategier, interventioner og 
ydelser. Endvidere kræver disse 
udfordringer, som man finder i hele Europa 
og i mange tilfælde i hele verden, at der 
bliver reageret med langsigtet og 
samordnet støtte til samarbejde mellem 
fremragende, tværfaglige og multisektorale 
teams.

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare, effektive og sikre 
produkter, strategier, interventioner og 
ydelser. Endvidere kræver disse 
udfordringer, som man finder i hele Europa 
og i mange tilfælde i hele verden, at der 
bliver reageret med langsigtet og 
samordnet støtte til samarbejde mellem 
fremragende, tværfaglige og multisektorale 
teams.

Or. en

Ændringsforslag 1318
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Også det komplekse i udfordringen og den 
indbyrdes afhængighed for dens 
komponenter gør det nødvendigt med en 
reaktion på europæisk plan. Mange af 
tilgangene, værktøjerne og teknologierne 
kan anvendes inden for mange af 
forsknings- og innovationsområderne inden 
for denne udfordring, og kan bedst støttes 
på EU-plan. Der er blandt andet tale om 
udvikling af langsigtede kohorter og 
gennemførelse af kliniske forsøg, klinisk 
anvendelse af ”-omik” eller udvikling af ikt 
og anvendelsen heraf inden for 
sundhedspleje, navnlig e-sundhed. Kravene 
fra specifikke befolkningsgrupper bliver 
også håndteret bedst, når det sker på en 
integreret måde, for eksempel gennem 
udvikling af stratificeret og/eller 
personaliseret medicin, behandling af 
sjældne sygdomme og løsninger, hvor der 
ydes hjælp til at kunne have en uafhængig 
tilværelse.

Også det komplekse i udfordringen og den 
indbyrdes afhængighed for dens 
komponenter gør det nødvendigt med en 
reaktion på europæisk plan. Mange af 
tilgangene, værktøjerne og teknologierne 
kan anvendes inden for mange af 
forsknings- og innovationsområderne inden 
for denne udfordring, og kan bedst støttes 
på EU-plan. Der er blandt andet tale om 
udvikling af langsigtede kohorter og 
gennemførelse af kliniske forsøg (der 
fokuserer på udvikling og virkninger af 
lægemidler inden for alle aldersgrupper), 
klinisk anvendelse af "-omik" eller 
udvikling af ikt og anvendelsen heraf inden 
for sundhedspleje, navnlig e-sundhed. 
Kravene fra specifikke befolkningsgrupper 
bliver også håndteret bedst, når det sker på 
en integreret måde, for eksempel gennem 
udvikling af stratificeret og/eller 
personaliseret medicin, passende 
lægemidler til brug af ældre, behandling 
af sjældne sygdomme og løsninger, hvor 
der ydes hjælp til at kunne have en 
uafhængig tilværelse.

Or. en

Begrundelse

Manglende dokumentation for lægemidlers virkninger i den ældre befolkning skaber stor og 
voksende afvigelse mellem resultaterne mellem resultaterne af kliniske forsøg og klinisk 
praksis. Denne situation er uholdbar i betragtning af det stigende antal ældre patienter; der 
er praktiske følger, eftersom den nuværende mangel på beviser skaber problemer for læger. 
Dette er en alvorlig hindring for EU’s mål med at øge sund og aktiv aldring og nå en højere 
forventet levealder. EU-finansieret forskning vil kunne understøtte udviklingen af specifikke 
kliniske forsøg, der er udformet med sigte på at vise effektiviteten og sikkerheden af 
lægemidler til ældre mennesker.

Ændringsforslag 1319
Jean-Pierre Audy
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Med en effektiv sundhedsfremme støttet af 
en solid bevisbase kan sygdomme 
forebygges og velfærden forbedres til færre 
omkostninger. Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse afhænger også af en 
forståelse af sygdomsdeterminanterne, af 
effektive forebyggelsesværktøjer som 
vacciner, af effektiv sundheds- og 
sygdomsovervågning, af beredskab og af 
effektive screeningprogrammer. Spa-
industrien, der er en europæisk 
specialitet, bør nyde godt af relevant 
forskning, der er rettet mod såvel 
forebyggelse som pleje og velbefindende.

Or. fr

Ændringsforslag 1320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Med en effektiv sundhedsfremme støttet af 
en solid bevisbase kan sygdomme 
forebygges og velfærden forbedres til færre 
omkostninger. Sundhedsfremme, trivsel og 
sygdomsforebyggelse afhænger også af en 
forståelse af de biologiske og sociale 
sygdomsdeterminanter, af effektive 
forebyggelsesværktøjer (såsom vacciner 
og politiske indgreb rettet mod de sociale 
determinanter og risikogrupper), af 
effektiv sundhedsfremme, sundheds- og 
sygdomsovervågning, af beredskab og af 
effektive screeningprogrammer.

Or. en
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Ændringsforslag 1321
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1322
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 1323
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden er der en lang række problemer 
med sundhedsfremme forbundet med 
funktionen af de nationale og globale 
sundhedsforsorgssystemer og -
institutioner, dvs. de sociale, etiske, 
kulturelle og kommunikative processer, 
der indgår i samspillet mellem forskellige 
grupper af fagfolk, politikere, patienter og 
deres pårørende. Undersøgelse og 
forståelse af disse problemer kræver 
inddragelse af samfundsvidenskabelig, 
kulturel og kommunikativ ekspertise.

Or. en

Ændringsforslag 1324
Catherine Trautmann, Henri Weber

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 1325
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hvis det skal lykkes at forebygge, forvalte, 
behandle og kurere sygdomme, handicap 
og nedsat funktion, skal det underbygges af 
en grundlæggende forståelse for deres 
determinanter og årsager, processer og 
virkninger samt faktorer, der ligger til 
grund for et godt helbred og velfærd. En 
effektiv datadeling og en sammenkobling 
af disse data med store 
kohorteundersøgelser har også stor 
betydning, ligesom omsættelsen af 
forskningsresultater i praksis, der bør være 
rettet mod alle aldersgrupper for at sikre, 
at lægemidlerne tilpasses til deres 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

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. Dette er også i 
overensstemmelse med den vægt, EU lægger på patientsikkerheden.

Ændringsforslag 1326
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 1327
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det er en samfundsmæssig udfordring at 
sikre lige adgang til sundhed og 
velbefindende og udrydde betydningen af 
socioøkonomisk status og køn, idet det 
stadig lykkes at opfylde kravene til 
sundheds- og plejesektoren, som skyldes de 
demografiske ændringer. Hvis der skal 
opretholdes en effektiv sundhed og pleje 
for alle aldre, må der gøres noget for at 
forbedre beslutningstagningen med hensyn 
til forebyggelse og behandling, at 
identificere og støtte udbredelsen af bedste 
praksis inden for sundheds- og 
plejesektoren og at støtte integreret pleje 
og omfattende brug af teknologiske, 
organisatoriske og sociale innovationer, 
som især kan give ældre og handicappede 
mulighed for at forblive aktive og 
uafhængige. Hermed vil deres fysiske, 
sociale og mentale velvære kunne øges og 
vare ved i længere tid.

Or. en
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Ændringsforslag 1328
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1329
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med den voksende sygdoms- og 
handicapbyrde i forbindelse med den 
aldrende befolkning stilles der større krav 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1330
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1331
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 1332
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med den voksende sygdoms- og 
handicapbyrde i forbindelse med den 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1333
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Kroniske sygdomme er den største udfordring for EU’s mål med at give de europæiske 
borgere yderligere to sunde leveår inden 2020. Der bør specifikt henvises til nødvendigheden 
af at sikre, at alle mennesker med kroniske sygdomme kan få gavn af den forbedrede 
beslutningstagning med hensyn til forebyggelse og behandling, udbredelse af bedste praksis 
og brug af teknologiske og sociale innovationer.

Ændringsforslag 1334
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Kroniske sygdomme er den største udfordring for EU’s mål med at give de europæiske 
borgere yderligere to sunde leveår inden 2020. Der bør specifikt henvises til nødvendigheden 
af at sikre, at alle mennesker med kroniske sygdomme kan få gavn af den forbedrede 
beslutningstagning med hensyn til forebyggelse og behandling, udbredelse af bedste praksis 
og brug af teknologiske og sociale innovationer.
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Ændringsforslag 1335
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 1336
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)
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hensyn til forebyggelse og behandling, at 
identificere og støtte udbredelsen af bedste 
praksis inden for sundheds- og 
plejesektoren og at støtte integreret pleje 
og omfattende brug af teknologiske, 
organisatoriske og sociale innovationer, 
som især kan give ældre og handicappede 
mulighed for at forblive aktive og 
uafhængige. Hermed vil deres fysiske, 
sociale og mentale velvære kunne øges og 
vare ved i længere tid.

Or. fr

Ændringsforslag 1337
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Alle disse aktiviteter skal foregå på en 
sådan made, at der ydes støtte gennem hele 
forsknings- og innovationscyklussen, 
hvilket kan styrke konkurrenceevnen for 
europæisk baserede virksomheder og 
udviklingen af nye markedsmuligheder. På 
området for forskning i problemet med 
hudallergier er f.eks. lappeprøver på 
nuværende tidspunkt det eneste middel, 
som dermatologerne råder over til at 
undersøge patienterne for type VI-
allergier. Der er behov for nye og mere 
pålidelige metoder til at fastslå, hvorvidt 
en patient er allergisk over for et stof, og 
til at hjælpe med at identificere 
årsagssammenhængen mellem udsættelse 
for stoffet og den skadelige virkning for 
huden.

Or. fr

Begrundelse

Lappeprøver viser på et tidligt tidspunkt, at udsættelse for et stof kan forårsage hudallergi i 
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en befolkning. Denne indikator gør det dog ikke muligt at bevise, hvilken udsættelse, der 
forårsager denne allergi. På baggrund af de voksende problemer med hudallergi er det 
væsentligt, at der er effektive og pålidelige diagnoseredskaber til rådighed. Lappeprøver kan 
fremkalde allergier hos en patient, der ellers ikke ville have fået denne allergi uden at være 
blevet udsat for lappeprøven.

Ændringsforslag 1338
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Alle disse aktiviteter skal foregå på en 
sådan made, at der ydes støtte gennem hele 
forsknings- og innovationscyklussen, 
hvilket kan styrke konkurrenceevnen for 
europæisk baserede virksomheder og 
udviklingen af nye markedsmuligheder.
Der vil også blive lagt vægt på at inddrage 
alle interesserede parter i 
sundhedssektoren, herunder patienter og 
patientorganisationer, med henblik på at 
udvikle en forsknings- og 
innovationsdagsorden, der aktivt 
involverer borgerne og afspejler deres 
behov og forventninger.

Or. it

Ændringsforslag 1339
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Alle disse aktiviteter skal foregå på en 
sådan made, at der ydes støtte gennem hele 
forsknings- og innovationscyklussen, 
hvilket kan styrke konkurrenceevnen for 
europæisk baserede virksomheder og 
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udviklingen af nye markedsmuligheder. udviklingen af nye markedsmuligheder.
Der vil også blive sørget for at inddrage 
alle interesserede parter i 
sundhedssektoren, herunder patienter og 
patientorganisationer, med henblik på at 
udvikle et forsknings- og 
innovationsprogram, der aktivt involverer 
borgerne og afspejler deres behov og 
forventninger.

Or. it

Ændringsforslag 1340
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Alle disse aktiviteter skal foregå på en 
sådan made, at der ydes støtte gennem hele 
forsknings- og innovationscyklussen, 
hvilket kan styrke konkurrenceevnen for 
europæisk baserede virksomheder og 
udviklingen af nye markedsmuligheder.
Der vil også blive lagt vægt på at inddrage 
alle interesserede parter på 
sundhedsområdet, herunder 
patientorganisationer, med henblik på at 
udvikle en forsknings- og 
innovationsdagsorden, der aktivt 
involverer borgerne og afspejler deres 
behov og forventninger.

Or. en

Ændringsforslag 1341
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Alle disse aktiviteter skal foregå på en 
sådan made, at der ydes støtte gennem hele 
forsknings- og innovationscyklussen, 
hvilket kan styrke konkurrenceevnen for 
europæisk baserede virksomheder og 
udviklingen af nye markedsmuligheder.
Der vil også blive lagt vægt på at inddrage 
alle interesserede parter på 
sundhedsområdet, herunder patienter og 
patientorganisationer, med henblik på at 
udvikle en forsknings- og 
innovationsdagsorden, der aktivt 
involverer borgerne og afspejler deres 
behov og forventninger.

Or. en

Begrundelse

EU-finansieret sundhedsforskning bør afspejle behov og forventninger hos de borgere, som 
den er til for at hjælpe: nemlig patienterne selv. Med den ekspertise, indsigt og ideer, som 
patientorganisationer ligger inde med, er disse organisationer ideelt egnet til at bidrage med 
at sætte forskningsdagsordenen, opbygge nyttige forbindelser med alle vigtige interesserede 
parter og tale med én stemme på patienternes vegne.

Ændringsforslag 1342
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Alle disse aktiviteter skal foregå på en 
sådan made, at der ydes støtte gennem hele 
forsknings- og innovationscyklussen, 
hvilket kan styrke konkurrenceevnen for 
europæisk baserede virksomheder og 
udviklingen af nye markedsmuligheder.
Der vil også blive lagt vægt på at inddrage 
alle interesserede parter på 
sundhedsområdet, herunder patienter og 
patientorganisationer, med henblik på at 
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udvikle en forsknings- og 
innovationsdagsorden, der aktivt 
involverer borgerne og afspejler deres 
behov og forventninger.

Or. en

Begrundelse

EU-finansieret sundhedsforskning bør afspejle behov og forventninger hos de borgere, som 
den er til for at hjælpe: nemlig patienterne selv. Med den ekspertise, indsigt og ideer, som 
patientorganisationer ligger inde med, er disse organisationer ideelt egnet til at bidrage med 
at sætte forskningsdagsordenen, opbygge nyttige forbindelser med alle vigtige interesserede 
parter og tale med én stemme på patienternes vegne.

Ændringsforslag 1343
Seán Kelly

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Alle disse aktiviteter skal foregå på en 
sådan made, at der ydes støtte gennem hele 
forsknings- og innovationscyklussen, 
hvilket kan styrke konkurrenceevnen for 
europæisk baserede virksomheder og 
udviklingen af nye markedsmuligheder.
Der vil også blive lagt vægt på at inddrage 
alle interesserede parter på 
sundhedsområdet, herunder patienter og 
patientorganisationer, med henblik på at 
udvikle en forsknings- og 
innovationsdagsorden, der aktivt 
involverer borgerne og afspejler deres 
behov og forventninger.

Or. en

Begrundelse

EU-finansieret sundhedsforskning bør afspejle behov og forventninger hos de borgere, som 
den er til for at hjælpe: nemlig patienterne selv. Med den ekspertise, indsigt og ideer, som 
patientorganisationer ligger inde med, er disse organisationer ideelt egnet til at bidrage med 
at sætte forskningsdagsordenen, opbygge nyttige forbindelser med alle vigtige interesserede 
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parter og tale med én stemme på patienternes vegne.

Ændringsforslag 1344
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1345
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; sygdomsbehandling; 
overførsel af viden til klinisk praksis og 
skalerbare innovationstiltag; bedre 
anvendelse af sundhedsdata; aktiv aldring 
og hjælp til en uafhængig tilværelse; 
individuel mulighed for selv at styre sin 
sundhed; fremme af integreret pleje; 
forbedring af videnskabelige værktøjer og 
metoder til at støtte den politiske 
beslutningstagning og reguleringsbehov; 
koordinering for at sikre formidling af 
ekspertise og viden mellem kliniske 
discipliner på baggrund af sygdommes 
indbyrdes forbundethed og en hyppigere 
optræden af ledsagesygdomme og for at 
udveksle viden, dele ressourcer og spare 
udgifter; og optimering af 
sundhedsplejesystemernes effektivitet og 
reduktion af uligheder med bevisbaseret 
beslutningstagning og udbredelse af bedste 
praksis og innovative teknologier og 
fremgangsmåder. Hvor det er relevant, 
skal der i forbindelse med disse aktiviteter 
tages hensyn til afvigelser mellem køn 
eller genetiske grupper.

Or. en

Ændringsforslag 1346
Catherine Trautmann, Henri Weber

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

vurderingen af sygdomsmodtagelighed; 
forbedring af overvågning og beredskab; 
udvikling af bedre præventive vacciner; 
anvendelse af in silico-medicin til at 
forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; sygdomsbehandling; 
overførsel af viden til klinisk praksis og 
skalerbare innovationstiltag; bedre 
anvendelse af sundhedsdata; forståelse af 
forskelle, der bunder i type, egnethed og 
kvalitet af det pleje- og 
behandlingssystem, der er til rådighed for 
handicappede, og konsekvenserne heraf 
(f.eks. tab af uafhængighed); 
undersøgelse af politikker og praksis, der 
fremmer inddragelse af de berørte 
brugere i fastlæggelsen af 
plejesystemerne; aktiv aldring og hjælp til 
en uafhængig tilværelse for ældre og 
handicappede, især dem der kræver mere 
intensiv støtte; individuel mulighed for 
selv at styre sin sundhed; fremme af 
integreret pleje; forbedring af 
videnskabelige værktøjer og metoder til at 
støtte den politiske beslutningstagning og 
reguleringsbehov; og optimering af 
sundhedsplejesystemernes effektivitet og 
reduktion af uligheder med bevisbaseret 
beslutningstagning såsom studier af 
europæiske sundhedssystemer og 
vurdering af deres effektivitet med hensyn 
til at opfylde handicappedes behov, især 
hvad angår det at få og beholde et job, 
udbredelse af bedste praksis og innovative 
teknologier og fremgangsmåder.

Or. fr

Ændringsforslag 1347
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1348
Henri Weber

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 1349
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 1350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

For at bekæmpe nye epidemier skal der først og fremmest være mere intensiv overvågning 
både inden for Unionen og i naboregionerne og også så tæt som muligt på kilderne til disse 
epidemier, der stadig alt for ofte er at finde i udviklingslandene. Dette forudsætter, at der 
findes screening-ressourcer, der er tilpasset de socioøkonomiske forhold i disse lande, 
veluddannet personale og velfungerende sundhedssystemer.
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Ændringsforslag 1351
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

I forbindelse med udfordringen "Sundhed, demografiske ændringer og trivsel” bør tværfaglig 
sundhedsforskning spille en mere fremtrædende rolle. Effektiv sundhedsfremme kræver en 
bedre forståelse af sociale, kulturelle, etiske og kommunikative processer i sundhedsvæsenet i 
Europa. Desuden foreslår vi, at forskning i videnskabelige metoder og metoder, der ikke 
indebærer indgreb, såsom musikterapi, psykoterapi og forskellige stimuli-behandlinger skal 
være omfattet.

Ændringsforslag 1352
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Forståelse af sundheds- og sygdomsdeterminanter kræver mere gennemarbejdet viden om 
tegn på biologiske ændringer (biomarkører) og forbindelserne mellem de vigtigste hændelser, 
der forener forskellige niveauer af biologisk opbygning (gener, celler, væv, organer etc.).

Ændringsforslag 1353
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Blandt de specifikke aktiviteter skal der 
være: forståelse af 
sundhedsdeterminanterne (herunder sociale 
determinanter og miljømæssige og 
klimarelaterede faktorer), forbedring af 
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse; 
forståelse af sygdomme og forbedring af 
diagnoser; udvikling af effektive
screeningprogrammer og forbedring af 
vurderingen af sygdomsmodtagelighed; 
forbedring af overvågning og beredskab; 
udvikling af bedre præventive vacciner; 
anvendelse af in silico-medicin til at 
forbedre sygdomsforvaltning og -
forudsigelse; indretning af miljøer til 
fremme af helbredelse og rehabilitering;
sygdomsbehandling; overførsel af viden til 
klinisk praksis og skalerbare 
innovationstiltag; bedre anvendelse af 
sundheds- og kohortedata samt 
administrative data; aktiv aldring og hjælp 
til en uafhængig tilværelse; individuel 
mulighed for selv at styre sin sundhed; 
fremme af integreret pleje; bredere 
forståelse af demografiske ændringer af 
hensyn til en velunderbygget udformning 
af politikker; forbedring af videnskabelige 



PE492.789v01-00 40/175 AM\907849DA.doc

DA

udbredelse af bedste praksis og innovative 
teknologier og fremgangsmåder.

værktøjer og metoder til at støtte den 
politiske beslutningstagning og 
reguleringsbehov; og optimering af 
sundhedsplejesystemernes effektivitet og 
reduktion af uligheder med bevisbaseret 
beslutningstagning og udbredelse af bedste 
praksis og innovative teknologier og 
fremgangsmåder.

Or. en

Ændringsforslag 1354
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

reduktion af uligheder med bevisbaseret 
beslutningstagning og udbredelse af bedste 
praksis og innovative teknologier og 
fremgangsmåder.

Or. en

Ændringsforslag 1355
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1356
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Lambert 
van Nistelrooij, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, 
Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en



AM\907849DA.doc 43/175 PE492.789v01-00

DA

Ændringsforslag 1357
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1358
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 1 – punkt  1.3 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1359
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 2. Europæiske bioøkonomiske 
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landbrug, havforskning og maritim 
forskning og bioøkonomien

udfordringer: fødevaresikkerhed, 
herunder fødevaretryghed, bæredygtigt 
landbrug og skovbrug, havforskning

Or. en

Ændringsforslag 1360
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og maritim 
forskning og bioøkonomien

2. Bioøkonomiske udfordringer for 
Europa: fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug og skovbrug, havforskning og 
ferskvandsforskning

Or. en

Ændringsforslag 1361
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og maritim 
forskning og bioøkonomien

2. fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, vand, havforskning og maritim 
forskning, akvakultur, bioøkonomi og 
beskyttelse af den biologiske 
mangfoldighed

Or. pt

Begrundelse

Vand, en naturressource, akvakultur og beskyttelse af den biologiske mangfoldighed er 
beslægtede områder, der bør tilføjes listen over prioriteter.
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Ændringsforslag 1362
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og maritim 
forskning og bioøkonomien

2. Bioøkonomi: Fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug, havforskning og 
maritim forskning og biobaserede 
industrier

Or. en

Begrundelse

Ifølge EU's strategi "Nye veje til bæredygtig vækst: Bioøkonomi for Europa” omfatter 
bioøkonomien produktionen af vedvarende biologiske ressourcer og omdannelsen af disse 
ressourcer til produkter såsom mad, foder, biobaserede produkter og bioenergi. 
Bioøkonomien omfatter fire hovedsektorer, der bør støttes i forbindelse med den store 
udfordring, som bioøkonomien udgør: Landbrug og skovbrug; fiskeri og havbrug; 
biobaserede industrier og fødevarer. 
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_commision_staff_working.pdf

Ændringsforslag 1363
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og maritim 
forskning og bioøkonomien

2. Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, skovbrug, havforskning og 
maritim forskning og bioøkonomien

Or. en

Ændringsforslag 1364
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1365
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1366
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 3 – punkt 2 – punkt  2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1367
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1368
Frédérique Ries
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de kommende årtier vil Europa komme til 
at stå over for stigende konkurrence om 
begrænsede, udtømmelige naturressourcer, 
virkningerne af klimaændringer, navnlig på 
primære produktionssystemer (landbrug, 
skovbrug, fiskeri og akvakultur), og 
behovet for at kunne tilbyde en bæredygtig, 
sikker og sikret fødevareforsyning for den 
europæiske og en stigende global 
befolkning. Det anslås, at det vil være 
nødvendigt med en stigning på 70 % i 
verdens fødevareforsyning for at kunne 
føde den samlede befolkning på 9 
milliarder mennesker i 2050. Landbruget 
står for omkring 10 % af Unionens 
drivhusgasemissioner, og selv om de falder 
i Europa, forventes de samlede emissioner 
fra landbruget at ville stige op til 20 % 
inden 2030. Endvidere vil Europa skulle 
sørge for tilstrækkelige leverancer af 
råmaterialer, energi og industriprodukter 
under omstændigheder, hvor der bliver 
færre fossile kulstofressourcer (olie- og 
gasproduktionen forventes at falde med 
omkring 60 % inden 2050), og samtidig 
skal den opretholde sin konkurrenceevne. 
Bioaffald (man regner med op til 138 
millioner tons om året i Unionen, og heraf 
bliver op til 40 % deponeret) er et enormt 
problem og giver store omkostninger, på 
trods af at det potentielt set har en høj 
merværdi. For eksempel bliver 
skønsmæssigt 30 % af alle fødevarer, der 
bliver produceret i udviklede lande, smidt 
ud. Der er brug for store ændringer, hvis 
dette tal skal reduceres med 50 % i 
Unionen inden 203026. Derudover er de 
nationale grænser til ingen nytte, når der er 
tale om spredning af dyre- og 
planteskadegørere og -sygdomme, 
herunder zoonotiske sygdomme og 
fødevarebårne patogener. Det er 

I de kommende årtier vil Europa komme til 
at stå over for stigende konkurrence om 
begrænsede, udtømmelige naturressourcer, 
virkningerne af klimaændringer, navnlig på 
primære produktionssystemer (landbrug, 
skovbrug, fiskeri og akvakultur), og 
behovet for at kunne tilbyde en bæredygtig, 
sikker og sikret fødevareforsyning for den 
europæiske og en stigende global 
befolkning. Det anslås, at det vil være 
nødvendigt med en stigning på 70 % i 
verdens fødevareforsyning for at kunne 
føde den samlede befolkning på 9 
milliarder mennesker i 2050. Denne 
nødsituation med hensyn til fødevarer 
berettiger ikke til den nuværende 
ubalance mellem national 
overskudsproduktion, som er hyppigt 
forekommende, og den støtte stigning i 
fødevareimporten, og ej heller kan den 
begrunde den voksende kompleksitet af 
det globale fødevarenetværk. Det er derfor 
vigtigt, at Den Europæiske Union har 
bedre kontrol med forsyningskredsløbene, 
idet der som en prioritet tages hensyn til 
sæsonbestemte kredsløb, produkternes 
oprindelse og mulighederne for at spore 
fødevarer. Landbruget står for omkring 
10 % af Unionens drivhusgasemissioner, 
og selv om de falder i Europa, forventes de 
samlede emissioner fra landbruget at ville 
stige op til 20 % inden 2030. Endvidere vil 
Europa skulle sørge for tilstrækkelige 
leverancer af råmaterialer, energi og 
industriprodukter under omstændigheder, 
hvor der bliver færre fossile 
kulstofressourcer (olie- og gasproduktionen 
forventes at falde med omkring 60 % inden 
2050), og samtidig skal den opretholde sin 
konkurrenceevne. Bioaffald (man regner 
med op til 138 millioner tons om året i 
Unionen, og heraf bliver op til 40 % 
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nødvendigt med nationale forebyggende 
foranstaltninger, men tiltag på EU-plan er 
af væsentlig betydning for kontrol i sidste 
instans og for et effektivt fungerende indre 
marked. Udfordringen er kompleks, den 
påvirker en bred vifte af indbyrdes 
forbundne sektorer, og den kræver en 
mangfoldighed af tiltag.

deponeret) er et enormt problem og giver 
store omkostninger, på trods af at det 
potentielt set har en høj merværdi. For 
eksempel bliver skønsmæssigt 30 % af alle 
fødevarer, der bliver produceret i udviklede 
lande, smidt ud. Der er brug for store 
ændringer, hvis dette tal skal reduceres 
med 50 % i Unionen inden 203026. 
Derudover er de nationale grænser til ingen 
nytte, når der er tale om spredning af dyre-
og planteskadegørere og -sygdomme, 
herunder zoonotiske sygdomme og 
fødevarebårne patogener. Det er 
nødvendigt med nationale forebyggende 
foranstaltninger, men tiltag på EU-plan er 
af væsentlig betydning for kontrol i sidste 
instans og for et effektivt fungerende indre 
marked. Udfordringen er kompleks, den 
påvirker en bred vifte af indbyrdes 
forbundne sektorer, og den kræver en 
mangfoldighed af tiltag.

Or. fr

Begrundelse

Det er yderst vigtigt for Den Europæiske Union at råde over bedre sporbarhed af fødevarer, 
så den lettere kan identificere, hvor udbrud af fødevareforgiftning har deres oprindelse og 
undgå forsinkelser med hensyn til at identificere kilden til forgiftningen. Eksemplet med E. 
coli-krisen i Tyskland i juni 2011 er særlig relevant. 

Ændringsforslag 1369
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de kommende årtier vil Europa komme til 
at stå over for stigende konkurrence om 
begrænsede, udtømmelige naturressourcer, 
virkningerne af klimaændringer, navnlig på 
primære produktionssystemer (landbrug, 
skovbrug, fiskeri og akvakultur), og 
behovet for at kunne tilbyde en bæredygtig, 

I de kommende årtier vil Europa komme til 
at stå over for stigende konkurrence om 
begrænsede, udtømmelige naturressourcer, 
virkningerne af klimaændringer, navnlig på 
primære produktionssystemer (landbrug, 
skovbrug, fiskeri og akvakultur), og 
behovet for at kunne tilbyde en bæredygtig, 
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sikker og sikret fødevareforsyning for den 
europæiske og en stigende global 
befolkning. Det anslås, at det vil være 
nødvendigt med en stigning på 70 % i 
verdens fødevareforsyning for at kunne 
føde den samlede befolkning på 9 
milliarder mennesker i 2050. Landbruget 
står for omkring 10 % af Unionens 
drivhusgasemissioner, og selv om de falder 
i Europa, forventes de samlede emissioner 
fra landbruget at ville stige op til 20 % 
inden 2030. Endvidere vil Europa skulle 
sørge for tilstrækkelige leverancer af 
råmaterialer, energi og industriprodukter 
under omstændigheder, hvor der bliver 
færre fossile kulstofressourcer (olie- og 
gasproduktionen forventes at falde med 
omkring 60 % inden 2050), og samtidig 
skal den opretholde sin konkurrenceevne. 
Bioaffald (man regner med op til 138 
millioner tons om året i Unionen, og heraf 
bliver op til 40 % deponeret) er et enormt 
problem og giver store omkostninger, på 
trods af at det potentielt set har en høj 
merværdi. For eksempel bliver 
skønsmæssigt 30 % af alle fødevarer, der 
bliver produceret i udviklede lande, smidt 
ud. Der er brug for store ændringer, hvis 
dette tal skal reduceres med 50 % i 
Unionen inden 203026. Derudover er de 
nationale grænser til ingen nytte, når der er 
tale om spredning af dyre- og 
planteskadegørere og -sygdomme, 
herunder zoonotiske sygdomme og 
fødevarebårne patogener. Det er 
nødvendigt med nationale forebyggende 
foranstaltninger, men tiltag på EU-plan er 
af væsentlig betydning for kontrol i sidste 
instans og for et effektivt fungerende indre 
marked. Udfordringen er kompleks, den 
påvirker en bred vifte af indbyrdes 
forbundne sektorer, og den kræver en 
mangfoldighed af tiltag.

sikker, prisoverkommelig, nærende og 
sikret fødevareforsyning for den 
europæiske og en stigende global 
befolkning. Det anslås, at det vil være 
nødvendigt med en stigning på 70 % i 
verdens fødevareforsyning for at kunne 
føde den samlede befolkning på 9 
milliarder mennesker i 2050. Landbruget 
står for omkring 10 % af Unionens 
drivhusgasemissioner, og selv om de falder 
i Europa, forventes de samlede emissioner 
fra landbruget at ville stige op til 20 % 
inden 2030. Endvidere vil Europa skulle 
sørge for tilstrækkelige leverancer af 
råmaterialer, vand, energi og 
industriprodukter under omstændigheder, 
hvor der bliver færre fossile 
kulstofressourcer og andre ressourcer 
(olie- og gasproduktionen forventes at 
falde med omkring 60 % inden 2050), og 
samtidig skal den opretholde sin 
konkurrenceevne. Bioaffald (man regner 
med op til 138 millioner tons om året i 
Unionen, og heraf bliver op til 40 % 
deponeret) er et enormt problem og giver 
store omkostninger, på trods af at det 
potentielt set har en høj merværdi. For 
eksempel bliver skønsmæssigt 30 % af alle 
fødevarer, der bliver produceret i udviklede 
lande, smidt ud. Der er brug for store 
ændringer, hvis dette tal skal reduceres 
med 50 % i Unionen inden 203026. 
Derudover er de nationale grænser til ingen 
nytte, når der er tale om spredning af dyre-
og planteskadegørere og -sygdomme, 
herunder zoonotiske sygdomme og 
fødevarebårne patogener. Det er 
nødvendigt med nationale forebyggende 
foranstaltninger, men tiltag på EU-plan er 
af væsentlig betydning for kontrol i sidste 
instans og for et effektivt fungerende indre 
marked. Udfordringen er kompleks, den 
påvirker en bred vifte af indbyrdes 
forbundne sektorer, og den kræver en 
mangfoldighed af tiltag.

Or. en
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Ændringsforslag 1370
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de kommende årtier vil Europa komme til 
at stå over for stigende konkurrence om 
begrænsede, udtømmelige naturressourcer, 
virkningerne af klimaændringer, navnlig på 
primære produktionssystemer (landbrug, 
skovbrug, fiskeri og akvakultur), og 
behovet for at kunne tilbyde en bæredygtig, 
sikker og sikret fødevareforsyning for den 
europæiske og en stigende global 
befolkning. Det anslås, at det vil være 
nødvendigt med en stigning på 70 % i 
verdens fødevareforsyning for at kunne 
føde den samlede befolkning på 9 
milliarder mennesker i 2050. Landbruget 
står for omkring 10 % af Unionens 
drivhusgasemissioner, og selv om de falder 
i Europa, forventes de samlede emissioner 
fra landbruget at ville stige op til 20 % 
inden 2030. Endvidere vil Europa skulle 
sørge for tilstrækkelige leverancer af 
råmaterialer, energi og industriprodukter 
under omstændigheder, hvor der bliver 
færre fossile kulstofressourcer (olie- og 
gasproduktionen forventes at falde med 
omkring 60 % inden 2050), og samtidig 
skal den opretholde sin konkurrenceevne. 
Bioaffald (man regner med op til 138 
millioner tons om året i Unionen, og heraf 
bliver op til 40 % deponeret) er et enormt 
problem og giver store omkostninger, på 
trods af at det potentielt set har en høj 
merværdi. For eksempel bliver 
skønsmæssigt 30 % af alle fødevarer, der 
bliver produceret i udviklede lande, smidt 
ud. Der er brug for store ændringer, hvis 
dette tal skal reduceres med 50 % i 
Unionen inden 203026. Derudover er de 
nationale grænser til ingen nytte, når der er 

I de kommende årtier vil Europa komme til 
at stå over for stigende konkurrence om 
begrænsede, udtømmelige naturressourcer, 
virkningerne af klimaændringer, navnlig på 
primære produktionssystemer (landbrug, 
skovbrug, fiskeri og akvakultur), og 
behovet for at kunne tilbyde en bæredygtig, 
sikker og sikret fødevareforsyning for den 
europæiske og en stigende global 
befolkning. Det anslås, at det vil være 
nødvendigt med en stigning på 70 % i 
verdens fødevareforsyning for at kunne 
føde den samlede befolkning på 9 
milliarder mennesker i 2050. Landbruget 
står for omkring 10 % af Unionens 
drivhusgasemissioner, og selv om de falder 
i Europa, forventes de samlede emissioner
fra landbruget at ville stige op til 20 % 
inden 2030. Endvidere vil Europa skulle 
sørge for tilstrækkelige leverancer af 
råmaterialer, rene vandressourcer, energi 
og industriprodukter under 
omstændigheder, hvor der bliver færre 
fossile kulstofressourcer (olie- og 
gasproduktionen forventes at falde med 
omkring 60 % inden 2050), og samtidig 
skal den opretholde sin konkurrenceevne. 
Bioaffald (man regner med op til 138 
millioner tons om året i Unionen, og heraf 
bliver op til 40 % deponeret) er et enormt 
problem og giver store omkostninger, på 
trods af at det potentielt set har en høj 
merværdi. For eksempel bliver 
skønsmæssigt 30 % af alle fødevarer, der 
bliver produceret i udviklede lande, smidt 
ud. Der er brug for store ændringer, hvis 
dette tal skal reduceres med 50 % i 
Unionen inden 203026. Derudover er de 
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tale om spredning af dyre- og 
planteskadegørere og -sygdomme, 
herunder zoonotiske sygdomme og 
fødevarebårne patogener. Det er 
nødvendigt med nationale forebyggende 
foranstaltninger, men tiltag på EU-plan er 
af væsentlig betydning for kontrol i sidste 
instans og for et effektivt fungerende indre 
marked. Udfordringen er kompleks, den
påvirker en bred vifte af indbyrdes 
forbundne sektorer, og den kræver en 
mangfoldighed af tiltag.

nationale grænser til ingen nytte, når der er 
tale om spredning af dyre- og 
planteskadegørere og -sygdomme, 
herunder zoonotiske sygdomme og 
fødevarebårne patogener. Det er 
nødvendigt med nationale forebyggende 
foranstaltninger, men tiltag på EU-plan er 
af væsentlig betydning for kontrol i sidste 
instans og for et effektivt fungerende indre 
marked. Udfordringen er kompleks, den 
påvirker en bred vifte af indbyrdes 
forbundne sektorer, og den kræver en 
mangfoldighed af tiltag.

Or. en

Ændringsforslag 1371
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I de kommende årtier vil Europa komme til 
at stå over for stigende konkurrence om 
begrænsede, udtømmelige naturressourcer, 
virkningerne af klimaændringer, navnlig på 
primære produktionssystemer (landbrug, 
skovbrug, fiskeri og akvakultur), og 
behovet for at kunne tilbyde en bæredygtig, 
sikker og sikret fødevareforsyning for den 
europæiske og en stigende global 
befolkning. Det anslås, at det vil være 
nødvendigt med en stigning på 70 % i 
verdens fødevareforsyning for at kunne 
føde den samlede befolkning på 9
milliarder mennesker i 2050. Landbruget 
står for omkring 10 % af Unionens 
drivhusgasemissioner, og selv om de falder 
i Europa, forventes de samlede emissioner 
fra landbruget at ville stige op til 20 % 
inden 2030. Endvidere vil Europa skulle 
sørge for tilstrækkelige leverancer af 
råmaterialer, rene vandressourcer, energi 
og industriprodukter under 
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færre fossile kulstofressourcer (olie- og 
gasproduktionen forventes at falde med 
omkring 60 % inden 2050), og samtidig 
skal den opretholde sin konkurrenceevne. 
Bioaffald (man regner med op til 138 
millioner tons om året i Unionen, og heraf 
bliver op til 40 % deponeret) er et enormt 
problem og giver store omkostninger, på 
trods af at det potentielt set har en høj 
merværdi. For eksempel bliver 
skønsmæssigt 30 % af alle fødevarer, der 
bliver produceret i udviklede lande, smidt 
ud. Der er brug for store ændringer, hvis 
dette tal skal reduceres med 50 % i 
Unionen inden 203026. Derudover er de 
nationale grænser til ingen nytte, når der er 
tale om spredning af dyre- og 
planteskadegørere og -sygdomme, 
herunder zoonotiske sygdomme og 
fødevarebårne patogener. Det er 
nødvendigt med nationale forebyggende 
foranstaltninger, men tiltag på EU-plan er 
af væsentlig betydning for kontrol i sidste 
instans og for et effektivt fungerende indre 
marked. Udfordringen er kompleks, den 
påvirker en bred vifte af indbyrdes 
forbundne sektorer, og den kræver en 
mangfoldighed af tiltag.

omstændigheder, hvor der bliver færre 
fossile kulstofressourcer (olie- og 
gasproduktionen forventes at falde med 
omkring 60 % inden 2050), og samtidig 
skal den opretholde sin konkurrenceevne. 
Bioaffald (man regner med op til 138 
millioner tons om året i Unionen, og heraf 
bliver op til 40 % deponeret) er et enormt 
problem og giver store omkostninger, på 
trods af at det potentielt set har en høj 
merværdi. For eksempel bliver 
skønsmæssigt 30 % af alle fødevarer, der 
bliver produceret i udviklede lande, smidt 
ud. Der er brug for store ændringer, hvis 
dette tal skal reduceres med 50 % i 
Unionen inden 203026. Derudover er de 
nationale grænser til ingen nytte, når der er 
tale om spredning af dyre- og 
planteskadegørere og -sygdomme, 
herunder zoonotiske sygdomme og 
fødevarebårne patogener. Det er 
nødvendigt med nationale forebyggende 
foranstaltninger, men tiltag på EU-plan er 
af væsentlig betydning for kontrol i sidste 
instans og for et effektivt fungerende indre 
marked. Udfordringen er kompleks, den 
påvirker en bred vifte af indbyrdes 
forbundne sektorer, og den kræver en 
mangfoldighed af tiltag.

Or. en

Ændringsforslag 1372
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er brug for flere og flere biologiske 
ressourcer for at kunne tilfredsstille 
markedsefterspørgslen efter en sikker og 
sund fødevareforsyning, biomaterialer, 
biobrændsel og biobaserede produkter, lige 

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

fra forbrugsvarer til bulkkemikalier. Men 
kapaciteten i de jord- og vandbaserede 
økosystemer til deres fremstilling er 
begrænset, og samtidig er der konkurrence 
om udnyttelsen heraf, og de bliver ofte 
ikke forvaltet optimalt, hvilket for 
eksempel viser sig i et brat fald i jordens 
kulstofindhold og fertilitet samt fiskeriets 
sammenbrud. Der er et underudnyttet 
potentiale til fremme af økosystemtjenester 
fra landbrugsjord, skove, marine farvande 
og ferskvandsområder, hvis agronomiske 
og miljømæssige mål bliver integreret i 
bæredygtig produktion, og der 
gennemføres bæredygtig høst af vilde 
fiskebestande.

Or. en

Ændringsforslag 1373
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PE492.789v01-00 56/175 AM\907849DA.doc

DA

bæredygtig produktion. bæredygtig og sikker produktion.

Or. en

Ændringsforslag 1374
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1375
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 1376
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo 
Vera, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1377
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Skabelse af en lavaffaldsforsyningskæde, 
som også er i stand til at sikre 
fødevareforsyningen i forbindelse med 
klimaændring og en voksende befolkning, 
kan strække sig fra forbedrede 
styringssystemer, der minimerer input på 
land/hav-planet og gennem hele 
forsyningskæden. Landbrugeres 
kollektive viden om naturressourcer, 
økologiske processer og produktkvalitet 
kan bruges som grundlag for at minimere 
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afhængigheden af eksterne input. Kortere 
agro-fødekæder baseret på forbrugernes 
tillid og tættere på producenterne er også 
et grundlag for en 
lavaffaldsproduktionskæde, idet den 
imødekommer forbrugernes efterspørgsel 
efter fødevarer af høj kvalitet under 
hensyntagen til dyrevelfærd.

Or. en

Ændringsforslag 1378
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alt i alt er der brug for en overgang til en 
optimal og vedvarende anvendelse af 
biologiske ressourcer og til bæredygtige, 
primære produktions- og 
forarbejdningssystemer, som kan fremstille 
flere fødevarer og andre biobaserede 
produkter med minimalt input, 
miljømæssig indvirkning og 
drivhusgasemissioner, bedre 
økosystemtjenester, nul spild og rimelig 
samfundsmæssig værdi. For at det kan ske, 
er det helt afgørende med en kritisk indsats 
med sammenkoblet forskning og 
innovation både i og uden for Europa.

Alt i alt er der brug for en overgang til en 
optimal og vedvarende anvendelse af 
biologiske ressourcer og til bæredygtige, 
primære produktions- og 
forarbejdningssystemer, som kan fremstille 
flere fødevarer og andre biobaserede 
produkter med minimalt input, 
miljømæssig indvirkning og 
drivhusgasemissioner, bedre 
økosystemtjenester, nul spild og rimelig 
samfundsmæssig værdi. For at det kan ske, 
er det helt afgørende med en kritisk indsats 
med sammenkoblet forskning og 
innovation både i og uden for Europa. Der 
foreligger omfattende velanerkendt 
videnskabelig dokumentation for 
forbindelsen mellem forringelse af 
naturressourcegrundlaget, herunder den 
biologiske mangfoldighed, og naturlige og 
seminaturlige økosystemers funktion, til 
at yde afgørende service for samfundet, og 
til at gribe fat i løsninger, der foreslås på 
grundlag af disse videnskabelige 
resultater. Målet er at skabe 
fødevareproduktionssystemer, der i stedet 
for at forringe de naturressourcer, som de 
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er afhængige af, styrker, beriger og nærer 
det ressourcegrundlag, der vil muliggøre 
bæredygtig skabelse af velstand. 

Or. en

Ændringsforslag 1379
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alt i alt er der brug for en overgang til en 
optimal og vedvarende anvendelse af 
biologiske ressourcer og til bæredygtige, 
primære produktions- og 
forarbejdningssystemer, som kan fremstille 
flere fødevarer og andre biobaserede 
produkter med minimalt input, 
miljømæssig indvirkning og 
drivhusgasemissioner, bedre 
økosystemtjenester, nul spild og rimelig 
samfundsmæssig værdi. For at det kan ske, 
er det helt afgørende med en kritisk indsats 
med sammenkoblet forskning og 
innovation både i og uden for Europa.

Alt i alt er der brug for en overgang til en 
optimal og vedvarende anvendelse af 
biologiske ressourcer og til bæredygtige, 
primære produktions- og 
forarbejdningssystemer, som kan fremstille 
flere fødevarer og andre biobaserede 
produkter med minimalt input, 
miljømæssig indvirkning og 
drivhusgasemissioner, bedre 
økosystemtjenester, nul spild og rimelig 
samfundsmæssig værdi. For at det kan ske, 
er det helt afgørende med en kritisk indsats 
med sammenkoblet forskning og 
innovation både i og uden for Europa. I 
dette øjemed, og især hvad angår 
twinning og netværksforbindelser mellem 
forskere og innovatorer, skal der tages 
hensyn til de specifikke forhold, der gør 
sig gældende i de mest afsidesliggende 
regioner.

Or. pt

Begrundelse

Som det blev fastslået i den generelle meddelelse om Horisont 2020 (COM(2011)0808) skal 
der tages hensyn til de særlige forhold, der gælder for de afsidesliggende regioner, især hvad 
angår twinning og netværksforbindelser mellem forskere og innovatorer.
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Ændringsforslag 1380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alt i alt er der brug for en overgang til en 
optimal og vedvarende anvendelse af 
biologiske ressourcer og til bæredygtige, 
primære produktions- og 
forarbejdningssystemer, som kan fremstille 
flere fødevarer og andre biobaserede 
produkter med minimalt input, 
miljømæssig indvirkning og 
drivhusgasemissioner, bedre 
økosystemtjenester, nul spild og rimelig 
samfundsmæssig værdi. For at det kan ske, 
er det helt afgørende med en kritisk indsats 
med sammenkoblet forskning og 
innovation både i og uden for Europa.

Alt i alt er der brug for en overgang til en 
optimal og vedvarende anvendelse af 
biologiske ressourcer og til bæredygtige, 
primære produktions- og 
forarbejdningssystemer, som kan fremstille 
flere fødevarer og andre biobaserede 
produkter med minimalt input, 
miljømæssig indvirkning og 
drivhusgasemissioner, bedre 
økosystemtjenester og nul spild og rimelig 
samfundsmæssig værdi. Løsninger med 
sigte på den måde, hvorpå vi skaber, 
distribuerer, markedsfører, forbruger og 
regulerer fødevareproduktionen, skal 
forstås og udvikles bedre. For at det kan 
ske, er det helt afgørende med en kritisk 
indsats med sammenkoblet forskning og 
innovation både i og uden for Europa.

Or. en

Ændringsforslag 1381
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alt i alt er der brug for en overgang til en 
optimal og vedvarende anvendelse af 
biologiske ressourcer og til bæredygtige, 
primære produktions- og 
forarbejdningssystemer, som kan fremstille 
flere fødevarer og andre biobaserede 
produkter med minimalt input, 
miljømæssig indvirkning og 
drivhusgasemissioner, bedre 

Alt i alt er der brug for en overgang til en 
optimal og vedvarende anvendelse af 
biologiske ressourcer og til bæredygtige, 
primære produktions- og 
forarbejdningssystemer, som kan fremstille 
flere fødevarer, fibre og andre biobaserede 
produkter med minimalt input, 
miljømæssig indvirkning og 
drivhusgasemissioner, bedre 
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økosystemtjenester, nul spild og rimelig 
samfundsmæssig værdi. For at det kan ske, 
er det helt afgørende med en kritisk indsats 
med sammenkoblet forskning og 
innovation både i og uden for Europa.

økosystemtjenester, nul spild og rimelig 
samfundsmæssig værdi. For at det kan ske, 
er det helt afgørende med en kritisk indsats 
med sammenkoblet forskning og 
innovation både i og uden for Europa.

Or. en

Ændringsforslag 1382
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.1 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FN’s Landbrugspanel (IAASTD), har på 
Verdensbankens initiativ i et åbent 
partnerskab med en mangfoldig gruppe af 
interesserede parter bestående af 
organisationer, der omfatter FAO, GEF, 
UNDP, UNEP, UNESCO, 
Verdensbanken og WHO, og efter 
omfattende global videnskabelig høring 
allerede forelagt en omfattende politisk 
løsningsmodel og køreplan, der bør være 
det ledende princip med henblik på at 
finde en EU-strategi for imødegåelse af 
udfordringerne med at finde/etablere 
fødevareproduktions- og 
forsyningssystemer, der ikke forringer 
ressourcegrundlaget.

Or. en

Ændringsforslag 1383
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

En fuldt fungerende europæisk bioøkonomi 
– omfattende bæredygtig produktion af 
vedvarende ressourcer fra land- og 
vandmiljøer og deres omdannelse til 
fødevarer, biobaserede produkter og 
bioenergi samt de hertil knyttede offentlige 
goder – vil kunne skabe en høj europæisk 
merværdi. Hvis den forvaltes på en 
bæredygtig måde, kan den mindske det 
miljømæssige aftryk af primærproduktion 
og forsyningskæden som helhed. Den kan 
øge deres konkurrenceevne og give jobs og 
erhvervsmuligheder for udviklingen i land-
og kystområder. Ingen systemer til 
skabelse af velstand kan være 
konkurrencedygtige, hvis de forringer 
deres eget ressourcegrundlag, hvorfor der 
lægges vægt på virkelig bæredygtige 
systemer med udnyttelse af de naturlige 
processer. Samtidig med de 
markedsorienterede funktioner udfylder 
bioøkonomien også en bred vifte af 
funktioner med levering af offentlige 
goder, der bør bevares for at sikre, at de 
grundlæggende tjenesteydelser, der på 
nuværende tidspunkt ikke lønnes af 
markedet, fortsat kan leveres til 
samfundet: landbrugsarealer og 
skovklædte landskaber, dyrkningsjord og 
skovbiodiversitet, vandkvalitet og 
tilstedeværelsen af vand, jordfunktioner, 
klimastabilitet, luftkvalitet, evne til at 
modstå oversvømmelse og brand.
Fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug 
og overordnet bioøkonomi – det er 
forbundne udfordringer, som er af 
europæisk og global art. Det er vigtigt med 
tiltag på EU-plan for at bringe klynger 
sammen, der kan give den nødvendige 
bredde og kritiske masse til supplering af 
de bestræbelser, der gøres af en enkelt eller 
af grupper af medlemsstater. Med en 
mangesidet tilgang vil der kunne sikres den 
nødvendige tværgående, nærende 
vekselvirkning mellem forskere, 
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erhvervsliv, landmænd/producenter, 
rådgivere, forbrugere og slutbrugere. Det 
er også nødvendigt, at det foregår på EU-
plan, hvis der skal sikres sammenhæng i 
håndteringen af denne udfordring i alle 
sektorer og stærke bånd til relevante EU-
politikker. En koordinering af forskning og 
innovation på EU-plan vil kunne stimulere 
og være med til at fremskynde de fornødne 
ændringer i hele Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 1384
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

vil der kunne sikres den nødvendige 
tværgående, nærende vekselvirkning 
mellem forskere, erhvervsliv, 
landmænd/producenter, rådgivere og 
slutbrugere. Det er også nødvendigt, at det 
foregår på EU-plan, hvis der skal sikres 
sammenhæng i håndteringen af denne 
udfordring i alle sektorer og stærke bånd til 
relevante EU-politikker. En koordinering 
af forskning og innovation på EU-plan vil 
kunne stimulere og være med til at 
fremskynde de fornødne ændringer i hele 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 1385
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En fuldt fungerende europæisk bioøkonomi 
– omfattende bæredygtig produktion af 
vedvarende ressourcer fra land- og 
vandmiljøer og deres omdannelse til 
fødevarer, biobaserede produkter og 
bioenergi samt de hertil knyttede offentlige 
goder – vil kunne skabe en høj europæisk 
merværdi. Hvis den forvaltes på en 
bæredygtig måde, kan den mindske det 
miljømæssige aftryk af primærproduktion 
og forsyningskæden som helhed. Den kan 
øge deres konkurrenceevne og give jobs og 
erhvervsmuligheder for udviklingen i land-
og kystområder. Fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug og overordnet 
bioøkonomi – det er forbundne 
udfordringer, som er af europæisk og 
global art. Det er vigtigt med tiltag på EU-
plan for at bringe klynger sammen, der kan 
give den nødvendige bredde og kritiske 
masse til supplering af de bestræbelser, der 
gøres af en enkelt eller af grupper af 

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

medlemsstater. Med en mangesidet tilgang 
vil der kunne sikres den nødvendige 
tværgående, nærende vekselvirkning 
mellem forskere, erhvervsliv, 
landmænd/producenter, rådgivere og 
slutbrugere. Det er også nødvendigt, at det 
foregår på EU-plan, hvis der skal sikres 
sammenhæng i håndteringen af denne 
udfordring i alle sektorer og stærke bånd til 
relevante EU-politikker. En koordinering 
af forskning og innovation på EU-plan vil 
kunne stimulere og være med til at 
fremskynde de fornødne ændringer i hele 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 1386
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En fuldt fungerende europæisk bioøkonomi 
– omfattende bæredygtig produktion af 
vedvarende ressourcer fra land- og 
vandmiljøer og deres omdannelse til 
fødevarer, biobaserede produkter og 
bioenergi samt de hertil knyttede offentlige 
goder – vil kunne skabe en høj europæisk 
merværdi. Hvis den forvaltes på en 
bæredygtig måde, kan den mindske det 
miljømæssige aftryk af primærproduktion 
og forsyningskæden som helhed. Den kan 
øge deres konkurrenceevne og give jobs og 
erhvervsmuligheder for udviklingen i land-
og kystområder. Fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug og overordnet 
bioøkonomi – det er forbundne 
udfordringer, som er af europæisk og 
global art. Det er vigtigt med tiltag på EU-
plan for at bringe klynger sammen, der kan 
give den nødvendige bredde og kritiske 
masse til supplering af de bestræbelser, der 

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

masse til supplering af de bestræbelser, der 
gøres af en enkelt eller af grupper af 
medlemsstater. Med en mangesidet tilgang 
vil der kunne sikres den nødvendige 
tværgående, nærende vekselvirkning 
mellem forskere, erhvervsliv, 
landmænd/producenter, rådgivere og 
slutbrugere. Det er også nødvendigt, at det 
foregår på EU-plan, hvis der skal sikres 
sammenhæng i håndteringen af denne 
udfordring i alle sektorer og stærke bånd til 
relevante EU-politikker. En koordinering 
af forskning og innovation på EU-plan vil 
kunne stimulere og være med til at 
fremskynde de fornødne ændringer i hele 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 1387
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En fuldt fungerende europæisk bioøkonomi 
– omfattende bæredygtig produktion af 
vedvarende ressourcer fra land- og 
vandmiljøer og deres omdannelse til 
fødevarer, biobaserede produkter og 
bioenergi samt de hertil knyttede offentlige 
goder – vil kunne skabe en høj europæisk 
merværdi. Hvis den forvaltes på en 
bæredygtig måde, kan den mindske det 
miljømæssige aftryk af primærproduktion 
og forsyningskæden som helhed. Den kan 
øge deres konkurrenceevne og give jobs og 
erhvervsmuligheder for udviklingen i land-
og kystområder. Fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug og overordnet 
bioøkonomi – det er forbundne 
udfordringer, som er af europæisk og 
global art. Det er vigtigt med tiltag på EU-
plan for at bringe klynger sammen, der kan 

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

give den nødvendige bredde og kritiske 
masse til supplering af de bestræbelser, der 
gøres af en enkelt eller af grupper af 
medlemsstater. Med en mangesidet tilgang 
vil der kunne sikres den nødvendige 
tværgående, nærende vekselvirkning 
mellem forskere, erhvervsliv, 
landmænd/producenter, rådgivere og 
slutbrugere. Det er også nødvendigt, at det 
foregår på EU-plan, hvis der skal sikres 
sammenhæng i håndteringen af denne 
udfordring i alle sektorer og stærke bånd til 
relevante EU-politikker. En koordinering 
af forskning og innovation på EU-plan vil 
kunne stimulere og være med til at 
fremskynde de fornødne ændringer i hele 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 1388
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En fuldt fungerende europæisk bioøkonomi 
– omfattende bæredygtig produktion af 
vedvarende ressourcer fra land- og 
vandmiljøer og deres omdannelse til 
fødevarer, biobaserede produkter og 
bioenergi samt de hertil knyttede offentlige 
goder – vil kunne skabe en høj europæisk 
merværdi. Hvis den forvaltes på en 
bæredygtig måde, kan den mindske det 
miljømæssige aftryk af primærproduktion 
og forsyningskæden som helhed. Den kan 
øge deres konkurrenceevne og give jobs og 
erhvervsmuligheder for udviklingen i land-
og kystområder. Fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug og overordnet 
bioøkonomi – det er forbundne 
udfordringer, som er af europæisk og 
global art. Det er vigtigt med tiltag på EU-

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

plan for at bringe klynger sammen, der kan 
give den nødvendige bredde og kritiske 
masse til supplering af de bestræbelser, der 
gøres af en enkelt eller af grupper af 
medlemsstater. Med en mangesidet tilgang 
vil der kunne sikres den nødvendige 
tværgående, nærende vekselvirkning 
mellem forskere, erhvervsliv, 
landmænd/producenter, rådgivere og 
slutbrugere. Det er også nødvendigt, at det 
foregår på EU-plan, hvis der skal sikres 
sammenhæng i håndteringen af denne 
udfordring i alle sektorer og stærke bånd til 
relevante EU-politikker. En koordinering 
af forskning og innovation på EU-plan vil 
kunne stimulere og være med til at 
fremskynde de fornødne ændringer i hele 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 1389
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En fuldt fungerende europæisk bioøkonomi 
– omfattende bæredygtig produktion af 
vedvarende ressourcer fra land- og 
vandmiljøer og deres omdannelse til 
fødevarer, biobaserede produkter og 
bioenergi samt de hertil knyttede offentlige 
goder – vil kunne skabe en høj europæisk 
merværdi. Hvis den forvaltes på en 
bæredygtig måde, kan den mindske det 
miljømæssige aftryk af primærproduktion 
og forsyningskæden som helhed. Den kan 
øge deres konkurrenceevne og give jobs og 
erhvervsmuligheder for udviklingen i land-
og kystområder. Fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug og overordnet 
bioøkonomi – det er forbundne 
udfordringer, som er af europæisk og 

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

global art. Det er vigtigt med tiltag på EU-
plan for at bringe klynger sammen, der kan 
give den nødvendige bredde og kritiske 
masse til supplering af de bestræbelser, der 
gøres af en enkelt eller af grupper af 
medlemsstater. Med en mangesidet tilgang 
vil der kunne sikres den nødvendige 
tværgående, nærende vekselvirkning 
mellem forskere, erhvervsliv, 
landmænd/producenter, rådgivere og 
slutbrugere. Det er også nødvendigt, at det 
foregår på EU-plan, hvis der skal sikres 
sammenhæng i håndteringen af denne 
udfordring i alle sektorer og stærke bånd til 
relevante EU-politikker. En koordinering 
af forskning og innovation på EU-plan vil 
kunne stimulere og være med til at 
fremskynde de fornødne ændringer i hele 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 1390
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og innovation har grænseflade 
til et bredt spektrum af Unionens politikker 
og hertil knyttede mål, blandt andet den 
fælles landbrugspolitik (navnlig politikken 
om udvikling af landdistrikter) og det 
europæiske innovationspartnerskab om 
produktivitet og bæredygtighed i 
landbruget, den fælles fiskeripolitik, den 
integrerede maritime politik, det 
europæiske program om klimaændringer, 
vandrammedirektivet, rammedirektivet om 
havstrategi, handlingsplanen for skovbrug, 
den strategiske strategi for jordbund, 
Unionens 2020 biodiversitetsstrategi, den 
strategiske energiteknologiplan, Unionens 
innovations- og industripolitikker, ekstern 

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

energiteknologiplan, Unionens 
innovations- og industripolitikker, ekstern 
politik og udviklingsbistandspolitik, 
plantesundhedsstrategier, strategier om 
dyresundhed og dyrevelfærd og 
reguleringsrammer til beskyttelse af 
miljøet, sundhed og sikkerhed, til 
beskyttelse af ressourceeffektivitet og 
klimatiltag og til reduktion af affald. En 
bedre integration af forskning og 
innovation i tilknyttede EU-politikker vil i 
markant grad kunne forbedre deres 
europæiske merværdi, give en 
løftestangseffekt, øge den 
samfundsmæssige relevans og være med til 
yderligere at udvikle bæredygtig 
forvaltning af land, have og oceaner og 
bioøkonomiske markeder.

Or. en

Ændringsforslag 1391
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og innovation har grænseflade 
til et bredt spektrum af Unionens politikker 
og hertil knyttede mål, blandt andet den 
fælles landbrugspolitik (navnlig politikken 
om udvikling af landdistrikter) og det 
europæiske innovationspartnerskab om 
produktivitet og bæredygtighed i 
landbruget, den fælles fiskeripolitik, den 
integrerede maritime politik, det 
europæiske program om klimaændringer, 
vandrammedirektivet, rammedirektivet om 
havstrategi, handlingsplanen for skovbrug, 
den strategiske strategi for jordbund, 
Unionens 2020 biodiversitetsstrategi, den 
strategiske energiteknologiplan, Unionens 
innovations- og industripolitikker, ekstern 
politik og udviklingsbistandspolitik, 

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

innovations- og industripolitikker, ekstern 
politik og udviklingsbistandspolitik, 
plantesundhedsstrategier, strategier om 
dyresundhed og dyrevelfærd og 
reguleringsrammer til beskyttelse af 
miljøet, sundhed og sikkerhed, til 
beskyttelse af ressourceeffektivitet og 
klimatiltag og til reduktion af affald. En 
bedre integration af forskning og 
innovation i tilknyttede EU-politikker vil i 
markant grad kunne forbedre deres 
europæiske merværdi, give en 
løftestangseffekt, øge den 
samfundsmæssige relevans og være med til 
yderligere at udvikle bæredygtig 
forvaltning af land, have og oceaner og 
bioøkonomiske markeder.

Or. en

Ændringsforslag 1392
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og innovation har grænseflade 
til et bredt spektrum af Unionens politikker 
og hertil knyttede mål, blandt andet den 
fælles landbrugspolitik (navnlig politikken 
om udvikling af landdistrikter) og det 
europæiske innovationspartnerskab om 
produktivitet og bæredygtighed i 
landbruget, den fælles fiskeripolitik, den 
integrerede maritime politik, det 
europæiske program om klimaændringer, 
vandrammedirektivet, rammedirektivet om 
havstrategi, handlingsplanen for skovbrug, 
den strategiske strategi for jordbund, 
Unionens 2020 biodiversitetsstrategi, den 
strategiske energiteknologiplan, Unionens 
innovations- og industripolitikker, ekstern 
politik og udviklingsbistandspolitik, 
plantesundhedsstrategier, strategier om 

Forskning og innovation har grænseflade 
til et bredt spektrum af Unionens politikker 
og hertil knyttede mål, blandt andet den 
fælles landbrugspolitik (navnlig politikken 
om udvikling af landdistrikter) og det 
europæiske innovationspartnerskab om 
produktivitet og bæredygtighed i 
landbruget, den fælles fiskeripolitik, den 
integrerede maritime politik, det 
europæiske program om klimaændringer, 
vandrammedirektivet, rammedirektivet om 
havstrategi, handlingsplanen for skovbrug, 
den strategiske strategi for jordbund, 
Unionens 2020 biodiversitetsstrategi, den 
strategiske energiteknologiplan, Unionens 
innovations- og industripolitikker, 
Unionens sikkerhedsstrategi, ekstern 
politik og udviklingsbistandspolitik, 



PE492.789v01-00 72/175 AM\907849DA.doc

DA

dyresundhed og dyrevelfærd og 
reguleringsrammer til beskyttelse af 
miljøet, sundhed og sikkerhed, til 
beskyttelse af ressourceeffektivitet og 
klimatiltag og til reduktion af affald. En 
bedre integration af forskning og 
innovation i tilknyttede EU-politikker vil i 
markant grad kunne forbedre deres 
europæiske merværdi, give en 
løftestangseffekt, øge den 
samfundsmæssige relevans og være med til 
yderligere at udvikle bæredygtig 
forvaltning af land, have og oceaner og 
bioøkonomiske markeder.

plantesundhedsstrategier, strategier om 
dyresundhed og dyrevelfærd og 
reguleringsrammer til beskyttelse af 
miljøet, sundhed og sikkerhed, til 
beskyttelse af ressourceeffektivitet og 
klimatiltag og til reduktion af affald. En 
bedre integration af forskning og 
innovation i tilknyttede EU-politikker vil i 
markant grad kunne forbedre deres 
europæiske merværdi, give en 
løftestangseffekt, øge den 
samfundsmæssige relevans og være med til 
yderligere at udvikle bæredygtig 
forvaltning af land, have og oceaner og 
bioøkonomiske markeder.

Or. en

Ændringsforslag 1393
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Tiltag, der drives af udfordringer og 
fokuserer på økologiske, sociale og 
økonomiske fordele, og moderniseringen af 
sektorer, deltagende aktører og markeder 
knyttet til bioøkonomi skal have støtte 
gennem tværfaglig forskning, som 
fremdriver innovation og fører til udvikling 
af nye praksisser, bæredygtige produkter 
og processer. Der skal også være en bred 
tilgang til innovation, lige fra teknologisk, 
ikke-teknologisk, organisatorisk, 
økonomisk og social innovation til for 
eksempel nye forretningsmodeller, 
branding og tjenester. Det potentiale, som 
landbrugere og SMV’er har for at bidrage 
til innovation på området, må anerkendes 
fuldt ud. Tilgangen til den biobaserede 
økonomi skal tage hensyn til vigtigheden 
af lokal viden, der øger den lokale 
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ekspertise, idet den samtidig omfatter 
diversitet og kompleksitet.

Or. en

Ændringsforslag 1394
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Et bæredygtigt landbrug og skovbrug a) Et bæredygtigt landbrug, herunder
dyrkning af markafgrøder, husdyrbrug og 
skovbrug

Or. en

Ændringsforslag 1395
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.3 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Et bæredygtigt landbrug og skovbrug a) Bæredygtigt landbrug

Or. en

Ændringsforslag 1396
Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at levere tilstrækkeligt med 
fødevarer, biomasse og andre 
råmaterialer og samtidig beskytte 

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

ressourceeffektive (bl.a. med lavemission) 
og robuste, idet de også er i stand til at 
opfylde de nye krav i forbindelse med en 
bioøkonomi under udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 1397
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1398
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.3 – litra a – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Formålet er at levere tilstrækkeligt med 
fødevarer, biomasse og andre råmaterialer 
og samtidig beskytte naturressourcerne, 
såsom vand og jord, samt bevare og 
fremme økosystemtjenester, blandt andet 
for at håndtere og modvirke 
klimaændringerne. I aktiviteterne skal der 
fokuseres på at levere mere bæredygtige og 
produktive landbrugssystemer, herunder 
husdyravlssystemer og skovbrugssystemer, 
som både er ressourceeffektive (bl.a. med 
lavemission og med hensyn til vand) og 
robuste og producerer mindre affald. 
Aktiviteterne skal desuden fokusere på at
udvikle tjenester, koncepter og politikker, 
som kan få livet på landet til at blomstre og 
fremme et bæredygtigt forbrug. Navnlig 
for skovbruget er målet på en bæredygtig 
måde at producere biobaserede produkter, 
økosystemtjenester og tilstrækkelig 
biomasse med behørigt hensyn til 
skovbrugets økonomiske, økologiske og 
sociale aspekter. I aktiviteterne vil der 
blive fokuseret på videreudvikling af 
produktionen og bæredygtigheden af 
ressourceeffektive skovbrugssystemer, der 
kan medvirke til at styrke skovenes 
modstandskraft og beskytte 
biodiversiteten, og som kan imødekomme 
den øgede efterspørgsel efter biomasse. 
Skovrelaterede tjenester såsom 
vandrensning, bevarelse af den biologiske 
mangfoldighed (herunder naturlige 
fjender eller skadevoldere i landbruget) 
eller kulturelle spørgsmål bør også 
overvejes.

Or. en

Ændringsforslag 1399
Corinne Lepage
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Formålet er at levere tilstrækkeligt med 
fødevarer, biomasse og andre råmaterialer 
og samtidig beskytte naturressourcerne på
globalt plan og fremme 
økosystemtjenester, blandt andet 
beskyttelse af biodiversiteten og de 
naturlige levesteder, og for at håndtere og 
modvirke klimaændringerne. I aktiviteterne 
skal der lægges vægt på systemiske 
tilgange og fokuseres på mere bæredygtige 
og produktive landbrugs- og 
skovbrugssystemer, herunder organisk 
landbrug, som både er ressourceeffektive 
(bl.a. med lavemission og lavinput) og 
robuste, og som samtidig kan udvikle 
tjenester, koncepter og politikker, der tager 
sigte på at sikre 
fødevareproduktionssystemernes 
mangfoldighed, og som kan få livet på 
landet til at blomstre.

Or. en

Ændringsforslag 1400
Marisa Matias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

ressourceeffektive (bl.a. med lavemission, 
lavt eksternt input og organisk landbrug) 
beskytter naturressourcerne, er varierede 
og kan tilpasses et miljø i forandring, og 
som er robuste, og som samtidig kan 
udvikle tjenester, koncepter og politikker, 
som kan få livet på landet til at blomstre.

Or. en

Ændringsforslag 1401
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Formålet er at levere tilstrækkeligt med 
fødevarer, biomasse og andre råmaterialer 
og samtidig beskytte naturressourcerne, 
herunder den biologiske mangfoldighed, i 
et europæisk og verdensomspændende 
perspektiv og fremme økosystemtjenester, 
blandt andet for at håndtere og modvirke 
klimaændringerne. I aktiviteterne skal der 
fokuseres på mere bæredygtige, robuste og 
produktive landbrugs- og 
skovbrugssystemer, som både er 
ressourceeffektive (bl.a. med lavemission, 
lavt eksternt input og organisk landbrug) 
beskytter naturressourcerne, er varierede 
og kan tilpasses et miljø i forandring, og 
som er robuste, og som samtidig kan 
udvikle tjenester, koncepter og politikker 
for forskelligartede fødevaresystemer, og 
som kan få livet på landet til at blomstre.

Or. en

Ændringsforslag 1402
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Formålet er at levere tilstrækkeligt med 
fødevarer, biomasse og andre råmaterialer 
og samtidig beskytte naturressourcerne, 
herunder den biologiske mangfoldighed, i 
et europæisk og verdensomspændende 
perspektiv og fremme økosystemtjenester, 
blandt andet for at håndtere og modvirke 
klimaændringerne. I aktiviteterne skal der 
fokuseres på mere bæredygtige og 
produktive landbrugs-, kvægholds- og 
skovbrugssystemer, som både er 
ressourceeffektive (bl.a. med lavemission, 
lavt eksternt input og organisk landbrug) 
beskytter naturressourcerne, er varierede 
og kan tilpasses et miljø i forandring, og 
som er robuste, og som samtidig kan 
udvikle tjenester, koncepter og politikker 
for forskelligartede fødevaresystemer, og 
som kan få livet på landet til at blomstre.

Or. en

Begrundelse

Kvægsektoren skal nævnes, fordi den repræsenterer en betragtelig del af den samlede værdi 
af hele landbrugsproduktionen i EU. Forslagene bør ikke kun fokusere på tekniske løsninger 
for at øge effektiviteten men også på ressourcebesparende produktionssystemer.

Ændringsforslag 1403
Teresa Riera Madurell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at levere tilstrækkeligt med 
fødevarer, biomasse og andre råmaterialer 
og samtidig beskytte naturressourcerne og 
fremme økosystemtjenester, blandt andet 
for at håndtere og modvirke 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1404
Francisco Sosa Wagner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Formålet er at levere tilstrækkeligt med 
fødevarer, biomasse og andre råmaterialer 
og samtidig beskytte naturressourcerne, 
herunder den biologiske mangfoldighed, i 
et europæisk og verdensomspændende 
perspektiv og fremme økosystemtjenester, 
blandt andet for at håndtere og modvirke 
klimaændringerne. I aktiviteterne skal der 
fokuseres på mere bæredygtige og 
produktive landbrugs- og 
skovbrugssystemer, som både er 
ressourceeffektive (bl.a. med lavemission, 
lavt internt forbrug og integreret 
landbrug) og robuste, og som samtidig kan 
udvikle tjenester, koncepter og politikker, 
som kan få livet på landet til at blomstre.

Or. es

Begrundelse

Det ovenstående ændringsforslag betragter den biologiske mangfoldighed som en 
naturressource, der skal beskyttes gennem ressourceeffektive aktiviteter.
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Ændringsforslag 1405
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1406
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

og robuste, og som samtidig kan udvikle 
tjenester, koncepter og politikker, som kan 
få livet på landet til at blomstre.

Or. en

Ændringsforslag 1407
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1408
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Bæredygtigt skovbrug
Formålet er på bæredygtig vis at 
producere tilstrækkelig biomasse fra 
skove med passende hensyn til 
skovbrugets økonomiske, økologiske og
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sociale aspekter. Dette vil sikre 
naturressourcen og sikre 
økosystemtjenester, herunder tilpasning 
til og afbødning af klimaændring. I 
aktiviteterne vil der blive fokuseret på 
videreudvikling af bæredygtige 
skovbrugssystemer, der er meget 
produktive, ressourceeffektive og 
medvirkende til at styrke 
skovbevoksningernes modstandskraft og 
beskytte biodiversiteten, idet de 
imødekommer den nye efterspørgsel efter 
biomasse fra skove.

Or. en

Ændringsforslag 1409
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) En bæredygtig og konkurrencedygtig 
landbrugsfødevaresektor for en sikker og 
sund kost

b) En bæredygtig og konkurrencedygtig 
landbrugsfødevaresektor for en sikker, 
prisoverkommelig og sund kost

Or. en

Ændringsforslag 1410
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at opfylde borgernes krav om 
sikre, sunde og billige fødevarer og at gøre 
fødevare- og foderforarbejdningen og -
fordelingen mere bæredygtig og 
fødevaresektoren mere konkurrencedygtig. 

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

konkurrencedygtig. I aktiviteterne skal der 
fokuseres på et bredt udvalg af sunde, 
autentiske og sikre fødevarer af høj 
kvalitet for alle, informerede kundevalg 
samt konkurrencedygtige 
fødevareforarbejdningsmetoder, som 
bruger færre ressourcer og 
tilsætningsstoffer samt producerer færre 
biprodukter, affald og drivhusgasser.
Konkurrenceevne kan defineres på 
forskellige niveauer, og formålet er at 
opnå systemer, der giver landbrugerne 
mulighed for at blive konkurrencedygtige 
på lokalt og regionalt plan; der bør være 
sammenhæng i EU's tilgang, så der 
arbejde, der lægges i at opnå 
konkurrenceevne på et globalt marked, 
bør ikke modarbejde EU's bestræbelser og 
finansiering med henblik på at skabe 
livlige lokale økonomier og korte 
fødevareproduktions- og –
forsyningskæder. Der bør i vid 
udstrækning tages hensyn til udefra 
kommende negative virkninger af 
inputintensive produktionssystemer, der 
tidligere blev anset for 
”konkurrencedygtige” og ”produktive”, 
og i forbindelse med ”prisoverkommelige” 
fødevarer bør der også tages hensyn til de 
omkostninger, som virkningerne for 
miljøet og den offentlige sundhed 
medfører for skatteyderne og det 
offentlige.

Or. en

Ændringsforslag 1411
Marisa Matias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at opfylde borgernes krav om 
sikre, sunde og billige fødevarer og at gøre 

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

fødevare- og foderforarbejdningen og -
distributionen samt fødevareforbruget 
mere bæredygtigt og fødevaresektoren 
mere konkurrencedygtig. I aktiviteterne 
skal der fokuseres på et bredt udvalg af 
sunde, autentiske og sikre fødevarer af høj 
kvalitet for alle, informerede kundevalg 
samt konkurrencedygtige 
fødevareforarbejdningsmetoder, som 
bruger færre ressourcer og
tilsætningsstoffer samt producerer færre 
biprodukter, affald og drivhusgasser.

Or. en

Ændringsforslag 1412
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Bred variation i fødevareproduktionen bevarer og øger forskelligartetheden af maden på 
tallerkenerne og forbedrer borgernes sundhed og velbefindende. Det, at forbrugere og 
producenter igen bliver knyttet sammen i en hel kæde med autentisk og naturlig mad, vil 
gavne den offentlige sundhed og føre til mere bæredygtig forbrugeradfærd.
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Ændringsforslag 1413
Teresa Riera Madurell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1414
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1415
Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 1416
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Formålet er at opfylde borgernes krav om 
sikre, sunde og billige fødevarer og at gøre 
fødevare- og foderforarbejdningen, -
distributionen og -forbruget mere 
bæredygtigt og fødevaresektoren mere 
konkurrencedygtig. I aktiviteterne skal der 
fokuseres på sunde og sikre fødevarer for 
alle, informerede kundevalg samt 
konkurrencedygtige 



AM\907849DA.doc 87/175 PE492.789v01-00

DA

bruger færre ressourcer og producerer 
færre biprodukter, affald og drivhusgasser.

fødevareforarbejdningsmetoder, som 
bruger færre ressourcer og producerer 
færre biprodukter, affald og drivhusgasser.

Or. en

Ændringsforslag 1417
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.3 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Frigørelse af potentialet i akvatiske 
levende ressourcer

c) Frigørelse af potentialet i akvatiske 
ressourcer gennem bæredygtig 
fiskeriforvaltning

Or. en

Ændringsforslag 1418
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 1419
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Formålet er at udnytte akvatiske levende 
ressourcer på en bæredygtig måde for at 
maksimere de sociale og økonomiske 
fordele/afkast fra Europas oceaner og have. 
I aktiviteternes skal der fokuseres på et 
optimalt bidrag til sikre fødevareleverancer 
ved at udvikle et bæredygtigt og 
miljøvenligt fiskeri og en 
konkurrencedygtig europæisk akvakultur 
inden for den globale økonomi og på 
fremme af marin innovation gennem 
bioteknologi, som kan sætte gang i god 
”blå” vækst under behørig hensyntagen til 
såvel havmiljøets begrænsninger som dets 
potentialer. Have og oceaner spiller også 
en afgørende rolle i regulering af klimaet, 
og de påvirkes kraftigt af menneskers 
aktiviteter og klimaforandringer. Det 
overordnede mål er at udvikle tværgående 
videnskabelig og teknologisk viden på 
hav- og søfartsområdet med henblik på at 
frigøre det blå vækstpotentiale på tværs af 
marine og maritime erhverv, samtidig 
med at CO 2 –fodaftrykket og 
forureningen reduceres, havmiljøet 
beskyttes, og der sker en tilpasning til 
klimaændringerne.

Or. en

Ændringsforslag 1420
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.3 – litra c – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Målet er at forvalte akvatiske levende 
ressourcer for at maksimere de sociale og 
økonomiske fordele/afkast fra Europas 
oceaner, have og indre farvande. I 
aktiviteterne skal der fokuseres på et 
optimalt bidrag til at sikre 
fødevareleverancer ved at udvikle et 
bæredygtigt og miljøvenligt fiskeri, 
bæredygtig forvaltning af økosystemer, 
der leverer varer og tjenester, en 
konkurrencedygtig og miljøvenlig 
europæisk akvakultur inden for den globale 
økonomi og på fremme af marin og 
maritim innovation gennem bioteknologi, 
som kan sætte gang i god "blå" vækst. 
Tværgående marin, ferskvands- og 
maritim videnskabelig og teknologisk 
viden vil blive mobiliseret med henblik på 
at udnytte havenes og de indre vandløbs 
og søers potentiale over hele spektret af 
marine og maritime industrier, mens man 
samtidig beskytter miljøet og tilpasser sig 
klimaændringer.
.

Or. en

Ændringsforslag 1421
Corinne Lepage

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at udnytte akvatiske levende 
ressourcer på en bæredygtig måde for at 
maksimere de sociale og økonomiske 
fordele/afkast fra Europas oceaner og have. 
I aktiviteternes skal der fokuseres på et 
optimalt bidrag til sikre fødevareleverancer 
ved at udvikle et bæredygtigt og
miljøvenligt fiskeri og en 

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

konkurrencedygtig europæisk akvakultur 
inden for den globale økonomi og på 
fremme af marin innovation gennem 
bioteknologi, som kan sætte gang i god 
”blå” vækst. Der skal tages hensyn til 
forsigtighedsprincippet og civilsamfundets 
bekymringer, hvad angår brugen og 
udbredelsen af bioteknologi i åbne marine 
økosystemer.

Or. en

Ændringsforslag 1422
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Formålet er at udnytte akvatiske levende 
ressourcer på en bæredygtig måde for at 
maksimere de sociale og økonomiske 
fordele/afkast fra Europas oceaner og have, 
idet biodiversiteten og 
økosystemtjenesterne beskyttes. I 
aktiviteterne skal der fokuseres på et 
optimalt bidrag til sikre fødevareleverancer 
ved at udvikle et bæredygtigt og 
miljøvenligt fiskeri og en europæisk 
akvakultur inden for den globale økonomi.
Der skal tages nøje hensyn til 
bekymringer for miljømæssige følger af 
brugen af bioteknologi i åbne marine 
økosystemer.

Or. en

Ændringsforslag 1423
Marisa Matias

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.3 – litra c – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1424
Judith A. Merkies

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 1425
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1426
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at fremme lavemissions-, 
ressourceeffektive, bæredygtige og 
konkurrencedygtige europæiske 
biobaserede industrier. I aktiviteterne skal 
der fokuseres på fremme af bioøkonomi 
ved at omdanne konventionelle 
industriprocesser og -produkter, så de 
bliver biobaserede og ressource- og 
energieffektive, udvikling af integrerede 
bioraffinaderier, der benytter biomasse fra 
primærproduktion, bioaffald og 
biprodukter fra biobaseret industri, og på

Formålet er at fremme lavemissions-, 
ressourceeffektive (herunder effektivitet i 
brugen af næringsstoffer, energi, kulstof, 
vand og jord), bæredygtige og 
konkurrencedygtige europæiske 
biobaserede industrier, idet bioaffald gøres 
til et aktiv, hvis potentiale udnyttes fuldt 
ud, og for hvilket det er afgørende at 
etablere et lukket kredsløb af 
næringsstoffer mellem by- og 
landområder. I aktiviteterne skal der 
fokuseres på fremme af bioøkonomi ved at 
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åbning af nye markeder ved at støtte 
standardisering, regulering og 
demonstration/forsøg på stedet og andet, 
samtidig med at der tages hensyn til 
bioøkonomiens indvirkning på 
arealanvendelse og ændringer i 
arealanvendelse.

omdanne konventionelle industriprocesser 
og -produkter, så de bliver biobaserede og 
ressource- og energieffektive, udvikling af 
integrerede anden og tredje 
generationsbioraffinaderier, der benytter 
biomasse og andre restprodukter fra 
primær landbrugs- og 
skovbrugsproduktion, bioaffald og 
biprodukter fra biobaseret industri, og 
omdannelse af bioaffald i byområder til 
rå- og hjælpestoffer i landbruget gennem 
effektiv rensning. Dette vil fremme nye 
markeder og skabe potentiale for nye 
indtægtsmuligheder for 
primærproducenter ved at støtte 
standardisering, certificeringssystemer, 
regulering og demonstration/forsøg på 
stedet og andet, samtidig med at der tages 
hensyn til bioøkonomiens indvirkning på 
arealanvendelse og ændringer i 
arealanvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 1427
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at fremme lavemissions-,
ressourceeffektive, bæredygtige og 
konkurrencedygtige europæiske 
biobaserede industrier. I aktiviteterne skal 
der fokuseres på fremme af bioøkonomi 
ved at omdanne konventionelle 
industriprocesser og -produkter, så de 
bliver biobaserede og ressource- og 
energieffektive, udvikling af integrerede 
bioraffinaderier, der benytter biomasse fra 
primærproduktion, bioaffald og 
biprodukter fra biobaseret industri, og på 
åbning af nye markeder ved at støtte 

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

åbning af nye markeder ved, hvor det er 
nødvendigt, at støtte standardisering, men 
også gennem regulering og 
demonstrationsaktiviteter og andet, 
samtidig med at der tages hensyn til 
bioøkonomiens miljømæssige og 
socioøkonomiske indvirkning på 
arealanvendelse og ændringer i 
arealanvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 1428
Marisa Matias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Målet er at fremme lavemissions-, 
bæredygtige og konkurrencedygtige
europæiske biobaserede industrier under 
bevarelse og effektiv anvendelse af 
ressourcerne. I aktiviteterne skal der 
fokuseres på fremme af bioøkonomi ved at 
omdanne konventionelle industriprocesser 
og -produkter, så de bliver biobaserede og 
ressource- og energieffektive, udvikling af 
integrerede bioraffinaderier, der benytter 
biomasse fra primærproduktion, bioaffald 
og biprodukter fra biobaseret industri, og 
på åbning af nye markeder ved at støtte 
standardisering men også differentiering, 
regulering og demonstration/forsøg på 
stedet og andet, samtidig med at der tages 
hensyn til bioøkonomiens indvirkning på 
arealanvendelse og ændringer i 
arealanvendelse såvel som til synspunkter 
og bekymringer i civilsamfundet..

Or. en
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Ændringsforslag 1429
Corinne Lepage

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1430
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1431
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 1432
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1433
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at fremme lavemissions-, 
ressourceeffektive, bæredygtige og 
konkurrencedygtige europæiske 
biobaserede industrier. I aktiviteterne skal 
der fokuseres på fremme af bioøkonomi 

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

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

Or. en

Begrundelse

Udvikling af integrerede bioraffinaderier må ikke være begrænset til brugen.

Ændringsforslag 1434
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Vedrører ikke den danske tekst
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bioøkonomiens indvirkning på 
arealanvendelse og ændringer i 
arealanvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 1435
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 2 – punkt  2.3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Tværgående havforskning og maritim 
forskning
Udnyttelsen af levende og ikke-levende 
havressourcer samt anvendelse af 
forskellige havenergikilder og den lange 
række af forskellige anvendelser af 
havene giver anledning til tværgående 
videnskabelige og teknologiske 
udfordringer. Have og oceaner spiller 
også en afgørende rolle i regulering af 
klimaet, men de påvirkes kraftigt af 
menneskers aktiviteter inde i landet og 
ved kysterne og deres maritime aktiviteter 
og også af klimaforandringer. Det 
overordnede mål er at udvikle tværgående 
videnskabelig og teknologisk viden på 
hav- og søfartsområdet (herunder gennem 
studiet af pelagiske fugle) med henblik på 
at frigøre det blå vækstpotentiale på tværs 
af marine og maritime erhverv, samtidig 
med at havmiljøet beskyttes, og der sker 
en tilpasning til klimaændringerne. 
Denne strategisk koordinerede tilgang for 
havforskning og maritim forskning på 
tværs af alle udfordringer og søjler i 
Horisont 2020 vil også støtte 
gennemførelsen af relevante EU-
politikker til at bidrage til at levere vigtige 
mål for den blå vækst.

Or. en
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Begrundelse

Dette er baseret på Teresa Riera Madurells betænkning, ændringsforslag 168. Det skal 
tilføjes, at studiet af visse havfuglearter er under hurtig udvikling og har vist sig at være 
overordentlig nyttigt for forståelsen af havmiljøet i bred forstand.

Ændringsforslag 1436
Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.3 a Formålet er at levere tilstrækkeligt 
med fødevarer, foder, biomasse og andre 
råmaterialer, idet naturressourcerne 
bevares og økosystemtjenesterne styrkes, 
herunder hvad angår det at klare og 
afbøde klimaændringer, idet der samtidig 
udvikles tjenester, koncepter og politikker, 
der kan få livet på landet til at blomstre, 
herunder livet for oprindelige folk i 
polaregnene.

Or. en

Ændringsforslag 1437
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at indføre et 
pålideligt, bæredygtigt og 
konkurrencedygtigt energisystem, set i 
lyset af de stadig mere knappe ressourcer, 
stigende energibehov og 
klimaændringerne.

Det specifikke mål er at indføre et 
pålideligt, prisoverkommeligt, bæredygtigt 
og konkurrencedygtigt energisystem, set i 
lyset af de stadig mere knappe ressourcer, 
stigende energibehov og 
klimaændringerne.

Or. de
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Ændringsforslag 1438
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Unionen vil reducere 
drivhusgasemissionerne med 20 % under 
niveauet i 1990 inden 2020. Desuden skal 
vedvarende energikilder dække 20 % af det 
endelige energiforbrug i 2020 
sammenkoblet med et 
energieffektivitetsmål på 20 %. Hvis disse 
mål skal nås, vil det kræve en omlægning 
af energisystemet, hvor lavemission 
kombineres med energisikkerhed og 
overkommelige priser, samtidig med at 
Europas økonomiske konkurrenceevne 
styrkes. En sådan omlægning af systemet 
er nødvendig, fordi europæiske 
virksomheder og forbrugere på grund af 
udsvingene i energipriserne på 
verdensmarkedet (og problemet med 
leveringssikkerheden), øget beskatning på 
energikilder og høje omkostninger 
forbundet med tilpasning til Unionens 
lovgivning for miljø og klimaændring 
bruger en stadig stigende del af deres 
indkomst på energi.

Or. it

Ændringsforslag 1439
Fiona Hall, Kent Johansson
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Unionen vil reducere 
drivhusgasemissionerne med 20 % under 
niveauet i 1990 inden 2020 og opnå en 
yderligere reduktion på 80-95 % inden 
2050. Desuden skal vedvarende 
energikilder dække 20 % af det endelige 
energiforbrug i 2020 sammenkoblet med et 
energibesparelsesmål på 20 %. Inden 
2050 skal der opnås en reduktion af 
drivhusgasemissionerne på 80-95 %. For 
at nå dette mål skal de teknologierne med 
vedvarende energi i midten af dette 
århundrede tegne sig for den største del af 
Europas energiforsyning. Dette skal 
ledsages af en ambitiøs 
energieffektivitetspolitik, som er den mest 
omkostningseffektive metode til at nå vore 
langsigtede mål med at gå bort fra 
kulstofbaseret energi. Det er derfor 
hensigtsmæssigt, at tre fjerdedele af 
budgettet under denne udfordring går til 
forskning og innovation inden for 
vedvarende energi og energieffektivitet. 
Hvis disse mål skal nås, vil det kræve en 
omlægning af energisystemet, hvor 
bæredygtig lavemission kombineres med 
energisikkerhed og overkommelige priser, 
samtidig med at Europas økonomiske 
konkurrenceevne styrkes. Europa er for 
øjeblikket langt fra dette overordnede mål. 
80 % af det europæiske energisystem 
hviler stadig på fossile brændstoffer, og 
sektoren producerer 80 % af alle Unionens 
drivhusgasemissioner. Hvert år går 2,5 % 
af Unionens bruttonationalprodukt (BNP) 
til energiimport, og det vil sandsynligvis 
stige. Hvis denne tendens fortsætter, vil det 
føre til fuld afhængighed af olie- og 
gasimport i 2050. På grund af udsvingene i 
energipriserne på verdensmarkedet og 
problemet med leveringssikkerheden 
bruger europæiske virksomheder og 
forbrugere en stadig stigende del af deres 
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indkomst på energi.

Or. en

Ændringsforslag 1440
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Unionen vil reducere 
drivhusgasemissionerne med 20 % under 
niveauet i 1990 inden 2020 og opnå en 
yderligere reduktion på 80-95 % inden 
2050. Desuden skal vedvarende 
energikilder dække 20 % af det endelige 
energiforbrug i 2020 sammenkoblet med et 
energieffektivitetsmål på 20 %. Inden 
2050 bør der opnås en reduktion af 
drivhusgasemissionerne på 80-95 %. Alle 
dekarboniseringsscenarier i 
energikøreplanen 2050 viser, at 
vedvarende energiteknologier fra midten 
af dette århundrede vil udgøre den største 
andel af energiforsyningsteknologier. 
Dette skal ledsages af en ambitiøs 
energieffektivitetspolitik, som er den mest 
omkostningseffektive metode til at nå vore 
langsigtede mål med at gå bort fra 
kulstofbaseret energi. Det er derfor 
hensigtsmæssigt, at tre fjerdedele af 
budgettet under denne udfordring går til 
forskning og innovation inden for 
vedvarende energi og energieffektivitet.
Hvis disse mål skal nås, vil det kræve en 
omlægning af energisystemet, hvor 
udvikling af alternativer til fossile 
brændstoffer kombineres med 
energisikkerhed og overkommelige priser, 
samtidig med at Europas økonomiske 
konkurrenceevne styrkes. Europa er for 
øjeblikket langt fra dette overordnede mål. 
80 % af det europæiske energisystem 
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hviler stadig på fossile brændstoffer, og 
sektoren producerer 80 % af alle Unionens 
drivhusgasemissioner. Hvert år går 2,5 % 
af Unionens bruttonationalprodukt (BNP)
til energiimport, og det vil sandsynligvis 
stige. Hvis denne tendens fortsætter, vil det 
føre til fuld afhængighed af olie- og 
gasimport i 2050. På grund af udsvingene i 
energipriserne på verdensmarkedet og 
problemet med leveringssikkerheden 
bruger europæiske virksomheder og 
forbrugere en stadig stigende del af deres 
indkomst på energi.

Or. en

Ændringsforslag 1441
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Unionen vil reducere 
drivhusgasemissionerne med 20 % under 
niveauet i 1990 inden 2020 og opnå en 
yderligere reduktion på 80-95 % inden 
2050. Desuden skal vedvarende 
energikilder dække 20 % af det endelige 
energiforbrug i 2020 sammenkoblet med et 
energieffektivitetsmål på 20 %. Inden 
2050 skal der opnås en reduktion af 
drivhusgasemissionerne på 80-95 %. Alle 
scenarier i energikøreplanen 2050 viser, 
at vedvarende energiteknologier fra 
midten af dette århundrede vil udgøre den 
største andel af 
energiforsyningsteknologier, og at 
energieffektiviteten vil spille en afgørende 
rolle for opfyldelsen af målsætningerne.. 
Det er derfor hensigtsmæssigt, at 85 % af 
budgettet under denne udfordring går til 
forskning og innovation inden for 
vedvarende energi og energieffektivitet i 
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stige. Hvis denne tendens fortsætter, vil det 
føre til fuld afhængighed af olie- og 
gasimport i 2050. På grund af udsvingene i 
energipriserne på verdensmarkedet og 
problemet med leveringssikkerheden 
bruger europæiske virksomheder og 
forbrugere en stadig stigende del af deres 
indkomst på energi.

slutanvendelserne. Hvis disse mål skal 
nås, vil det kræve en omlægning af 
energisystemet, hvor vedvarende energi
kombineres med energisikkerhed og 
overkommelige priser, samtidig med at 
Europas økonomiske konkurrenceevne 
styrkes. Europa er for øjeblikket langt fra 
dette overordnede mål. 80 % af det 
europæiske energisystem hviler stadig på 
fossile brændstoffer, og sektoren 
producerer 80 % af alle Unionens 
drivhusgasemissioner. Hvert år går 2,5 % 
af Unionens bruttonationalprodukt (BNP) 
til energiimport, og det vil sandsynligvis 
stige. Hvis denne tendens fortsætter, vil det 
føre til fuld afhængighed af olie- og 
gasimport i 2050. På grund af udsvingene i 
energipriserne på verdensmarkedet og 
problemet med leveringssikkerheden 
bruger europæiske virksomheder og 
forbrugere en stadig stigende del af deres 
indkomst på energi.

Or. en

Ændringsforslag 1442
Kent Johansson, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionen vil reducere 
drivhusgasemissionerne med 20 % under 
niveauet i 1990 inden 2020 og opnå en 
yderligere reduktion på 80-95 % inden 
2050. Desuden skal vedvarende 
energikilder dække 20 % af det endelige 
energiforbrug i 2020 sammenkoblet med et 
energieffektivitetsmål på 20 %. Hvis disse 
mål skal nås, vil det kræve en omlægning 
af energisystemet, hvor lavemission 
kombineres med energisikkerhed og 
overkommelige priser, samtidig med at 
Europas økonomiske konkurrenceevne 

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

forudsætning af tilstrækkelig investering 
og optag vil være nødt til at udgøre 
størsteparten af 
energiforsyningsteknologierne inden 
midten af dette århundrede. Det er derfor 
formålstjenligt, at passende midler under 
denne udfordring afsættes til forskning og 
innovation inden for vedvarende energi.
Hvis disse mål skal nås, vil det kræve en 
omlægning af energisystemet, hvor 
lavemission kombineres med 
energisikkerhed og overkommelige priser, 
samtidig med at Europas økonomiske 
konkurrenceevne styrkes. Europa er for 
øjeblikket langt fra dette overordnede mål. 
80 % af det europæiske energisystem 
hviler stadig på fossile brændstoffer, og 
sektoren producerer 80 % af alle Unionens 
drivhusgasemissioner. Hvert år går 2,5 % 
af Unionens bruttonationalprodukt (BNP) 
til energiimport, og det vil sandsynligvis 
stige. Hvis denne tendens fortsætter, vil det 
føre til fuld afhængighed af olie- og 
gasimport i 2050. På grund af udsvingene i 
energipriserne på verdensmarkedet og 
problemet med leveringssikkerheden 
bruger europæiske virksomheder og 
forbrugere en stadig stigende del af deres 
indkomst på energi.

Or. en

Ændringsforslag 1443
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionen vil reducere 
drivhusgasemissionerne med 20 % under 
niveauet i 1990 inden 2020 og opnå en 
yderligere reduktion på 80-95 % inden 
2050. Desuden skal vedvarende 
energikilder dække 20 % af det endelige 

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

energiforbrug i 2020 sammenkoblet med et 
energieffektivitetsmål på 20 %. Det er 
derfor passende, at størsteparten af 
budgettet under denne udfordring går til 
forskning og innovation inden for 
vedvarende energi, energilagring, CO2 –
opsamling, kulstofneutral 
energiproduktion og forbedringer i 
netforvaltningen og energieffektiviteten.
Hvis disse mål skal nås, vil det kræve en 
omlægning af energisystemet, hvor 
lavemission kombineres med 
energisikkerhed og overkommelige priser, 
samtidig med at Europas økonomiske 
konkurrenceevne styrkes. Europa er for 
øjeblikket langt fra dette overordnede mål. 
80 % af det europæiske energisystem 
hviler stadig på fossile brændstoffer, og 
sektoren producerer 80 % af alle Unionens 
drivhusgasemissioner. Hvert år går 2,5 % 
af Unionens bruttonationalprodukt (BNP) 
til energiimport, og det vil sandsynligvis 
stige. Hvis denne tendens fortsætter, vil det 
føre til fuld afhængighed af olie- og 
gasimport i 2050. På grund af udsvingene i 
energipriserne på verdensmarkedet og 
problemet med leveringssikkerheden 
bruger europæiske virksomheder og 
forbrugere en stadig stigende del af deres 
indkomst på energi.

Or. en

Ændringsforslag 1444
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionen vil reducere 
drivhusgasemissionerne med 20 % under 
niveauet i 1990 inden 2020 og opnå en 
yderligere reduktion på 80-95 % inden 
2050. Desuden skal vedvarende 

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

energikilder dække 20 % af det endelige 
energiforbrug i 2020 sammenkoblet med et 
energieffektivitetsmål på 20 %. Det er 
derfor vigtigt, at man koncentrerer sig om 
at finde den optimale løsning for 
integration af vedvarende energi ved at få 
elektricitetsnettet til at balancere med 
dynamiske og miljøvenlige 
produktionsteknologier. Hvis disse mål 
skal nås, vil det kræve en omlægning af 
energisystemet, hvor lavemission 
kombineres med energisikkerhed og 
overkommelige priser, samtidig med at 
Europas økonomiske konkurrenceevne 
styrkes. Europa er for øjeblikket langt fra 
dette overordnede mål. 80 % af det 
europæiske energisystem hviler stadig på 
fossile brændstoffer, og sektoren 
producerer 80 % af alle Unionens 
drivhusgasemissioner. Hvert år går 2,5 % 
af Unionens bruttonationalprodukt (BNP) 
til energiimport, og det vil sandsynligvis 
stige. Hvis denne tendens fortsætter, vil det 
føre til fuld afhængighed af olie- og 
gasimport i 2050. På grund af udsvingene i 
energipriserne på verdensmarkedet og 
problemet med leveringssikkerheden 
bruger europæiske virksomheder og 
forbrugere en stadig stigende del af deres 
indkomst på energi.

Or. en

Begrundelse

Vedvarende energiteknologier spiller en afgørende rolle i alle dekarboniseringsscenarier i 
energikøreplanen 2050, og F&U bør derfor først og fremmest tage sigte på den rette balance,
når de nye teknologier for vedvarende energi skal integreres i elektricitetsnettet.

Ændringsforslag 1445
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det endelige mål for reduktion af drivhusgasser inden 2050 er endnu ikke afgjort. En 
reduktion på mellem 80 og 95 % er ønskelig men ikke nødvendigvis mulig. Der er også nye 
gas- og oliekilder i Europa, og man er ved at tage stilling til, om de kan udnyttes på en 
bæredygtig måde. De bør ikke lades ude af betragtning i forbindelse med Horisont 2020.

Ændringsforslag 1446
Herbert Reul
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionen vil reducere 
drivhusgasemissionerne med 20 % under 
niveauet i 1990 inden 2020 og opnå en 
yderligere reduktion på 8095 % inden 
2050. Desuden skal vedvarende 
energikilder dække 20 % af det endelige 
energiforbrug i 2020 sammenkoblet med et 
energieffektivitetsmål på 20 %. Hvis disse 
mål skal nås, vil det kræve en omlægning
af energisystemet, hvor lavemission 
kombineres med energisikkerhed og 
overkommelige priser, samtidig med at 
Europas økonomiske konkurrenceevne 
styrkes. Europa er for øjeblikket langt fra 
dette overordnede mål. 80 % af det 
europæiske energisystem hviler stadig på 
fossile brændstoffer, og sektoren 
producerer 80 % af alle Unionens 
drivhusgasemissioner. Hvert år går 2,5 % 
af Unionens bruttonationalprodukt (BNP) 
til energiimport, og det vil sandsynligvis 
stige. Hvis denne tendens fortsætter, vil det 
føre til fuld afhængighed af olie- og 
gasimport i 2050. På grund af udsvingene i 
energipriserne på verdensmarkedet og 
problemet med leveringssikkerheden 
bruger europæiske virksomheder og 
forbrugere en stadig stigende del af deres 
indkomst på energi.

Unionen vil reducere 
drivhusgasemissionerne med 20 % under 
niveauet i 1990 inden 2020 og opnå en 
yderligere reduktion på 8095 % inden 
2050. Desuden skal vedvarende 
energikilder dække 20 % af det endelige 
energiforbrug i 2020 sammenkoblet med et 
energieffektivitetsmål på 20 %. Hvis disse 
mål skal nås, vil det kræve en yderligere 
udvikling af energisystemet, hvor 
lavemission kombineres med 
energisikkerhed og overkommelige priser, 
samtidig med at Europas økonomiske 
konkurrenceevne styrkes. Europa er for 
øjeblikket langt fra dette overordnede mål. 
80 % af det europæiske energisystem 
hviler stadig på fossile brændstoffer, og 
sektoren producerer 80 % af alle Unionens 
drivhusgasemissioner. Hvert år går 2,5 % 
af Unionens bruttonationalprodukt (BNP) 
til energiimport, og det vil sandsynligvis 
stige. Hvis denne tendens fortsætter, kan 
afhængigheden af olie- og gasimport 
vokse yderligere inden 2050. På grund af 
udsvingene i energipriserne på 
verdensmarkedet og problemet med 
leveringssikkerheden bruger europæiske 
virksomheder og forbrugere en stadig 
stigende del af deres indkomst på energi.

Or. de

Ændringsforslag 1447
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst).

Or. en

Ændringsforslag 1448
Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Køreplanen for en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050 viser, at den 
planlagte reduktion af 

udgår
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drivhusgasemissioner i vid udstrækning 
vil skulle nås inden for Unionens område. 
Det vil indebære, at CO2-emissionerne 
skal være reduceret med over 90 % inden 
2050 i elsektoren, med over 80 % i 
industrien, med mindst 60 % inden for 
transport og med omkring 90 % inden for 
de øvrige sektorer og tjenester.

Or. it

Begrundelse

Som navnet antyder, omfatter programmet kun perioden op til 2020. Der giver derfor ingen 
mening at henvise til mulige fremtidsscenarier for de næste årtier.

Ændringsforslag 1449
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Køreplanen for en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 205027 viser, at den 
planlagte reduktion af 
drivhusgasemissioner i vid udstrækning vil 
skulle nås inden for Unionens område. Det 
vil indebære, at CO2-emissionerne skal 
være reduceret med over 90 % inden 2050 
i elsektoren, med over 80 % i industrien, 
med mindst 60 % inden for transport og 
med omkring 90 % inden for de øvrige 
sektorer og tjenester.

Køreplanen for en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 205027 viser, at den 
planlagte reduktion af 
drivhusgasemissioner i vid udstrækning vil 
skulle nås inden for Unionens område. Det 
vil indebære, at CO2-emissionerne skal 
være reduceret med over 90 % inden 2050 
i elsektoren, med over 80 % i industrien, 
med mindst 60 % inden for transport og 
med omkring 90 % inden for de øvrige 
sektorer og tjenester. Køreplanen viser 
også, at bl.a. gas på kort til mellemlang 
sigt kan bidrage til omstillingen af 
energisektoren.

Or. en

Ændringsforslag 1450
Konrad Szymański
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Køreplanen for en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 205027 viser, at 
den planlagte reduktion af 
drivhusgasemissioner i vid udstrækning vil 
skulle nås inden for Unionens område. Det 
vil indebære, at CO2-emissionerne skal 
være reduceret med over 90 % inden 2050 
i elsektoren, med over 80 % i industrien, 
med mindst 60 % inden for transport og 
med omkring 90 % inden for de øvrige 
sektorer og tjenester.

Køreplanen for en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 205027, som den er 
udarbejdet af Kommissionen, går ud fra 
den antagelse, at den planlagte reduktion 
af drivhusgasemissioner i vid udstrækning 
vil skulle nås inden for Unionens område i 
lyset af, at der mangler en 
verdensomspændende aftale om 
spørgsmålet. Det vil indebære, at CO2-
emissionerne skal være reduceret med over 
90 % inden 2050 i elsektoren, med over 
80 % i industrien, med 60 % inden for 
transport og med 90 % inden for de øvrige 
sektorer og tjenester.

Or. en

Begrundelse

Det endelige mål for reduktion af drivhusgasser inden 2050 er endnu ikke afgjort. En 
reduktion på mellem 80 og 95 % er ønskelig men ikke nødvendigvis mulig.

Ændringsforslag 1451
Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Køreplanen for en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050 viser, at den 
planlagte reduktion af 
drivhusgasemissioner i vid udstrækning 
ville skulle nås inden for Unionens område. 
Det ville indebære, at CO2-emissionerne 
inden 2050 skulle være reduceret i 
elsektoren, i industrien, inden for transport, 
inden for tjenesteydelser og i andre 
sektorer.
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Or. de

Ændringsforslag 1452
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Køreplanen for en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 205027 viser, at 
den planlagte reduktion af 
drivhusgasemissioner i vid udstrækning vil 
skulle nås inden for Unionens område. Det 
vil indebære, at CO2-emissionerne skal 
være reduceret med over 90 % inden 2050 
i elsektoren, med over 80 % i industrien, 
med mindst 60 % inden for transport og 
med omkring 90 % inden for de øvrige 
sektorer og tjenester.

(Vedrører ikke den danske tekst).

Or. en

Ændringsforslag 1453
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne opnå disse reduktioner kræves 
der betydelige investeringer inden for 
forskning, udvikling, demonstration og 
indførelse af effektive, sikre og pålidelige 
lavemissionsenergiteknologier og -
tjenester. Det skal ske samtidig med ikke-
teknologiske løsninger på både udbuds- og 
efterspørgselssiden. Alt dette skal indgå i 
en integreret lavemissionspolitik, som også 
omfatter centrale støtteteknologier, især 
ikt-løsninger og avanceret fremstilling og 

For at kunne opnå disse reduktioner kræves 
der betydelige investeringer inden for 
forskning, udvikling, demonstration og 
indførelse af effektive, sikre og pålidelige 
lavemissionsenergiteknologier og -
tjenester. En betragtelig del af budgettet 
under denne samfundsudfordring skal 
derfor bruges til at støtte forskning og 
innovation i vedvarende energi, 
energidistribution, intelligente net, 
energilagring og energieffektivitet. Det 
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forarbejdning samt avancerede materialer. 
Målet er at nå frem til effektive 
energiteknologier og -tjenester, som kan 
udnyttes bredt på europæiske og 
internationale markeder, og at etablere 
intelligent forvaltning på 
efterspørgselssiden, som er baseret på et 
åbent og transparent marked for handel 
med energi og intelligente energieffektive 
forvaltningssystemer.

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

Or. en

Ændringsforslag 1454
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne opnå disse reduktioner kræves 
der betydelige investeringer inden for 
forskning, udvikling, demonstration og 
indførelse af effektive, sikre og pålidelige 
lavemissionsenergiteknologier og -
tjenester. Det skal ske samtidig med ikke-
teknologiske løsninger på både udbuds- og 
efterspørgselssiden. Alt dette skal indgå i 
en integreret lavemissionspolitik, som også 
omfatter centrale støtteteknologier, især 
ikt-løsninger og avanceret fremstilling og 
forarbejdning samt avancerede materialer. 
Målet er at nå frem til effektive 
energiteknologier og -tjenester, som kan 
udnyttes bredt på europæiske og 
internationale markeder, og at etablere 
intelligent forvaltning på 

For at kunne opnå disse reduktioner kræves 
der betydelige investeringer inden for 
forskning, udvikling, demonstration og 
indførelse af effektive, sikre og pålidelige 
lavemissionsenergiteknologier og -
tjenester. Idet energieffektivitet og 
vedvarende energiteknologier er det, der 
bør satses på, når det gælder om at opnå 
dekarboniseringsmålene, skal mindst 75 
% af budgettet under denne 
samfundsmæssige udfordring afsættes til 
disse teknologier., Det skal ske samtidig 
med ikke-teknologiske løsninger på både 
udbuds- og efterspørgselssiden. Alt dette 
skal indgå i en integreret 
lavemissionspolitik, som også omfatter 
centrale støtteteknologier, især ikt-
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efterspørgselssiden, som er baseret på et 
åbent og transparent marked for handel 
med energi og intelligente energieffektive 
forvaltningssystemer.

løsninger og avanceret fremstilling og 
forarbejdning samt avancerede materialer. 
Målet er at nå frem til effektive 
energiteknologier og -tjenester, som kan 
udnyttes bredt på europæiske og 
internationale markeder, og at etablere 
intelligent forvaltning på 
efterspørgselssiden, som er baseret på et 
åbent og transparent marked for handel 
med energi og intelligente energieffektive 
forvaltningssystemer.

Or. en

Begrundelse

EU’s energiplan fremhæver vedvarende energi og energieffektivitet som en del af alle de 
scenarier, der er rettet mod at nå dekarboniseringsmålene for 2050. Hvis Europa skal opnå 
dette, er det nødvendigt med betragtelig støtte til forskning og innovation.

Ændringsforslag 1455
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at kunne opnå disse reduktioner kræves 
der betydelige investeringer inden for 
forskning, udvikling, demonstration og 
indførelse af effektive, sikre og pålidelige 
lavemissionsenergiteknologier og -
tjenester. Der bør lægges særlig vægt på 
forskning, udvikling og udbredelse af 
mindre energiproduktionsanlæg og 
mikroproduktionsanlæg. Det skal ske 
samtidig med ikke-teknologiske løsninger 
på både udbuds- og efterspørgselssiden. 
Alt dette skal indgå i en integreret 
lavemissionspolitik, som også omfatter 
centrale støtteteknologier, især ikt-
løsninger og avanceret fremstilling og 
forarbejdning samt avancerede materialer. 
Målet er at nå frem til effektive 
energiteknologier og -tjenester, som kan 
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åbent og transparent marked for handel 
med energi og intelligente energieffektive 
forvaltningssystemer.

udnyttes bredt på europæiske og 
internationale markeder, og at etablere 
intelligent forvaltning på 
efterspørgselssiden, som er baseret på et 
åbent og transparent marked for handel 
med energi og intelligente energieffektive 
forvaltningssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 1456
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Horisont 2020 bør satse på energiteknologier såsom elektricitetsoplagring, der vil bidrage 
væsentligt til at tackle den varierende energitilførsel fra vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 1457
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Horisont 2020 bør satse på energiteknologier såsom elektricitetsoplagring, der kan hjælpe 
med at opveje den varierende energitilførsel i form af vedvarende energi.
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Ændringsforslag 1458
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1459
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne opnå disse reduktioner kræves 
der betydelige investeringer inden for 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1460
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne opnå disse reduktioner kræves 
der betydelige investeringer inden for 
forskning, udvikling, demonstration og 
indførelse af effektive, sikre og pålidelige 
lavemissionsenergiteknologier og -
tjenester. Det skal ske samtidig med ikke-
teknologiske løsninger på både udbuds- og 
efterspørgselssiden. Alt dette skal indgå i 
en integreret lavemissionspolitik, som også 
omfatter centrale støtteteknologier, især 
ikt-løsninger og avanceret fremstilling og 
forarbejdning samt avancerede materialer. 
Målet er at nå frem til effektive 

(Vedrører ikke den danske tekst).
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energiteknologier og -tjenester, som kan 
udnyttes bredt på europæiske og 
internationale markeder, og at etablere 
intelligent forvaltning på 
efterspørgselssiden, som er baseret på et 
åbent og transparent marked for handel 
med energi og intelligente energieffektive 
forvaltningssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 1461
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it
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Ændringsforslag 1462
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1463
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne opnå disse reduktioner kræves 
der betydelige investeringer inden for 
forskning, udvikling, demonstration og 
indførelse af effektive, sikre og pålidelige 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1464
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

efterspørgselssiden, som er baseret på et 
åbent og transparent marked for handel 
med energi og intelligente energieffektive 
forvaltningssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 1465
Herbert Reul

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 1466
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nye teknologier og løsninger skal 
konkurrere på omkostninger og 
pålidelighed imod højt optimerede 
systemer med veletablerede parter og 
teknologier. Forskning og innovation er 
helt afgørende, hvis disse nye, renere og 
mere effektive lavemissionsenergikilder 
skal blive kommercielt attraktive i det 
nødvendige omfang. Hverken industrien 
alene eller medlemsstaterne hver for sig er 
i stand til at bære omkostningerne og 
risiciene, hvor hoveddrivkræfterne 
(overgang til en lavemissionsøkonomi, der 
giver sikker energi til rimelige priser), 
ligger uden for markedet.

Nye teknologier og løsninger skal 
konkurrere med energisystemer, der er 
udformet for historiske parter og 
teknologier, der indtil nu har draget nytte 
af omfattende forskningsfinansiering og 
støtte. Forskning og innovation er helt 
afgørende, hvis disse nye, rene og mere 
effektive lavemissionsenergikilder skal 
blive kommercielt attraktive i det 
nødvendige omfang. Finansiering af 
forskning og udvikling af teknologier for 
fossile brændstoffer kan derfor ikke 
komme på tale under denne 
samfundsmæssige udfordring. Hverken 
industrien alene eller medlemsstaterne hver 
for sig er i stand til at bære omkostningerne 
og risiciene, hvor hoveddrivkræfterne 
(overgang til en lavemissionsøkonomi, der 
giver sikker energi til rimelige priser), 
ligger uden for markedet.

Or. en

Ændringsforslag 1467
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Kent Johansson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nye teknologier og løsninger skal 
konkurrere på omkostninger og 
pålidelighed imod højt optimerede 
systemer med veletablerede parter og 
teknologier. Forskning og innovation er 
helt afgørende, hvis disse nye, renere og 
mere effektive lavemissionsenergikilder 
skal blive kommercielt attraktive i det 
nødvendige omfang. Hverken industrien 
alene eller medlemsstaterne hver for sig er 
i stand til at bære omkostningerne og 
risiciene, hvor hoveddrivkræfterne 

Nye teknologier og løsninger skal 
konkurrere inden for energisystemer, der 
er udformet for historiske parter og 
teknologier, der indtil nu har opsuget 
langt den største del af verdens og 
Europas forskningsfinansiering og -støtte.
Forskning og innovation er helt afgørende, 
hvis disse nye, renere og mere effektive 
lavemissionskilder skal blive kommercielt 
attraktive i det nødvendige omfang; 
finansiering af forskning og udvikling af 
teknologier for fossile brændstoffer kan 
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(overgang til en lavemissionsøkonomi, der 
giver sikker energi til rimelige priser), 
ligger uden for markedet.

derfor ikke komme på tale under denne 
samfundsmæssige udfordring. Hverken 
industrien alene eller medlemsstaterne hver 
for sig er i stand til at bære omkostningerne 
og risiciene, hvor hoveddrivkræfterne 
(overgang til en lavemissionsøkonomi, der 
giver sikker energi til rimelige priser), 
ligger uden for markedet.

Or. en

Ændringsforslag 1468
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nye teknologier og løsninger skal 
konkurrere på omkostninger og 
pålidelighed imod højt optimerede
systemer med veletablerede parter og 
teknologier. Forskning og innovation er 
helt afgørende, hvis disse nye, renere og 
mere effektive lavemissionsenergikilder
skal blive kommercielt attraktive i det 
nødvendige omfang. Hverken industrien 
alene eller medlemsstaterne hver for sig er 
i stand til at bære omkostningerne og 
risiciene, hvor hoveddrivkræfterne 
(overgang til en lavemissionsøkonomi, der 
giver sikker energi til rimelige priser), 
ligger uden for markedet.

Nye teknologier og løsninger skal 
konkurrere inden for energisystemer, der 
er udformet for historiske parter og 
teknologier, der indtil i dag har opsuget 
langt den største del af verdens og 
Europas forskningsfinansiering og -støtte.
Forskning og innovation er helt afgørende, 
hvis de nye, renere, vedvarende og mere 
effektive energikilder skal blive 
kommercielt attraktive i det nødvendige 
omfang. Hverken industrien alene eller 
medlemsstaterne hver for sig er i stand til 
at bære omkostningerne og risiciene, hvor 
hoveddrivkræfterne (overgang til en 
lavemissionsøkonomi, der giver sikker 
energi til rimelige priser), ligger uden for 
markedet.

Or. en

Ændringsforslag 1469
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 3 – punkt 3 – punkt  3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nye teknologier og løsninger skal 
konkurrere på omkostninger og 
pålidelighed imod højt optimerede 
systemer med veletablerede parter og 
teknologier. Forskning og innovation er 
helt afgørende, hvis disse nye, renere og 
mere effektive lavemissionsenergikilder 
skal blive kommercielt attraktive i det 
nødvendige omfang. Hverken industrien 
alene eller medlemsstaterne hver for sig er 
i stand til at bære omkostningerne og 
risiciene, hvor hoveddrivkræfterne 
(overgang til en lavemissionsøkonomi, der 
giver sikker energi til rimelige priser), 
ligger uden for markedet.

(Vedrører ikke den danske tekst).

Or. en

Ændringsforslag 1470
Nuno Teixeira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis denne udvikling skal fremskyndes, vil 
det kræve en strategisk tilgang på EU-plan, 
som spænder over energiforsyning, 
efterspørgsel og anvendelse i bygninger, 
tjenester, transport og industrielle 
værdikæder. Det vil indebære, at 
ressourcerne skal rettes ind efter hinanden i 
hele Unionen, blandt andet midlerne fra 
samhørighedspolitik, især gennem de 
nationale og regionale strategier om god 
specialisering, emissionshandelsordninger, 
offentlige indkøb og andre 
finansieringsmekanismer. Det vil også 
kræve regulerings- og 
anvendelsespolitikker for vedvarende 

Hvis denne udvikling skal fremskyndes, vil 
det kræve en strategisk tilgang på EU-plan, 
som spænder over energiforsyning, 
efterspørgsel og anvendelse i bygninger, 
tjenester, transport og industrielle 
værdikæder. Det vil indebære, at 
ressourcerne skal rettes ind efter hinanden i 
hele Unionen, blandt andet midlerne fra 
samhørighedspolitik, især gennem de 
nationale og regionale strategier om god 
specialisering, emissionshandelsordninger, 
offentlige indkøb og andre 
finansieringsmekanismer. Det vil også 
kræve regulerings- og 
anvendelsespolitikker for vedvarende 
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energikilder og energieffektivitet, 
skræddersyet teknisk bistand og 
kapacitetsopbygning, hvis de ikke-
teknologiske barrierer skal fjernes.

energikilder og energieffektivitet, 
skræddersyet teknisk bistand og 
kapacitetsopbygning, hvis de ikke-
teknologiske barrierer skal fjernes. Hvad 
angår de mest afsidesliggende regioner, 
bør muligheden for incitamenter 
overvejes for at give dem mulighed til at 
udvikle vedvarende energikilder og 
således udnytte deres alternative 
energipotentiale, idet de reducerer deres 
afhængighed af fossil energi.

Or. pt

Begrundelse

Som det er blevet foreslået i den nylige meddelelse (COM(2012)0287) af 20. juni 2012 fra 
Kommissionen om Regionerne i den yderste periferi, vil det blive undersøgt, hvordan det vil 
være muligt under Strukturfondene at yde finansiering til vedvarende energi og øget 
energieffektivitet på en måde, der er tilpasset disse regioners særlige karakteristika og behov. 

Ændringsforslag 1471
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis denne udvikling skal fremskyndes, vil 
det kræve en strategisk tilgang på EU-plan, 
som spænder over energiforsyning, 
efterspørgsel og anvendelse i bygninger, 
tjenester, transport og industrielle 
værdikæder. Det vil indebære, at 
ressourcerne skal rettes ind efter hinanden i 
hele Unionen, blandt andet midlerne fra 
samhørighedspolitik, især gennem de 
nationale og regionale strategier om god 
specialisering, emissionshandelsordninger, 
offentlige indkøb og andre 
finansieringsmekanismer. Det vil også 
kræve regulerings- og 
anvendelsespolitikker for vedvarende 
energikilder og energieffektivitet, 
skræddersyet teknisk bistand og 

Hvis denne udvikling skal fremskyndes, vil 
det kræve en strategisk tilgang på EU-plan, 
som spænder over energiforsyning, 
efterspørgsel og anvendelse i bygninger, 
tjenester, transport og industrielle 
værdikæder. Det vil indebære, at 
ressourcerne skal rettes ind efter hinanden i 
hele Unionen, blandt andet midlerne fra 
samhørighedspolitik, især gennem de 
nationale og regionale strategier om god 
specialisering, emissionshandelsordninger, 
offentlige indkøb og andre 
finansieringsmekanismer. Det vil også 
kræve regulerings- og 
anvendelsespolitikker for vedvarende 
energikilder, energieffektivitet og -
sikkerhed, skræddersyet teknisk bistand og 
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kapacitetsopbygning, hvis de ikke-
teknologiske barrierer skal fjernes.

kapacitetsopbygning, hvis de ikke-
teknologiske barrierer skal fjernes.

Or. en

Ændringsforslag 1472
Judith A. Merkies, Norbert Glante

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den strategiske energiteknologiplan (SET-
planen) tilbyder en sådan strategisk tilgang. 
Den har en langsigtet dagsorden for 
tackling af de vigtigste 
innovationsflaskehalse, som 
energiteknologierne står over for i 
forbindelse med frontlinjeforskning og 
F&U/afprøvning af koncepter og med 
demonstration, når virksomheder søger 
kapital til at finansiere store, helt nye 
projekter og til at komme ind på flere 
markeder.

Den strategiske energiteknologiplan (SET-
planen) tilbyder en sådan strategisk tilgang. 
Den har en langsigtet dagsorden for 
tackling af de vigtigste 
innovationsflaskehalse, som 
energiteknologierne står over for i 
forbindelse med frontlinjeforskning og 
F&U/afprøvning af koncepter og med 
demonstration, når virksomheder søger 
kapital til at finansiere store, helt nye 
projekter og til at komme ind på flere 
markeder. Foruden de mange teknologier, 
der er indeholdt i SET-planen, vil andre 
nye teknologier med revolutionerende 
potentiale ikke blive forsømt.

Or. en

Ændringsforslag 1473
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Set ud fra en 
ressourceoptimeringssynsvinkel vil 
vedtagelsen af separate budgetposter for 
hver enkelt af de teknologier, der er 
nævnt i SET-planen, give europæisk 
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merværdi. 

Or. it

Ændringsforslag 1474
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne gennemføre SET-planen fuldt 
ud anslås det, at der er behov for 8 mia. 
EUR om året i de næste ti år. Det ligger 
langt over kapaciteten hos individuelle 
medlemsstater eller aktører inden for 
forskning og industri. Det er nødvendigt 
med investeringer i forskning og 
innovation på EU-plan og med 
mobilisering af bestræbelser i hele Europa i 
form af fælles gennemførelse og deling af 
risici og kapacitet. Unionens finansiering 
af energiforskning og -innovation skal 
derfor supplere medlemsstaternes 
aktiviteter og fokusere på aktiviteter, som 
har en klar EU-merværdi, især aktiviteter 
med et stort potentiale til at mobilisere 
nationale ressourcer. Tiltag på EU-plan 
skal også støtte højt risiko- og 
omkostningsbetonede, langsigtede 
programmer, som går ud over, hvad 
individuelle medlemsstater har mulighed 
for, de skal samle bestræbelserne for at 
reducere investeringsrisici i aktiviteter i 
stor skala, for eksempel industriel 
demonstration, og udvikle interoperable 
energiløsninger for hele Europa.

For at kunne gennemføre SET-planen fuldt 
ud anslås det, at der er behov for 8 mia. 
EUR om året i de næste ti år28. Det ligger 
langt over kapaciteten hos individuelle 
medlemsstater eller aktører inden for 
forskning og industri. Det er nødvendigt 
med investeringer i forskning og 
innovation på EU-plan og med 
mobilisering af bestræbelser i hele Europa i 
form af fælles gennemførelse og deling af 
risici og kapacitet. Unionens finansiering 
af energiforskning og -innovation skal 
derfor supplere medlemsstaternes 
aktiviteter og fokusere på aktiviteter, som 
har en klar EU-merværdi, især aktiviteter 
med et stort potentiale til at mobilisere 
nationale ressourcer. Tiltag på EU-plan 
skal også støtte højt risiko- og 
omkostningsbetonede, langsigtede 
programmer, som går ud over, hvad 
individuelle medlemsstater har mulighed 
for, de skal samle bestræbelserne for at 
reducere investeringsrisici i aktiviteter i 
stor skala, for eksempel industriel 
demonstration, og udvikle interoperable 
energiløsninger for hele Europa. EU-
finansiering vil kun blive brugt til at 
finansiere bæredygtig teknologi i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions klima- og energimål.

Or. en
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Ændringsforslag 1475
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne gennemføre SET-planen fuldt 
ud anslås det, at der er behov for 8 mia. 
EUR om året i de næste ti år. Det ligger 
langt over kapaciteten hos individuelle 
medlemsstater eller aktører inden for 
forskning og industri. Det er nødvendigt 
med investeringer i forskning og 
innovation på EU-plan og med 
mobilisering af bestræbelser i hele Europa i 
form af fælles gennemførelse og deling af 
risici og kapacitet. Unionens finansiering 
af energiforskning og -innovation skal 
derfor supplere medlemsstaternes 
aktiviteter og fokusere på aktiviteter, som 
har en klar EU-merværdi, især aktiviteter 
med et stort potentiale til at mobilisere 
nationale ressourcer. Tiltag på EU-plan 
skal også støtte højt risiko- og 
omkostningsbetonede, langsigtede
programmer, som går ud over, hvad 
individuelle medlemsstater har mulighed 
for, de skal samle bestræbelserne for at 
reducere investeringsrisici i aktiviteter i 
stor skala, for eksempel industriel 
demonstration, og udvikle interoperable 
energiløsninger for hele Europa.

For at kunne gennemføre SET-planen fuldt 
ud anslås det, at der er behov for 8 mia. 
EUR om året i de næste ti år28. Det ligger 
langt over kapaciteten hos individuelle 
medlemsstater eller aktører inden for 
forskning og industri. Det er nødvendigt 
med investeringer i forskning og 
innovation på EU-plan og med 
mobilisering af bestræbelser i hele Europa i 
form af fælles gennemførelse og deling af 
risici og kapacitet. Unionens finansiering 
af energiforskning og -innovation skal 
derfor supplere medlemsstaternes 
aktiviteter og fokusere på aktiviteter, som 
har en klar EU-merværdi, især aktiviteter 
med et stort potentiale til at mobilisere 
nationale ressourcer, skabe arbejdspladser 
og udnytte sikre og rene energikilder. 
Tiltag på EU-plan skal også støtte 
programmer til at støtte gennemførelsen af 
Europa 2020-målene, som går ud over, 
hvad individuelle medlemsstater har 
mulighed for; de skal samle bestræbelserne 
for at reducere investeringsrisici i 
aktiviteter, for eksempel industriel 
demonstration, og udvikle interoperable 
energiløsninger for hele Europa.

Or. en

Ændringsforslag 1476
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.2 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne gennemføre SET-planen fuldt 
ud anslås det, at der er behov for 8 mia. 
EUR om året i de næste ti år. Det ligger 
langt over kapaciteten hos individuelle 
medlemsstater eller aktører inden for 
forskning og industri. Det er nødvendigt 
med investeringer i forskning og 
innovation på EU-plan og med 
mobilisering af bestræbelser i hele Europa i 
form af fælles gennemførelse og deling af 
risici og kapacitet. Unionens finansiering 
af energiforskning og -innovation skal 
derfor supplere medlemsstaternes 
aktiviteter og fokusere på aktiviteter, som 
har en klar EU-merværdi, især aktiviteter 
med et stort potentiale til at mobilisere 
nationale ressourcer. Tiltag på EU-plan 
skal også støtte højt risiko- og 
omkostningsbetonede, langsigtede 
programmer, som går ud over, hvad 
individuelle medlemsstater har mulighed 
for, de skal samle bestræbelserne for at 
reducere investeringsrisici i aktiviteter i 
stor skala, for eksempel industriel 
demonstration, og udvikle interoperable 
energiløsninger for hele Europa.

For at kunne gennemføre SET-planen fuldt 
ud anslås det, at der er behov for 8 mia. 
EUR om året i de næste ti år28. Det ligger 
langt over kapaciteten hos individuelle 
medlemsstater eller aktører inden for 
forskning og industri. Det er nødvendigt 
med investeringer i forskning og 
innovation på EU-plan og med 
mobilisering af bestræbelser i hele Europa i 
form af fælles gennemførelse og deling af 
risici og kapacitet. Unionens finansiering 
af energiforskning og -innovation skal 
derfor supplere og opgradere
medlemsstaternes aktiviteter og fokusere 
på aktiviteter, som har en klar EU-
merværdi, især aktiviteter med et stort 
potentiale til at mobilisere nationale 
ressourcer og skabe økonomier og 
stordriftsfordele. Tiltag på EU-plan skal 
også støtte højt risiko- og 
omkostningsbetonede, langsigtede 
programmer, som går ud over, hvad 
individuelle medlemsstater har mulighed 
for, de skal samle bestræbelserne for at 
reducere investeringsrisici i aktiviteter i 
stor skala, for eksempel industriel 
demonstration, og udvikle interoperable 
energiløsninger for hele Europa.

Or. en

Ændringsforslag 1477
Judith A. Merkies

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne gennemføre SET-planen fuldt 
ud anslås det, at der er behov for 8 mia. 
EUR om året i de næste ti år. Det ligger 
langt over kapaciteten hos individuelle 

For at kunne gennemføre SET-planen fuldt 
ud anslås det, at der er behov for 8 mia. 
EUR om året i de næste ti år28. Det ligger 
langt over kapaciteten hos individuelle 
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medlemsstater eller aktører inden for 
forskning og industri. Det er nødvendigt 
med investeringer i forskning og 
innovation på EU-plan og med 
mobilisering af bestræbelser i hele Europa i 
form af fælles gennemførelse og deling af 
risici og kapacitet. Unionens finansiering 
af energiforskning og -innovation skal 
derfor supplere medlemsstaternes 
aktiviteter og fokusere på aktiviteter, som 
har en klar EU-merværdi, især aktiviteter 
med et stort potentiale til at mobilisere 
nationale ressourcer. Tiltag på EU-plan 
skal også støtte højt risiko- og 
omkostningsbetonede, langsigtede 
programmer, som går ud over, hvad 
individuelle medlemsstater har mulighed 
for, de skal samle bestræbelserne for at 
reducere investeringsrisici i aktiviteter i 
stor skala, for eksempel industriel 
demonstration, og udvikle interoperable 
energiløsninger for hele Europa.

medlemsstater eller aktører inden for 
forskning og industri. Det er nødvendigt 
med investeringer i forskning og 
innovation på EU-plan og med 
mobilisering af bestræbelser i hele Europa i 
form af fælles gennemførelse og deling af 
risici og kapacitet. Unionens finansiering 
af energiforskning og -innovation skal 
derfor fokusere på aktiviteter fra lille til 
stor målestok, som har en klar EU-
merværdi, især aktiviteter med et stort 
potentiale til at mobilisere nationale 
ressourcer. Tiltag på EU-plan skal også 
støtte højt risiko- og omkostningsbetonede, 
langsigtede programmer, som går ud over, 
hvad individuelle medlemsstater har 
mulighed for, de skal samle bestræbelserne 
for at reducere investeringsrisici i 
aktiviteter i stor skala, for eksempel 
industriel demonstration, og udvikle 
interoperable energiløsninger for hele 
Europa.

Or. en

Ændringsforslag 1478
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med gennemførelsen af SET-planen som 
forsknings- og innovationssøjlen i 
europæisk energipolitik vil Unionens 
forskningssikkerhed og overgangen til en 
lavemissionsøkonomi blive styrket, 
forsknings- og innovationsprogrammer vil 
kunne knyttes til transeuropæiske og 
regionale investeringer i 
energiinfrastruktur, og investorernes vilje 
til at frigøre kapital til projekter med lang 
løbetid og betydelige teknologi- og 
markedsrisici vil kunne øges. Det vil give 
små og store virksomheder mulighed for 

Med gennemførelsen af SET-planen som 
forsknings- og innovationssøjlen i 
europæisk energipolitik vil Unionens 
forskningssikkerhed og overgangen til en 
lavemissionsøkonomi blive styrket, 
forsknings- og innovationsprogrammer vil 
kunne knyttes til transeuropæiske og 
regionale investeringer i 
energiinfrastruktur, og investorernes vilje 
til at frigøre kapital til projekter med lang 
løbetid og betydelige teknologi- og 
markedsrisici vil kunne øges. Det vil give 
små og store virksomheder mulighed for 
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innovation og hjælpe dem til at blive eller 
fortsætte med at være konkurrencedygtige 
på verdensplan, hvor mulighederne for 
energiteknologier er store og stadig 
stigende.

innovation og hjælpe dem til at blive eller 
fortsætte med at være konkurrencedygtige 
på verdensplan, hvor mulighederne for 
energiteknologier er store og stadig 
stigende. Det er relevant at opdele 
industriinitiativerne inden for rammerne 
af SET-planen i separate budgetposter.
Teknologier for vedvarende energi vil 
omfatte mellem 55 og 75 % af EU's 
energiforbrug i 2050 ifølge 
Kommissionens køreplan 2050, idet 
vindenergi giver mere elektricitet end 
nogen anden teknologi; det er derfor 
nødvendigt, at industriinitiativet for 
vindenergi får tildelt en særlig budgetpost 
under SET-planen.

Or. en

Begrundelse

En særlig budgetpost for industriinitiativet for vindenergi under budgettet for SET-planen vil 
skabe sikkerhed for, at private investorer kan udforme deres investeringsplaner og slå deres 
bidrag sammen med EU-midlerne til forskning og udvikling. Desuden vil de separate 
budgetposter bidrage til at undgå konkurrence mellem prioriteterne og tilskynde industrien til 
at deltage aktivt og yde medfinansiering med øget gennemsigtighed, og det vil gå hurtigere 
med at opnå konkrete resultater.

Ændringsforslag 1479
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med gennemførelsen af SET-planen som 
forsknings- og innovationssøjlen i 
europæisk energipolitik vil Unionens 
forskningssikkerhed og overgangen til en 
lavemissionsøkonomi blive styrket, 
forsknings- og innovationsprogrammer vil 
kunne knyttes til transeuropæiske og 
regionale investeringer i 
energiinfrastruktur, og investorernes vilje 
til at frigøre kapital til projekter med lang 

Med gennemførelsen af SET-planen som 
forsknings- og innovationssøjlen i 
europæisk energipolitik vil Unionens 
forskningssikkerhed og overgangen til en 
lavemissionsøkonomi blive styrket, 
forsknings- og innovationsprogrammer vil 
kunne knyttes til transeuropæiske og 
regionale investeringer i 
energiinfrastruktur, og investorernes vilje 
til at frigøre kapital til projekter med lang 
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løbetid og betydelige teknologi- og 
markedsrisici vil kunne øges. Det vil give 
små og store virksomheder mulighed for 
innovation og hjælpe dem til at blive eller 
fortsætte med at være konkurrencedygtige 
på verdensplan, hvor mulighederne for 
energiteknologier er store og stadig 
stigende.

løbetid og betydelige teknologi- og 
markedsrisici vil kunne øges. Det vil give 
små og store virksomheder mulighed for 
innovation og hjælpe dem til at blive eller 
fortsætte med at være konkurrencedygtige 
på verdensplan, hvor mulighederne for 
energiteknologier er store og stadig 
stigende. For at give den private sektor 
tilstrækkelig politisk og finansiel 
sikkerhed, vil teknologierne under SET-
planen blive finansieret via separate 
budgetposter.

Or. en

Ændringsforslag 1480
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med gennemførelsen af SET-planen som 
forsknings- og innovationssøjlen i 
europæisk energipolitik vil Unionens 
forskningssikkerhed og overgangen til en 
lavemissionsøkonomi blive styrket, 
forsknings- og innovationsprogrammer vil 
kunne knyttes til transeuropæiske og 
regionale investeringer i 
energiinfrastruktur, og investorernes vilje 
til at frigøre kapital til projekter med lang 
løbetid og betydelige teknologi- og 
markedsrisici vil kunne øges. Det vil give 
små og store virksomheder mulighed for 
innovation og hjælpe dem til at blive eller 
fortsætte med at være konkurrencedygtige 
på verdensplan, hvor mulighederne for 
energiteknologier er store og stadig 
stigende.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Ændringsforslag 1481
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Fiona Hall

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.2 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betegnelsen “lavemission” er subjektiv og 
vil henvise til en stadig lavere 
emissionstærskel, efterhånden som 
Europa gør fremskridt i retning af at 
fjerne kulstof fra sin økonomi. En 
kvantitativ definition i overensstemmelse 
med ambitionen med at nedbringe 
ambitionerne til mellem 80 og 95 % af 
niveauet for 1990 inden 2050 vil snart 
være nødvendig. Ikke desto mindre bør 
enhver proces, der er foreslået, såsom 
opsamling og anvendelse af CO2 (CCU), 
der bruger fossilt kulstof, hvis livscyklus 
resulterer i en nettoemission af en 
betydelig del af dette kulstof i atmosfæren, 
betragtes som ”højemission” og som 
sådan anses for at være i strid med EU’s 
klimapolitik, SET-planen og Horisont 
2020-målene.

Or. en

Ændringsforslag 1482
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.2 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne under denne udfordring vil 
derfor udgøre den teknologiske rygrad i 
europæisk energi- og klimapolitik. De vil 
også bidrage til at nå frem til 
"Innovationsunionen” på energiområdet og 
til de politikmål, der er opstillet i "Et 
ressourceeffektivt Europa”, ”En 
industripolitik for en globaliseret verden” 

Aktiviteterne under denne udfordring vil 
sammen med de relevante aktiviteter i de 
andre udfordringer, der påvirker 
hinanden gensidigt, derfor udgøre den 
teknologiske rygrad i europæisk energi- og 
klimapolitik. De vil også bidrage til at nå 
frem til "Innovationsunionen” på 
energiområdet og til de politikmål, der er 
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og ”En digital dagsorden for Europa”. opstillet i "Et ressourceeffektivt Europa”, 
”En industripolitik for en globaliseret 
verden” og ”En digital dagsorden for 
Europa”.

Or. en

Ændringsforslag 1483
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.2 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsknings- og innovationsaktiviteter om 
nuklear fission og fusionsenergi foregår 
inden for Euratomdelen af Horisont 2020.

Forsknings- og innovationsaktiviteter om 
nuklear fission og fusionsenergi foregår 
inden for Euratomdelen af Horisont 2020, 
men der skal ske en koordinering med 
aktioner rettet mod energiudfordringer 
for at skabe synergier mellem de to 
programmer og etablere en omfattende og 
sammenhængende køreplan for 
europæisk F&U på området for energi.

Or. fr

Begrundelse

Der skal være mere sammenhæng med Euratom-programmet, så den europæiske 
energiforskningspolitik er baseret på en omfattende vision af den tilstræbte energimix og kan 
få gavn af de muligheder, der ligger i kombineret produktion af forskellige former for energi 
(f.eks. elproduktion baseret på atomkraft og brintproduktion).

Ændringsforslag 1484
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.2 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsknings- og innovationsaktiviteter om 
nuklear fission og fusionsenergi foregår 

Forsknings- og innovationsaktiviteter om 
nuklear fission og fusionsenergi foregår 
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inden for Euratomdelen af Horisont 2020. inden for Euratomdelen af Horisont 2020, 
men koordinering med den 
samfundsmæssige udfordring nummer 3 
er dog nødvendig for at skabe synergier 
mellem begge programmer og fremme et 
højere niveau af effektivitet i brugen af 
ressourcerne.

Or. en

Ændringsforslag 1485
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika 
Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.2 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsknings- og innovationsaktiviteter om 
nuklear fission og fusionsenergi foregår 
inden for Euratomdelen af Horisont 2020.

Forsknings- og innovationsaktiviteter om 
nuklear fission og fusionsenergi foregår 
inden for Euratomdelen af Horisont 2020. 
Eventuelle synergier mellem udfordringen 
med ”sikker, ren og effektiv energi" og 
Euratomdelen af Horisont 2020 skal tages 
i betragtning.

Or. en

Begrundelse

Foreneligheden med Euratomprogrammet bør styrkes, så den europæiske forskningspolitik på 
energiområdet kommer til at bygge på en komplet oversigt over energimixet og kan drage 
nytte af de muligheder, der ligger i kombineret produktion af forskellige former for energi 
(dvs. kombination af elproduktion fra atomkraft og brintproduktion).

Ændringsforslag 1486
Fiona Hall

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.2 – afsnit 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsknings- og innovationsaktiviteter om 
nuklear fission og fusionsenergi foregår 
inden for Euratomdelen af Horisont 2020.

Forsknings- og innovationsaktiviteter om 
nuklear fusionsenergi og om 
sikkerhedsaspekterne ved nuklear 
fissionsenergi foregår inden for 
Euratomdelen af Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 1487
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.2 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsknings- og innovationsaktiviteter om 
nuklear fission og fusionsenergi foregår 
inden for Euratomdelen af Horisont 2020.

Forsknings- og innovationsaktiviteter om 
nuklear fission og fusionsenergi foregår 
uden for EU’s flerårige finansielle 
ramme.

Or. en

Ændringsforslag 1488
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Reduktion af energiforbruget og 
kulstofaftrykket ved smart og bæredygtig 
udnyttelse

a) Reduktion af energiforbruget og 
kulstofaftrykket ved smart, bæredygtig og 
sikker udnyttelse

Or. en
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Ændringsforslag 1489
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning og fuldskala afprøvning af nye 
koncepter, ikke-teknologiske løsninger, 
mere effektive, socialt acceptable 
teknologikomponenter til rimelige priser 
og systemer med indbygget intelligens, så 
der bliver mulighed for realtids 
energiforvaltning for nær 
nulemissionsbygninger, opvarmning og 
nedkøling med vedvarende energi, 
højeffektive industrier og energieffektive 
løsninger i stor skala for virksomheder, 
enkeltpersoner, fællesskaber og byer.

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning og fuldskala afprøvning af nye 
koncepter, ikke-teknologiske løsninger, 
mere effektive, socialt acceptable 
teknologikomponenter til rimelige priser 
og systemer med indbygget intelligens, så 
der bliver mulighed for optimere realtids 
energiforvaltning for nær 
nulemissionsbygninger, opvarmning og 
nedkøling med vedvarende energi, balance 
mellem effektivitet og lav kvalitet, 
højeffektive industrier og energieffektive 
løsninger i stor skala for virksomheder, 
enkeltpersoner, fællesskaber og byer, idet 
der indføres kraftvarmeteknologier, 
mikronetteknologier og bæredygtige 
køretøjer og andre løsninger.

Or. en

Ændringsforslag 1490
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning og fuldskala afprøvning af nye 
koncepter, ikke-teknologiske løsninger, 
mere effektive, socialt acceptable 
teknologikomponenter til rimelige priser 
og systemer med indbygget intelligens, så 
der bliver mulighed for realtids 
energiforvaltning for nær 
nulemissionsbygninger, opvarmning og 
nedkøling med vedvarende energi, 

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning og fuldskala afprøvning af nye 
koncepter, ikke-teknologiske løsninger, 
mere effektive, socialt acceptable 
teknologikomponenter til rimelige priser 
og systemer med indbygget intelligens, så 
der bliver mulighed for realtids 
energiforvaltning for byer og områder, 
nær-nulemissionsbygninger, renoverede 
bygninger, opvarmning og nedkøling med 
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højeffektive industrier og energieffektive 
løsninger i stor skala for virksomheder, 
enkeltpersoner, fællesskaber og byer.

vedvarende energi (herunder energi 
produceret ved genanvendelse af affald), 
højeffektive industrier og energieffektive 
løsninger i stor skala for virksomheder, 
enkeltpersoner, fællesskaber og byer.

Or. fr

Begrundelse

Dette afsnit henviser tilsyneladende kun til nye bygninger. Det bør dog også nævnes, at der 
skal udføres forskning med henblik på at forbedre gamle bygningers energieffektivitet. Det er 
vigtigt at kunne foretage bedømmelse i forbindelse med såvel design som renovation, både i 
omfattende målestok som blokke af bygninger eller et distrikt, og ikke kun af en enkelt 
bygning alene.

Ændringsforslag 1491
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning og fuldskala afprøvning af nye 
koncepter, ikke-teknologiske løsninger, 
mere effektive, socialt acceptable 
teknologikomponenter til rimelige priser 
og systemer med indbygget intelligens, så 
der bliver mulighed for realtids 
energiforvaltning for nær 
nulemissionsbygninger, opvarmning og 
nedkøling med vedvarende energi, 
højeffektive industrier og energieffektive 
løsninger i stor skala for virksomheder, 
enkeltpersoner, fællesskaber og byer.

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning og fuldskala afprøvning af nye 
koncepter, ikke-teknologiske løsninger, 
mere effektive, socialt acceptable 
teknologikomponenter til rimelige priser 
og systemer med indbygget intelligens, så 
der bliver mulighed for realtids 
energiforvaltning for byer og områder, 
nær-nulemissionsbygninger, renoverede 
bygninger, opvarmning og nedkøling med 
vedvarende energi (herunder energi 
indvundet ved genanvendelse af affald), 
højeffektive industrier og energieffektive 
løsninger og tjenester i stor skala for 
virksomheder, enkeltpersoner, fællesskaber 
og byer.

Or. en

Begrundelse

Dette afsnit bør ikke kun henvise til nye bygninger men også nævne, at det er nødvendigt med 
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forskning for at forbedre energieffektiviteten af gamle bygninger, herunder opvarmning. Der 
skal tænkes i større målestok, såsom distrikter eller kvarterer, snarere end kun på bygninger 
enkeltvis, og det bør være den synsvinkel, der anlægges, både med hensyn til design og 
renovation. Energitjenester yder et centralt bidrag til energieffektivitet og energibesparelser.

Ændringsforslag 1492
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning og fuldskala afprøvning af nye 
koncepter, ikke-teknologiske løsninger, 
mere effektive, socialt acceptable 
teknologikomponenter til rimelige priser 
og systemer med indbygget intelligens, så 
der bliver mulighed for realtids 
energiforvaltning for nær 
nulemissionsbygninger, opvarmning og 
nedkøling med vedvarende energi, 
højeffektive industrier og energieffektive 
løsninger i stor skala for virksomheder, 
enkeltpersoner, fællesskaber og byer.

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning og fuldskala afprøvning af nye 
koncepter, ikke-teknologiske løsninger, 
mere effektive, socialt acceptable 
teknologikomponenter til rimelige priser 
og systemer med indbygget intelligens, så 
der bliver mulighed for realtids 
energiforvaltning for nær 
nulemissionsbygninger og 
positivenergibygninger, opvarmning og 
nedkøling med vedvarende energi, 
højeffektive industrier og energieffektive 
og energibesparende løsninger i stor skala 
for virksomheder, enkeltpersoner, 
fællesskaber og byer.

Or. en

Ændringsforslag 1493
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning og fuldskala afprøvning af nye 
koncepter, ikke-teknologiske løsninger, 
mere effektive, socialt acceptable 

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning og fuldskala afprøvning af nye 
koncepter, ikke-teknologiske løsninger, 
mere effektive, socialt acceptable 
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teknologikomponenter til rimelige priser 
og systemer med indbygget intelligens, så 
der bliver mulighed for realtids 
energiforvaltning for nær 
nulemissionsbygninger, opvarmning og 
nedkøling med vedvarende energi, 
højeffektive industrier og energieffektive 
løsninger i stor skala for virksomheder, 
enkeltpersoner, fællesskaber og byer.

teknologikomponenter til rimelige priser 
og systemer med indbygget intelligens, så 
der bliver mulighed for realtids 
energiforvaltning for nær-
nulenergibygninger, opvarmning og 
nedkøling med vedvarende energi, 
højeffektive industrier og energieffektive 
løsninger i stor skala for virksomheder, 
enkeltpersoner, fællesskaber og byer.

Or. en

Ændringsforslag 1494
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra b – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Billig lavemissionselektricitetsforsyning b) Bæredygtig
lavemissionselektricitetsforsyning

Or. en

Ændringsforslag 1495
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra b – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Billig lavemissionselektricitetsforsyning (Vedrører ikke den danske tekst).

Or. en

Ændringsforslag 1496
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1497
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af vedvarende energikilder, 
som er prisoverkommelige og miljøsikre 
og har en højere konversionseffektivitet og 
større adgang til forskellige markeder og 
driftsmiljøer.

Or. it

Ændringsforslag 1498
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra b – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af innovative vedvarende, 
fleksible energikilder og effektive anlæg 
for fossile brændstoffer, herunder
kulstofopsamling og -oplagring, som giver 
lavere omkostninger og miljøsikre 
teknologier i stor målestok med højere 
konversionseffektivitet, større fleksibilitet 
for back up-elproduktion og større adgang 
til forskellige markeder og driftsmiljøer.

Or. en

Begrundelse

Efterhånden som der installeres flere vindturbiner og PV-moduler, skal de konventionelle 
kraftværker være klare til at træde fleksibelt, pålideligt og effektivt ind for at opretholde 
strømforsyningen, når det ikke blæser eller solen ikke skinner. Desuden sikrer en række 
“nettjenester” nettets stabilitet. F&U vedrørende fleksibel og effektiv back up-produktion bør 
være omfattet af Horisont 2020.

Ændringsforslag 1499
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af innovative vedvarende 
energikilder (såsom energiproduktion 
baseret på affaldshåndtering og 
vandrensning), teknologier og 
infrastrukturer til kulstofopsamling og -
oplagring, som giver lavere omkostninger 
og miljøsikre teknologier i stor målestok 
med højere konversionseffektivitet og 
større adgang til forskellige markeder og 
driftsmiljøer.
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Or. en

Ændringsforslag 1500
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1501
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 1502
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

CO –genanvendelse er omtalt i det specifikke program. Der bør også henvises til det i 
forordningen om oprettelse af rammeprogrammet.

Ændringsforslag 1503
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1504
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1505
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 1506
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 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af teknologier og 
værdikæder, som kan gøre bioenergi, brint 
og andre alternative flydende eller 
gasformige brændstoftyper med potentiale
for mere effektiv energikonversion. 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fremhæve brint som en mangesidig energikilde (bortset fra gennem brugen af 
brændselsceller), for hvilken markedet skal udvikles med henblik på grøn produktion, 
oplagring og proces. ”Andre alternative brændstoftyper” omfatter blandt andet NGV, 
syntetisk methan og ukonventionelle gasser.

Ændringsforslag 1507
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og demonstration af 
teknologier og værdikæder, som kan gøre 
bioenergi, brint og brændselsceller
bæredygtige og give nye muligheder med 
et langfristet løbetidspotentiale.
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med et langfristet løbetidspotentiale.

Or. en

Ændringsforslag 1508
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af teknologier og 
værdikæder, som kan gøre bioenergi; 
hydrogen og andre alternative flydende 
eller gasformige brændstoffer mere 
konkurrencedygtige og bæredygtige, 
reducere tiden til markedet for brint- og 
brændselsceller og give nye muligheder 
med et langfristet løbetidspotentiale.

Or. fr

Begrundelse

Der bør henvises til brint som en mangesidig energikilde (bortset fra brugen heraf i 
brændselsceller), som markedet skal udvides for, hvad angår "grøn" produktion, oplagring og 
konversion. “Andre alternative brændstoffer” omfatter naturgas for køretøjer, methan og 
ukonventionelle kulbrinter.

Ændringsforslag 1509
Romana Jordan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af teknologier og 
værdikæder, som kan gøre bioenergi mere 

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

konkurrencedygtig og bæredygtig, brug af 
syntetisk biologi til bæredygtig produktion 
af forskellige brændstoftyper, reducere 
tiden til markedet for brint- og 
brændselsceller og give nye muligheder 
med et langfristet løbetidspotentiale.

Or. en

Ændringsforslag 1510
Konrad Szymański

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1511
Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 1512
Konrad Szymański

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der også fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af teknologier og/eller 
materialer, der muliggør højere 
fleksibilitet og effektivitet af 
varmekraftværker, der skal være klare til 
at træde ind, hvis de alternative 
energikilder, hvorfra forsyningen er 
svingende, ikke kan holde systemet 
gående og sikre netstabiliteten.

Or. en

Begrundelse

Variabelt output fra vind- og solenergi truer netstabiliteten og forsyningssikkerheden. Dette 
kan afhjælpes ved at skabe balance mellem de alternative energikilder og strøm fra 
konventionelle kraftværker, der også sikrer en større integration af elektrisk strøm fra 
variable vedvarende energikilder i nettet. Udfordringen består i, at disse kraftværker er 
udformet til at operere ved en grundbelastning, mens de ofte vil operere ved delbelastning, 
når de skal understøtte vedvarende energikilder. Det er nødvendigt med forskning for at 
optimere effektiviteten af konventionelle kraftværker.

Ændringsforslag 1513
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra d – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Et enkelt, intelligent europæisk 
elektricitetsnet

d) Et enkelt, fleksibelt, pålideligt og 
intelligent europæisk energinet

Or. fr

Begrundelse

For at skabe forbindelse til den udfordring, der ligger i den varierende karakter, bør det 
understreges, at nettet skal være fleksibelt. Intelligente gasnet bør også medtages, eftersom de 
gør det muligt at forvalte netværker på en fleksibel måde og indføre alternative kilder i form 
af gas (f.eks. biogas).

Ændringsforslag 1514
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Et enkelt, intelligent europæisk 
elektricitetsnet

d) Et enkelt, intelligent, fleksibelt
europæisk energinet

Or. en

Ændringsforslag 1515
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af nye netteknologier, 
herunder oplagring, systemer og 
markedskoncepter til planlægning, 
overvågning, kontrol og sikker drift af 
interoperable netværk på et åbent, 

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af nye netteknologier, 
herunder oplagring, systemer og 
markedskoncepter til planlægning, 
overvågning, kontrol og sikker drift af 
interoperable netværk.
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kulstoffrit, klimarobust og 
konkurrencedygtigt marked under 
normale vilkår og i katastrofetilfælde.

Or. en

Ændringsforslag 1516
Henri Weber, Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af nye netteknologier, 
herunder oplagring, systemer og 
markedskoncepter til planlægning, 
overvågning, kontrol og sikker drift af 
interoperable netværk på et åbent, 
kulstoffrit, klimarobust og 
konkurrencedygtigt marked under normale 
vilkår og i katastrofetilfælde.

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af nye netteknologier, 
herunder oplagring, systemer og 
markedskoncepter til planlægning, 
overvågning, kontrol og sikker drift af 
interoperable netværk på et åbent, 
kulstoffrit, klimarobust og 
konkurrencedygtigt marked under normale 
vilkår og i katastrofetilfælde. En særlig 
opmærksomhed skal rettes mod 
"intelligente net" i landdistrikter, der 
rummer særlige udfordringer og kræver 
innovative teknologiske tiltag.

Or. fr

Ændringsforslag 1517
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af nye netteknologier, 
herunder oplagring, systemer og 

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af nye netteknologier, 
herunder fleksible 
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markedskoncepter til planlægning, 
overvågning, kontrol og sikker drift af 
interoperable netværk på et åbent, 
kulstoffrit, klimarobust og 
konkurrencedygtigt marked under normale 
vilkår og i katastrofetilfælde.

energioplagringssystemer langs hele 
elektricitetskæden fra elproduktion, 
transmission, distribution til 
slutbrugersystemerne og 
markedskoncepter til planlægning, 
overvågning, kontrol og sikker drift af 
interoperable netværk på et åbent, 
kulstoffrit, klimarobust og 
konkurrencedygtigt marked under normale 
vilkår og i katastrofetilfælde.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fremhæve brint som en mangesidig energikilde (bortset fra gennem brugen af 
brændselsceller), for hvilken markedet skal udvikles med henblik på grøn produktion, 
oplagring og proces. ”Andre alternative brændstoftyper” omfatter blandt andet NGV, 
syntetisk methan og ukonventionelle gasser.

Ændringsforslag 1518
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af nye netteknologier, 
herunder oplagring, systemer og 
markedskoncepter til planlægning, 
overvågning, kontrol og sikker drift af 
interoperable netværk på et åbent, 
kulstoffrit, klimarobust og 
konkurrencedygtigt marked under normale 
vilkår og i katastrofetilfælde.

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af nye netteknologier, 
herunder oplagring, systemer og 
markedskoncepter til planlægning, 
overvågning, kontrol og sikker drift af 
interoperable netværk på et åbent, 
kulstoffrit, klimarobust og 
konkurrencedygtigt marked under normale 
vilkår og i katastrofetilfælde, hvorved man 
støtter fuld udbredelse og anvendelse af 
variable vedvarende energikilder.

Or. en
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Ændringsforslag 1519
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af nye netteknologier, 
herunder oplagring, systemer og 
markedskoncepter til planlægning, 
overvågning, kontrol og sikker drift af 
interoperable netværk på et åbent, 
kulstoffrit, klimarobust og 
konkurrencedygtigt marked under normale 
vilkår og i katastrofetilfælde.

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af nye netteknologier, 
herunder oplagring, systemer og 
markedskoncepter til planlægning, 
overvågning, kontrol og sikker drift af 
interoperable netværk og bringe en øget 
andel fra vedvarende energikilder i 
balance på et åbent, kulstoffrit, 
klimarobust og konkurrencedygtigt marked 
under normale vilkår og i 
katastrofetilfælde.

Or. en

Ændringsforslag 1520
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af nye netteknologier, 
herunder oplagring, systemer og 
markedskoncepter til planlægning, 
overvågning, kontrol og sikker drift af 
interoperable netværk på et åbent, 
kulstoffrit, klimarobust og 
konkurrencedygtigt marked under normale 
vilkår og i katastrofetilfælde.

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af nye netteknologier, 
herunder oplagring, systemer og 
markedskoncepter til planlægning, 
overvågning, kontrol og sikker drift af 
interoperable netværk og bringe en øget 
andel fra vedvarende energikilder i 
balance på et åbent, kulstoffrit, 
klimarobust og konkurrencedygtigt marked 
under normale vilkår og i 
katastrofetilfælde.

Or. en
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Ændringsforslag 1521
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af nye netteknologier, 
herunder oplagring, systemer og 
markedskoncepter til planlægning, 
overvågning, kontrol og sikker drift af 
interoperable netværk på et åbent, 
kulstoffrit, klimarobust og 
konkurrencedygtigt marked under normale 
vilkår og i katastrofetilfælde.

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af nye netteknologier, 
herunder oplagring, systemer og 
markedskoncepter til planlægning, 
overvågning, kontrol og sikker drift af 
interoperable netværk på et åbent, 
kulstoffrit, miljømæssigt bæredygtigt, 
klimarobust og konkurrencedygtigt marked 
under normale vilkår og i 
katastrofetilfælde.

Or. en

Ændringsforslag 1522
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af nye netteknologier, 
herunder oplagring, systemer og 
markedskoncepter til planlægning, 
overvågning, kontrol og sikker drift af 
interoperable netværk på et åbent, 
kulstoffrit, klimarobust og 
konkurrencedygtigt marked under normale 
vilkår og i katastrofetilfælde.

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af nye netteknologier, 
herunder oplagring, systemer og 
markedskoncepter til planlægning, 
overvågning, kontrol og sikker drift af 
interoperable og fleksible netværk på et 
åbent, kulstoffrit, klimarobust og 
konkurrencedygtigt marked under normale 
vilkår og i katastrofetilfælde.

Or. fr
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Begrundelse

For at skabe forbindelse til den udfordring, der ligger i den varierende karakter, bør det
understreges, at nettet skal være fleksibelt. Intelligente gasnet bør også medtages, eftersom de 
gør det muligt at forvalte netværker på en fleksibel måde og indføre alternative kilder i form 
af gas (f.eks. biogas).

Ændringsforslag 1523
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af nye netteknologier, 
herunder oplagring, systemer og 
markedskoncepter til planlægning, 
overvågning, kontrol og sikker drift af 
interoperable netværk på et åbent, 
kulstoffrit, klimarobust og 
konkurrencedygtigt marked under normale 
vilkår og i katastrofetilfælde.

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og fuldskala 
demonstration af nye netteknologier, 
herunder oplagring, systemer og 
markedskoncepter til planlægning, 
overvågning, kontrol og sikker drift af 
interoperable netværk på et åbent, 
bæredygtigt, klimarobust og 
konkurrencedygtigt marked under normale 
vilkår og i katastrofetilfælde.

Or. en

Ændringsforslag 1524
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra e – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
tværfaglig forskning i energiteknologier 
(herunder visionære tiltag) og fælles 
gennemførelse af paneuropæiske 
forskningsprogrammer og faciliteter i 
verdensklasse. Teknologisk innovation vil 
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blive ledsaget af politikker og initiativer, 
der understøtter ikke-teknologisk 
innovation.

Or. en

Ændringsforslag 1525
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra e – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1526
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra e – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
tværfaglig forskning i energiteknologier 
(herunder visionære tiltag) og fælles 
gennemførelse af paneuropæiske 
forskningsprogrammer og faciliteter i 
verdensklasse. Interaktive, komparative 
studier på subnationalt plan kan bidrage 
til at fremme dette.

Or. en
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Ændringsforslag 1527
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra e – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
tværfaglig forskning i energiteknologier til 
undersøgelse, produktion, transmission og 
anvendelse (herunder visionære tiltag 
såsom genanvendelse af CO2) og fælles 
gennemførelse af paneuropæiske 
forskningsprogrammer og faciliteter i 
verdensklasse.

Or. fr

Begrundelse

Formålet er at påpege den kendsgerning, at en tværfaglig tilgang er nødvendig for hele 
energikæden. De nye teknologier, som er udviklet under den anden søjle, ikt, nanoteknologi 
og bioteknologi, bør indarbejdes i denne sektion for at skabe synergier mellem prioriteter. 
CO2-genanvendelse bør også tages op her. 

Ændringsforslag 1528
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra e – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 1529
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra f – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
udvikling af værktøjer, metoder og 
modeller, som kan give en solid, 
transparent støtte til politikken, herunder 
aktiviteter rettet mod offentligheden og 
dennes accept og engagement, 
brugerinddragelse og bæredygtighed.

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
udvikling af værktøjer, metoder og 
modeller og fremsynede scenarier, som 
kan give en solid, transparent støtte til 
politikken, herunder aktiviteter rettet mod 
offentligheden og dennes accept og 
engagement, brugerinddragelse, vurdering 
af de miljømæssige virkninger og 
bæredygtighed.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at medtage vurdering af de miljømæssige aspekter ved energispørgsmålet, der 
bør være baseret på en analyse af livscyklus og økologisk fodaftryk. Det ville være 
hensigtsmæssigt at oprette databaser og scenarier på lang sigt, der omfatter alle energikilder 
i overensstemmelse med IEA's fremtidsplanlægning.

Ændringsforslag 1530
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra f – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
udvikling af værktøjer, metoder og 
modeller, som kan give en solid, 
transparent støtte til politikken, herunder 
aktiviteter rettet mod offentligheden og 
dennes accept og engagement, 
brugerinddragelse og bæredygtighed.

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
udvikling af værktøjer, metoder og 
modeller, som kan give en solid, 
transparent støtte til politikken, herunder 
aktiviteter rettet mod offentligheden og 
dennes accept og engagement, 
brugerinddragelse, miljømæssige 
virkninger og bæredygtighed.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at medtage evaluering af de miljømæssige aspekter vedrørende 
energiproblemet, som skal være baseret på en analyse af livscyklus og økologisk fodaftryk. 
Det ville være hensigtsmæssigt at oprette en database og et scenarie på lang sigt (udformet 
efter IEA’s fremtidsprognoser), der omfatter alle energikilder.

Ændringsforslag 1531
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra g – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1532
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra g – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I aktiviteterne skal der fokuseres på 
anvendt innovation, som kan gøre det 
lettere at indføre energiteknologier og -

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

energiteknologier og -tjenester på 
markedet, afhjælpe ikke-teknologiske 
barrierer og fremskynde en 
omkostningseffektiv gennemførelse af 
Unionens energipolitikker.

Or. en

Ændringsforslag 1533
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) Fleksible og effektive fossilt fyrede 
kraftværker – integration af intermittente 
vedvarende energikilder
I aktiviteterne skal der fokuseres på 
forskning, udvikling og demonstration af 
teknologier og/eller materialer, der 
muliggør højere fleksibilitet og effektivitet 
af kraftværker på basis af fossile 
brændstoffer, der skal være klare til at 
træde ind, hvis de intermittente alternative 
energikilder ikke kan holde systemet 
gående og sikre netstabiliteten.

Or. en

Ændringsforslag 1534
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 3 – punkt  3.3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) Kompensation for klimaændringers 
indvirkning på energisikkerheden
I aktiviteterne skal der fokuseres på 
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tværfaglig forskning i regionalt afhængig 
klimaændring (nedbør, hydrologi) og dens 
indvirkning på den fremtidige 
energiforsyning, der også omfatter 
tilpasning af de eksisterende teknologier 
(vandkraftværker, kølesystemer, 
kombinerede produktionssystemer) samt 
overgang til det nye 
energiforsyningsparadigme. 

Or. en

Ændringsforslag 1535
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Intelligent, grøn og integreret transport 4. Intelligent, grøn, sikker og integreret 
transport

Or. en

Ændringsforslag 1536
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Intelligent, grøn og integreret transport 4. Intelligent, grøn og integreret transport 
og mobilitet.

Or. en

Ændringsforslag 1537
Eija-Riitta Korhola
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – punkt  4.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det specifikke mål er at udvikle et 
europæisk transportsystem, der er 
ressourcebesparende, miljøvenligt, sikkert 
og integreret til gavn for borgerne, 
økonomien og samfundet. Dette 
transportsystem skal også omfatte 
havtransport, eftersom der er et væsentligt 
potentiale for at understøtte det generelle 
mål med at reducere emissionerne fra 
havtransport. Der skal fokuseres på 
forsknings- og innovationsaktiviteter, der 
understøtter indførelsen af nye 
brændstoffer og integrerede løsninger til 
forbedring af resultaterne. Forskning 
rettet mod havtransport bør støttes med 
henblik på at styrke den definitive 
overgang til bæredygtige teknologier. Der 
skal derfor forberedes et europæisk 
innovationspartnerskab om "fremtidig 
transport" med henblik på at fremme en 
omfattende tilgang.

Or. en

Begrundelse

Aktiviteterne koncentrerer sig om at minimere transportens indvirkning på klimaet og miljøet 
ved at forbedre dens effektivitet med hensyn til anvendelse af naturressourcer og ved at 
mindske dens afhængighed af fossile brændstoffer. Havtransport bør ikke udelades i denne 
forbindelse.

Ændringsforslag 1538
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – punkt  4.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at udvikle et 
europæisk transportsystem, der er 

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

ressourcebesparende, miljøvenligt, sikkert 
og integreret til gavn for de europæiske 
borgere, EU’s økonomi og samfundet som 
helhed samt for konkurrenceevnen.

Or. en

Ændringsforslag 1539
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – punkt  4.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1540
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – punkt  4.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en



AM\907849DA.doc 167/175 PE492.789v01-00

DA

Ændringsforslag 1541
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – punkt  4.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1542
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – punkt  4.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa må sørge for at forene det stigende 
mobilitetsbehov hos borgerne med kravet 
om økonomiske resultater, et 
lavemissionssamfund og en klimarobust 
økonomi. Transportsektoren vil fortsat 
vokse, men der må ske en væsentlig 
reduktion af drivhusgasser og andre 
skadelige miljøpåvirkninger herfra, og dens 
afhængighed af olie må brydes, samtidig 
med at effektivitet og mobilitet må 
opretholdes på et højt niveau.

Europa må sørge for at forene det stigende 
mobilitetsbehov hos borgerne med kravet 
om økonomiske resultater, et 
lavemissionssamfund og en klimarobust 
økonomi. Transportsektoren vil fortsat 
vokse, men der må ske en væsentlig 
reduktion af drivhusgasser og andre 
skadelige miljøpåvirkninger herfra, og dens 
afhængighed af olie må brydes, samtidig 
med at effektivitet og mobilitet må 
opretholdes på et højt niveau. Med den 
voksende trafiktæthed kan de 
sikkerhedsmæssige udfordringer 
forbundet med massetransportsystemer nå 
et nyt kvalitetsniveau, og de skal allerede 
imødegås i de faser af forskningen, hvor 
nye koncepter og teknologier tages i 
øjesyn.

Or. en
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Ændringsforslag 1543
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – punkt  4.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa må sørge for at forene det stigende 
mobilitetsbehov hos borgerne med kravet 
om økonomiske resultater, et 
lavemissionssamfund og en klimarobust 
økonomi. Transportsektoren vil fortsat 
vokse, men der må ske en væsentlig 
reduktion af drivhusgasser og andre 
skadelige miljøpåvirkninger herfra, og dens 
afhængighed af olie må brydes, samtidig 
med at effektivitet og mobilitet må 
opretholdes på et højt niveau.

Europa må sørge for at forene det stigende 
mobilitetsbehov hos borgerne med kravet 
om økonomiske resultater, et 
energieffektivt lavemissionssamfund og en 
klimarobust økonomi. Transportsektoren 
vil fortsat vokse, men der må ske en 
væsentlig reduktion af drivhusgasser og 
andre skadelige miljøpåvirkninger herfra, 
og dens afhængighed af olie må brydes, 
samtidig med at effektivitet og mobilitet 
må opretholdes på et højt niveau.

Or. en

Ændringsforslag 1544
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – punkt  4.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa må sørge for at forene det stigende 
mobilitetsbehov hos borgerne med kravet 
om økonomiske resultater, et 
lavemissionssamfund og en klimarobust 
økonomi. Transportsektoren vil fortsat 
vokse, men der må ske en væsentlig 
reduktion af drivhusgasser og andre 
skadelige miljøpåvirkninger herfra, og dens 
afhængighed af olie må brydes, samtidig 
med at effektivitet og mobilitet må 
opretholdes på et højt niveau.

Europa må sørge for at forene det stigende 
mobilitetsbehov hos borgerne med kravet 
om økonomiske resultater, livskvalitet, et 
lavemissionssamfund og en klimarobust 
økonomi. Transportsektoren vil fortsat 
vokse, men der må ske en væsentlig 
reduktion af drivhusgasser og andre 
skadelige miljøpåvirkninger herfra, og dens 
afhængighed af olie må brydes, samtidig 
med at effektivitet og mobilitet må 
opretholdes på et højt niveau.

Or. en
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Ændringsforslag 1545
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – punkt  4.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa må sørge for at forene det stigende 
mobilitetsbehov hos borgerne med kravet 
om økonomiske resultater, et 
lavemissionssamfund og en klimarobust 
økonomi. Transportsektoren vil fortsat 
vokse, men der må ske en væsentlig 
reduktion af drivhusgasser og andre 
skadelige miljøpåvirkninger herfra, og dens 
afhængighed af olie må brydes, samtidig 
med at effektivitet og mobilitet må 
opretholdes på et højt niveau.

Europa må sørge for at forene det stigende 
mobilitetsbehov hos borgerne med kravet 
om økonomiske resultater, et europæisk 
samfunds behov og en klimarobust 
økonomi. Transportsektoren vil fortsat 
vokse, men der må ske en væsentlig 
reduktion af drivhusgasser og andre 
skadelige miljøpåvirkninger herfra, og dens 
afhængighed af olie må brydes, samtidig 
med at effektivitet og mobilitet må 
opretholdes på et højt niveau.

Or. en

Ændringsforslag 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – punkt  4.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa må sørge for at forene det stigende 
mobilitetsbehov hos borgerne med kravet 
om økonomiske resultater, et 
lavemissionssamfund og en klimarobust 
økonomi. Transportsektoren vil fortsat 
vokse, men der må ske en væsentlig 
reduktion af drivhusgasser og andre 
skadelige miljøpåvirkninger herfra, og dens 
afhængighed af olie må brydes, samtidig 
med at effektivitet og mobilitet må 
opretholdes på et højt niveau.

Europa må sørge for at forene det stigende 
mobilitetsbehov hos borgerne med kravet 
om økonomiske resultater, et 
lavemissionssamfund og en klimarobust 
økonomi. Transportsektoren vil fortsat 
vokse, men der må ske en væsentlig 
reduktion af drivhusgasser og andre 
skadelige miljøpåvirkninger herfra, og dens 
afhængighed af olie må brydes, samtidig 
med at effektivitet, prisoverkommelighed
og mobilitet må opretholdes på et højt 
niveau.

Or. en
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Ændringsforslag 1547
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – punkt  4.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bæredygtig mobilitet er kun mulig med en 
radikal ændring i transportsystemet, som 
kan inspireres af gennembrud i forskning i 
transport, langtrækkende innovation og en 
sammenhængende gennemførelse af mere 
grønne, sikre og intelligente 
transportløsninger for hele Europa.

Bæredygtig mobilitet er kun mulig med en 
radikal ændring i transportsystemet, som 
kan inspireres af gennembrud i forskning i 
transport, langtrækkende innovation og en 
sammenhængende gennemførelse af mere 
grønne, sikre og intelligente 
transportløsninger for hele Europa, 
hovedsagelig i form af intelligente 
regional-/city-systemer over hele EU.

Or. en

Ændringsforslag 1548
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – punkt  4.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bæredygtig mobilitet er kun mulig med en 
radikal ændring i transportsystemet, som 
kan inspireres af gennembrud i forskning i 
transport, langtrækkende innovation og en 
sammenhængende gennemførelse af mere 
grønne, sikre og intelligente 
transportløsninger for hele Europa.

Bæredygtig mobilitet er kun mulig med en 
radikal ændring i transport- og 
mobilitetssystemet, som kan inspireres af 
gennembrud i forskning i transport og 
mobilitet, langtrækkende innovation og en 
sammenhængende gennemførelse af mere 
grønne, sundere, sikre og intelligente 
transport- og mobilitetsløsninger for hele 
Europa.

Or. en
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Ændringsforslag 1549
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – punkt  4.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bæredygtig mobilitet er kun mulig med en 
radikal ændring i transportsystemet, som 
kan inspireres af gennembrud i forskning i 
transport, langtrækkende innovation og en 
sammenhængende gennemførelse af mere 
grønne, sikre og intelligente 
transportløsninger for hele Europa.

Bæredygtig mobilitet er kun mulig med en 
radikal ændring i transportsystemet, som 
kan inspireres af gennembrud i forskning i 
transport, langtrækkende innovation og en 
sammenhængende gennemførelse af mere 
grønne, sikre, mere pålidelige og 
intelligente transportløsninger for hele 
Europa.

Or. en

Ændringsforslag 1550
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – punkt  4.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og innovation skal indebære 
målrettede og tidsmæssige fordele, som 
kan være med til at nå Unionens vigtigste 
politikmål og samtidig fremme den 
økonomiske konkurrenceevne, støtte 
overgangen til en klimarobust 
lavemissionsøkonomi og opretholde det 
globale lederskab på markedet.

Forskning og innovation skal indebære 
målrettede og tidsmæssige fordele for de 
enkelte transportmåder, som kan være 
med til at nå Unionens vigtigste politikmål 
og samtidig fremme den økonomiske 
konkurrenceevne, støtte overgangen til en 
klimarobust lavemissionsøkonomi og 
opretholde det globale lederskab på 
markedet. For at nå disse mål er det 
nødvendigt med et stærkt 
forskningsgrundlag, der vil skabe 
arbejdspladser, kvalifikationer og positive 
sidegevinster. Dette vil bidrage til at styrke 
forsyningskæden i forbindelse med den 
stadigt voksende konkurrence på 
verdensplan, herunder fra nye 
konkurrenter, der viser større ambitioner 
og investerer omfattende ressourcer for at 
virkeliggøre dem.
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Or. en

Ændringsforslag 1551
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – punkt  4.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og innovation skal indebære 
målrettede og tidsmæssige fordele, som 
kan være med til at nå Unionens vigtigste 
politikmål og samtidig fremme den 
økonomiske konkurrenceevne, støtte 
overgangen til en klimarobust 
lavemissionsøkonomi og opretholde det 
globale lederskab på markedet.

Forskning og innovation skal indebære 
målrettede og tidsmæssige fordele, som 
kan være med til at nå Unionens vigtigste 
politikmål og samtidig fremme den 
økonomiske konkurrenceevne, forbedre de 
sociale standarder, støtte overgangen til en 
klimarobust og energieffektiv økonomi 
baseret på vedvarende energikilder og 
opretholde det globale lederskab på 
markedet.

Or. en

Ændringsforslag 1552
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – punkt  4.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og innovation skal indebære 
målrettede og tidsmæssige fordele, som 
kan være med til at nå Unionens vigtigste 
politikmål og samtidig fremme den 
økonomiske konkurrenceevne, støtte 
overgangen til en klimarobust 
lavemissionsøkonomi og opretholde det 
globale lederskab på markedet.

Forskning og innovation skal indebære 
målrettede og tidsmæssige fordele, som 
kan være med til at nå Unionens vigtigste 
politikmål, idet der gøres brug af de 
muligheder, der ligger i det europæiske 
GNSS, og samtidig fremme den 
økonomiske konkurrenceevne, støtte 
overgangen til en klimarobust 
lavemissionsøkonomi og opretholde det 
globale lederskab på markedet.

Or. en
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Begrundelse

Brugen af GNSS kan bidrage væsentligt til at nå målene for det fremtidige transportsystem.

Ændringsforslag 1553
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – punkt  4.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og innovation skal indebære 
målrettede og tidsmæssige fordele, som 
kan være med til at nå Unionens vigtigste 
politikmål og samtidig fremme den 
økonomiske konkurrenceevne, støtte 
overgangen til en klimarobust 
lavemissionsøkonomi og opretholde det 
globale lederskab på markedet.

Forskning og innovation skal indebære 
målrettede og tidsmæssige fordele, som 
kan være med til at nå Unionens vigtigste 
politikmål og samtidig fremme den 
økonomiske konkurrenceevne, støtte 
overgangen til en klimarobust og 
bæredygtig økonomi og opretholde det 
globale lederskab på markedet.

Or. en

Ændringsforslag 1554
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – punkt  4.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er ganske vist nødvendigt med 
betydelige investeringer i forskning, 
innovation og anvendelse, men hvis ikke 
der sker en forbedring af transportens 
bæredygtighed, vil der i det lange løb opstå 
uacceptabelt høje omkostninger af 
samfundsmæssig, økologisk og økonomisk 
art.

Det er ganske vist nødvendigt med 
betydelige investeringer i forskning, 
innovation og anvendelse, men hvis ikke 
der sker en forbedring af transportens 
bæredygtighed, vil der i det lange løb opstå 
uacceptabelt høje omkostninger af 
samfundsmæssig, økologisk og økonomisk 
art. Tilsvarende vil manglende evne til at 
bevare Europas teknologiske førerrolle 
inden for transport hindre mulighederne 
for at nå dette mål og få alvorlige og 
skadelige virkninger for europæiske 
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arbejdspladser og den langsigtede 
økonomiske vækst.

Or. en

Ændringsforslag 1555
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – punkt  4.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er ganske vist nødvendigt med 
betydelige investeringer i forskning, 
innovation og anvendelse, men hvis ikke 
der sker en forbedring af transportens
bæredygtighed, vil der i det lange løb opstå 
uacceptabelt høje omkostninger af 
samfundsmæssig, økologisk og økonomisk 
art.

Det er ganske vist nødvendigt med 
betydelige investeringer i forskning, 
innovation og anvendelse, men hvis ikke 
der sker en forbedring af hele 
transportsystemets bæredygtighed, vil der i 
det lange løb opstå uacceptabelt høje 
omkostninger af samfundsmæssig, 
økologisk og økonomisk art.

Or. en

Ændringsforslag 1556
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – punkt  4.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er ganske vist nødvendigt med 
betydelige investeringer i forskning, 
innovation og anvendelse, men hvis ikke 
der sker en forbedring af transportens 
bæredygtighed, vil der i det lange løb opstå 
uacceptabelt høje omkostninger af 
samfundsmæssig, økologisk og økonomisk 
art.

Det er ganske vist nødvendigt med 
betydelige investeringer i forskning, 
innovation og anvendelse, men hvis ikke 
der sker en forbedring af transportens og 
mobilitetens bæredygtighed, vil der i det 
lange løb opstå uacceptabelt høje 
omkostninger af samfundsmæssig, 
økologisk og økonomisk art.

Or. en
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