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Ændringsforslag 1557
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Transport er en af hoveddrivkræfterne for 
Europas økonomiske konkurrenceevne og 
vækst. Den betyder mobilitet for 
mennesker og varer, hvilket er nødvendigt 
for et integreret, europæisk indre marked 
og et åbent, inklusivt samfund. Den udgør 
en af Europas største aktiver hvad angår 
industriel kapacitet og servicekvaliteten, og 
den spiller en ledende rolle på mange 
verdensmarkeder. Transportindustrien og 
fremstillingen af transportudstyr står 
tilsammen for 6,3 % af Unionens BNP. 
Samtidig står europæisk transportindustri 
over for stigende, skærpet konkurrence fra 
andre dele af verden. Det vil være 
nødvendigt med gennembrudsteknologier, 
hvis Europas kommende 
konkurrenceforspring skal kunne sikres og 
svaghederne i vores nuværende 
transportsystem skal kunne afhjælpes.

Transport er en af hoveddrivkræfterne for 
Europas økonomiske konkurrenceevne og 
vækst. Den betyder mobilitet for 
mennesker og varer, hvilket er nødvendigt 
for et integreret, europæisk indre marked 
og et åbent, inklusivt samfund. Den udgør 
en af Europas største aktiver hvad angår 
industriel kapacitet og servicekvaliteten, og 
den spiller en ledende rolle på mange 
verdensmarkeder. Transportindustrien og 
fremstillingen af transportudstyr står alene
for 6,3 % af Unionens BNP. Imidlertid er 
transportsektorens samlede bidrag til 
EU's økonomi langt større, eftersom 
varehandlen, der repræsenterer næsten 30 
% af EU's BNP, mange tjenesteydelser og 
arbejdstagere, der rejser som en del af 
deres arbejde, er helt afhængige af 
effektiv transport.  Det bidrag, transporten 
yder til samfundet ved at skabe 
forbindelse mellem mennesker, er også 
vigtigt, men vanskeligt at sætte tal på, og 
det er afgørende for bevægelsesfriheden i 
Europa. Samtidig står europæisk 
transportindustri over for stigende, skærpet 
konkurrence fra andre dele af verden. Det 
vil være nødvendigt med 
gennembrudsteknologier, hvis Europas 
kommende konkurrenceforspring skal 
kunne sikres og svaghederne i vores 
nuværende transportsystem skal kunne 
afhjælpes.

Or. fr
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Ændringsforslag 1558
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Transport er en af hoveddrivkræfterne for 
Europas økonomiske konkurrenceevne og 
vækst. Den betyder mobilitet for 
mennesker og varer, hvilket er nødvendigt 
for et integreret, europæisk indre marked 
og et åbent, inklusivt samfund. Den udgør 
en af Europas største aktiver hvad angår 
industriel kapacitet og servicekvaliteten, og 
den spiller en ledende rolle på mange 
verdensmarkeder. Transportindustrien og 
fremstillingen af transportudstyr står 
tilsammen for 6,3 % af Unionens BNP. 
Samtidig står europæisk transportindustri 
over for stigende, skærpet konkurrence fra 
andre dele af verden. Det vil være 
nødvendigt med gennembrudsteknologier, 
hvis Europas kommende 
konkurrenceforspring skal kunne sikres og 
svaghederne i vores nuværende 
transportsystem skal kunne afhjælpes.

Sikker og effektiv transport er en af 
hoveddrivkræfterne for Europas 
økonomiske konkurrenceevne og vækst. 
Den betyder mobilitet for mennesker og 
varer, hvilket er nødvendigt for et 
integreret, europæisk indre marked og et 
åbent, inklusivt og sikkert samfund. Den 
udgør en af Europas største aktiver hvad 
angår industriel kapacitet og 
servicekvaliteten, og den spiller en ledende 
rolle på mange verdensmarkeder. 
Transportindustrien og fremstillingen af 
transportudstyr står tilsammen for 6,3 % af 
Unionens BNP. Samtidig står europæisk 
transportindustri over for stigende, skærpet 
konkurrence fra andre dele af verden. Det 
vil være nødvendigt med 
gennembrudsteknologier, hvis Europas 
kommende konkurrenceforspring skal 
kunne sikres og svaghederne i vores 
nuværende transportsystem skal kunne 
afhjælpes.

Or. en

Ændringsforslag 1559
Henri Weber

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Transport er en af hoveddrivkræfterne for 
Europas økonomiske konkurrenceevne og 
vækst. Den betyder mobilitet for 
mennesker og varer, hvilket er nødvendigt 
for et integreret, europæisk indre marked 

Transport er en af hoveddrivkræfterne for 
Europas økonomiske konkurrenceevne og 
vækst. Den betyder mobilitet for 
mennesker og varer, hvilket er nødvendigt 
for et integreret, europæisk indre marked 
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og et åbent, inklusivt samfund. Den udgør 
en af Europas største aktiver hvad angår 
industriel kapacitet og servicekvaliteten, og 
den spiller en ledende rolle på mange 
verdensmarkeder. Transportindustrien og 
fremstillingen af transportudstyr står 
tilsammen for 6,3 % af Unionens BNP. 
Samtidig står europæisk transportindustri 
over for stigende, skærpet konkurrence fra 
andre dele af verden. Det vil være 
nødvendigt med gennembrudsteknologier, 
hvis Europas kommende 
konkurrenceforspring skal kunne sikres og 
svaghederne i vores nuværende 
transportsystem skal kunne afhjælpes.

og et åbent, inklusivt samfund. Den udgør 
en af Europas største aktiver hvad angår 
industriel kapacitet og servicekvaliteten, og 
den spiller en ledende rolle på mange 
verdensmarkeder. Transportindustrien og 
fremstillingen af transportudstyr står 
tilsammen for 6,3 % af Unionens BNP, 
men det samlede bidrag til EU's økonomi 
er langt større. Samtidig står europæisk 
transportindustri over for stigende, skærpet 
konkurrence fra andre dele af verden. Det 
vil være nødvendigt med 
gennembrudsteknologier, hvis Europas 
kommende konkurrenceforspring skal 
kunne sikres og svaghederne i vores 
nuværende transportsystem skal kunne 
afhjælpes.

Or. fr

Ændringsforslag 1560
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Transportsektoren er en af de sektorer, der 
bidrager mest med drivhusgasser, og står 
for op til en fjerdedel af alle emissioner. 
Transport er 96 % afhængig af fossile 
brændstoffer. Og alt imens bliver 
færdselstætheden et stadig større problem; 
systemerne er endnu ikke tilstrækkeligt 
intelligente; alternativerne til at skifte 
mellem forskellige transportformer er ikke 
altid attraktive; antallet af færdselsuheld 
ligger fortsat meget højt med 34 000 pr. år 
i Unionen; borgerne og virksomhederne 
forventer, at der er et sikkert og pålideligt 
transportsystem. Den bymæssige kontekst 
er en særlig stor udfordring for 
transportens bæredygtighed.

Transportsektoren er en af de sektorer, der 
bidrager mest med drivhusgasser, og står 
for op til en fjerdedel af alle emissioner. 
Transport er 96 % afhængig af fossile 
brændstoffer. Og alt imens bliver 
færdselstætheden et stadig større problem; 
systemerne er endnu ikke tilstrækkeligt 
intelligente; alternativerne til at skifte 
mellem forskellige transportformer er ikke 
altid attraktive; antallet af færdselsuheld 
ligger fortsat meget højt med 34 000 pr. år 
i Unionen, mens den betydelige vækst i 
lufttrafikken giver en række specifikke 
udfordringer.  Borgerne og 
virksomhederne forventer, at der er et 
sikkert og pålideligt transportsystem. Den 
bymæssige kontekst er en særlig stor 
udfordring for transportens bæredygtighed.
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Det er af afgørende betydning at reducere 
dens miljøindvirkning gennem målrettede 
teknologiske forbedringer under hensyn 
til, at hver enkelt transportform er 
konfronteret med forskellige udfordringer 
og er karakteriseret ved forskellige 
teknologiintegrationsprocesser.

Or. en

Ændringsforslag 1561
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Transportsektoren er en af de sektorer, der 
bidrager mest med drivhusgasser, og står 
for op til en fjerdedel af alle emissioner. 
Transport er 96 % afhængig af fossile 
brændstoffer. Og alt imens bliver 
færdselstætheden et stadig større problem; 
systemerne er endnu ikke tilstrækkeligt 
intelligente; alternativerne til at skifte 
mellem forskellige transportformer er ikke 
altid attraktive; antallet af færdselsuheld 
ligger fortsat meget højt med 34 000 pr. år 
i Unionen; borgerne og virksomhederne 
forventer, at der er et sikkert og pålideligt 
transportsystem. Den bymæssige kontekst 
er en særlig stor udfordring for 
transportens bæredygtighed.

Transportsektoren er en af de sektorer, der 
bidrager mest med drivhusgasser, og står 
for op til en fjerdedel af alle emissioner. 
Transport er 96 % afhængig af fossile 
brændstoffer. Og alt imens bliver 
færdselstætheden et stadig større problem; 
den har fået betydelige sundhedsmæssige 
konsekvenser, som skyldes partikler, 
udstødningsgasser, støj og manglende 
motion; systemerne er endnu ikke 
tilstrækkeligt intelligente; der er behov for 
intermodale løsninger og overgang til 
mere bæredygtige transportformer; antallet 
af færdselsuheld ligger fortsat meget højt 
med 34 000 pr. år i Unionen; borgerne og 
virksomhederne forventer, at der er et 
sikkert og pålideligt transport- og 
mobilitetssystem. Den bymæssige kontekst 
er en særlig stor udfordring for 
transportens bæredygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 1562
Vicky Ford
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for få årtier vil den forventede 
vækstrate for transport få europæisk 
trafik til at gå helt i hårdknude og gøre de 
økonomiske omkostninger og 
samfundsmæssige indvirkninger utålelige. 
Passager-kilometrene forventes at blive 
fordoblet i løbet af de kommende 40 år og 
vokse dobbelt så hurtigt for luftfarten. 
CO2-emissionerne vil være vokset med 35 
% i 2050. Omkostningerne som følge af 
færdselstæthed vil stige med omkring 
50 % til næsten 200 mia. om året. De 
eksterne omkostninger i forbindelse med 
ulykker vil stige med omkring 60 mia. 
EUR i forhold til 2005.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvilken kilde er disse påstande baseret på?

Ændringsforslag 1563
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for få årtier vil den forventede 
vækstrate for transport få europæisk 
trafik til at gå helt i hårdknude og gøre de 
økonomiske omkostninger og 
samfundsmæssige indvirkninger utålelige. 
Passager-kilometrene forventes at blive 
fordoblet i løbet af de kommende 40 år og 
vokse dobbelt så hurtigt for luftfarten. 
CO2-emissionerne vil være vokset med 35 
% i 2050. Omkostningerne som følge af 

udgår
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færdselstæthed vil stige med omkring 
50 % til næsten 200 mia. om året. De 
eksterne omkostninger i forbindelse med 
ulykker vil stige med omkring 60 mia. 
EUR i forhold til 2005.

Or. fr

Ændringsforslag 1564
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for få årtier vil den forventede 
vækstrate for transport få europæisk trafik 
til at gå helt i hårdknude og gøre de 
økonomiske omkostninger og 
samfundsmæssige indvirkninger utålelige. 
Passager-kilometrene forventes at blive 
fordoblet i løbet af de kommende 40 år og 
vokse dobbelt så hurtigt for luftfarten. 
CO2-emissionerne vil være vokset med 35 
% i 2050. Omkostningerne som følge af 
færdselstæthed vil stige med omkring 50 % 
til næsten 200 mia. om året. De eksterne 
omkostninger i forbindelse med ulykker vil 
stige med omkring 60 mia. EUR i forhold 
til 2005.

Inden for få årtier vil den forventede 
vækstrate for transport få europæisk trafik 
til at gå helt i hårdknude og gøre de 
økonomiske omkostninger og 
samfundsmæssige indvirkninger utålelige. 
Passager-kilometrene forventes at blive 
fordoblet i løbet af de kommende 40 år og 
vokse dobbelt så hurtigt for luftfarten. 
CO2-emissionerne vil være vokset med 35 
% i 2050. Omkostningerne som følge af 
færdselstæthed vil stige med omkring 50 % 
til næsten 200 mia. om året. De eksterne 
omkostninger i forbindelse med ulykker vil 
stige med omkring 60 mia. EUR i forhold 
til 2005. Det er vigtigt at reducere denne 
indvirkning gennem teknologiske 
forbedringer, økonomiske og 
lovgivningsmæssige rammer, der skal lette 
indførelsen af ny teknologi og 
infrastruktur, og mere udbredt anvendelse 
af adfærdsvidenskaber, der skal fremme 
forståelsen af vore transportmønstre, 
under hensyn til, at hver enkelt 
transportform er konfronteret med 
forskellige udfordringer og er 
karakteriseret ved forskellige 
teknologiintegrationsprocesser.

Or. en
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Ændringsforslag 1565
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for få årtier vil den forventede 
vækstrate for transport få europæisk trafik 
til at gå helt i hårdknude og gøre de 
økonomiske omkostninger og 
samfundsmæssige indvirkninger utålelige. 
Passager-kilometrene forventes at blive 
fordoblet i løbet af de kommende 40 år og 
vokse dobbelt så hurtigt for luftfarten. 
CO2-emissionerne vil være vokset med 35 
% i 2050. Omkostningerne som følge af 
færdselstæthed vil stige med omkring 50 % 
til næsten 200 mia. om året. De eksterne 
omkostninger i forbindelse med ulykker vil 
stige med omkring 60 mia. EUR i forhold 
til 2005.

Inden for få årtier vil den forventede 
vækstrate for transport og mobilitet få 
europæisk trafik til at gå helt i hårdknude 
og gøre de økonomiske omkostninger og 
de miljø- og samfundsmæssige 
indvirkninger utålelige. Hvis de hidtidige 
tendenser fortsætter, forventes passager-
og tonkilometrene at blive fordoblet i løbet 
af de kommende 40 år og vokse dobbelt så 
hurtigt for luftfarten. CO2-emissionerne vil 
være vokset med 35 % i 2050. 
Omkostningerne som følge af 
færdselstæthed vil stige med omkring 50 % 
til næsten 200 mia. om året. De eksterne 
omkostninger i forbindelse med ulykker vil 
stige med omkring 60 mia. EUR i forhold 
til 2005.

Or. en

Ændringsforslag 1566
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Problemerne med forurening, 
færdselstæthed, sikkerhed og sikring er de 
samme i hele Unionen og kræver en samlet 
indsats i hele Europa. Der må ske en 
udvikling og anvendelse af nye teknologier 
og innovative løsninger for køretøjer, 

Problemerne med forurening, sundhed, 
færdselstæthed, sikkerhed og sikring er de 
samme i hele Unionen og kræver en samlet 
indsats i hele Europa. Der må ske en 
udvikling og anvendelse af nye teknologier 
og innovative løsninger for (færre, lettere, 



PE492.790v01-00 10/160 AM\907850DA.doc

DA

infrastrukturer og transportforvaltning for 
at nå frem til et renere og mere effektivt 
transportsystem i Unionen; for at nå frem 
til de resultater, der er nødvendige for at 
modvirke klimaændringer og forbedre 
ressourceeffektiviteten; og for at bevare 
europæisk lederskab på verdensmarkederne 
for transportrelaterede produkter og 
tjenesteydelser. Disse mål kan ikke nås 
med fragmenterede nationale bestræbelser 
alene.

mindre og mere intelligente) køretøjer, 
bedre kapacitetsudnyttelse af de 
eksisterende infrastrukturer, stærkere og 
mere intelligent interaktion mellem 
køretøjer og vejinfrastrukturen, grøn 
logistik og mobilitetsforvaltning for at nå 
frem til et renere og mere effektivt 
transportsystem i Unionen; for at nå frem 
til de resultater, der er nødvendige for at 
modvirke klimaændringer og forbedre 
ressourceeffektiviteten; og for at bevare 
europæisk lederskab på verdensmarkederne 
for transport- og mobilitetsrelaterede
produkter og tjenesteydelser. Disse mål 
kan ikke nås med fragmenterede nationale 
bestræbelser alene.

Or. en

Ændringsforslag 1567
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Problemerne med forurening, 
færdselstæthed, sikkerhed og sikring er de 
samme i hele Unionen og kræver en samlet 
indsats i hele Europa. Der må ske en 
udvikling og anvendelse af nye teknologier 
og innovative løsninger for køretøjer, 
infrastrukturer og transportforvaltning for 
at nå frem til et renere og mere effektivt 
transportsystem i Unionen; for at nå frem 
til de resultater, der er nødvendige for at 
modvirke klimaændringer og forbedre 
ressourceeffektiviteten; og for at bevare 
europæisk lederskab på verdensmarkederne 
for transportrelaterede produkter og 
tjenesteydelser. Disse mål kan ikke nås 
med fragmenterede nationale bestræbelser 
alene.

Problemerne med forurening, 
færdselstæthed, sikkerhed og sikring er de 
samme i hele Unionen og kræver en samlet 
indsats i hele Europa. Der må ske en 
udvikling og anvendelse af nye teknologier 
og innovative løsninger for køretøjer, 
infrastrukturer og transportforvaltning for 
at nå frem til et renere og mere sikkert og 
effektivt transportsystem i Unionen; for at 
nå frem til de resultater, der er nødvendige 
for at modvirke klimaændringer og 
forbedre ressourceeffektiviteten; og for at 
bevare europæisk lederskab på 
verdensmarkederne for transportrelaterede 
produkter og tjenesteydelser. Disse mål 
kan ikke nås med fragmenterede nationale 
bestræbelser alene.

Or. en
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Ændringsforslag 1568
Henri Weber

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Problemerne med forurening, 
færdselstæthed, sikkerhed og sikring er de 
samme i hele Unionen og kræver en samlet 
indsats i hele Europa. Der må ske en 
udvikling og anvendelse af nye teknologier 
og innovative løsninger for køretøjer, 
infrastrukturer og transportforvaltning for 
at nå frem til et renere og mere effektivt 
transportsystem i Unionen; for at nå frem 
til de resultater, der er nødvendige for at 
modvirke klimaændringer og forbedre 
ressourceeffektiviteten; og for at bevare 
europæisk lederskab på verdensmarkederne 
for transportrelaterede produkter og 
tjenesteydelser.  Disse mål kan ikke nås 
med fragmenterede nationale bestræbelser 
alene.

Problemerne med forurening, 
færdselstæthed, sikkerhed og sikring er de 
samme i hele Unionen og kræver en samlet 
indsats i hele Europa. Der må ske en 
udvikling og anvendelse af nye teknologier 
og innovative løsninger for køretøjer, 
infrastrukturer og transportforvaltning for 
at nå frem til et renere, sikkert, 
tilgængeligt og effektivt transportsystem i 
Unionen; for at nå frem til de resultater, der 
er nødvendige for at modvirke 
klimaændringer og forbedre 
ressourceeffektiviteten; og for at bevare 
europæisk lederskab på verdensmarkederne 
for transportrelaterede produkter og 
tjenesteydelser. Disse mål kan ikke nås 
med fragmenterede nationale bestræbelser 
alene.

Or. fr

Ændringsforslag 1569
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 – underpunkt 4.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Problemerne med forurening, 
færdselstæthed, sikkerhed og sikring er de 
samme i hele Unionen og kræver en samlet 
indsats i hele Europa. Der må ske en 
udvikling og anvendelse af nye teknologier 
og innovative løsninger for køretøjer, 

Problemerne med forurening, 
færdselstæthed, sikkerhed og sikring er de 
samme i hele Unionen og kræver en samlet 
indsats i hele Europa. Der må ske en 
udvikling og anvendelse af nye teknologier 
og innovative løsninger for køretøjer, 
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infrastrukturer og transportforvaltning for
at nå frem til et renere og mere effektivt 
transportsystem i Unionen; for at nå frem 
til de resultater, der er nødvendige for at 
modvirke klimaændringer og forbedre 
ressourceeffektiviteten; og for at bevare 
europæisk lederskab på verdensmarkederne 
for transportrelaterede produkter og 
tjenesteydelser. Disse mål kan ikke nås 
med fragmenterede nationale bestræbelser 
alene.

infrastrukturer og transportforvaltning, som 
er nødvendige og tilstrækkelige til at nå 
frem til et renere og mere effektivt 
transportsystem i Unionen; for at nå frem 
til de resultater, der er nødvendige for at 
modvirke klimaændringer og forbedre 
ressourceeffektiviteten; og for at bevare 
europæisk lederskab på verdensmarkederne 
for transportrelaterede produkter og 
tjenesteydelser. Disse mål kan ikke nås 
med fragmenterede nationale bestræbelser 
alene.

Or. en

Ændringsforslag 1570
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Problemerne med forurening, 
færdselstæthed, sikkerhed og sikring er de 
samme i hele Unionen og kræver en samlet 
indsats i hele Europa. Der må ske en 
udvikling og anvendelse af nye teknologier 
og innovative løsninger for køretøjer, 
infrastrukturer og transportforvaltning for 
at nå frem til et renere og mere effektivt 
transportsystem i Unionen; for at nå frem 
til de resultater, der er nødvendige for at 
modvirke klimaændringer og forbedre 
ressourceeffektiviteten; og for at bevare 
europæisk lederskab på verdensmarkederne 
for transportrelaterede produkter og 
tjenesteydelser.  Disse mål kan ikke nås 
med fragmenterede nationale bestræbelser 
alene.

Problemerne med forurening, 
færdselstæthed, sikkerhed og sikring er de 
samme i hele Unionen og kræver en samlet 
indsats i hele Europa. Der må ske en 
udvikling og anvendelse af nye teknologier 
og innovative løsninger for køretøjer, 
infrastrukturer og transportforvaltning for 
at nå frem til et renere, sikkert, 
tilgængeligt og mere effektivt 
transportsystem i Unionen; for at nå frem 
til de resultater, der er nødvendige for at 
modvirke klimaændringer og forbedre 
ressourceeffektiviteten; og for at bevare 
europæisk lederskab på verdensmarkederne 
for transportrelaterede produkter og 
tjenesteydelser. Disse mål kan ikke nås 
med fragmenterede nationale bestræbelser 
alene.

Or. fr



AM\907850DA.doc 13/160 PE492.790v01-00

DA

Ændringsforslag 1571
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Problemerne med forurening, 
færdselstæthed, sikkerhed og sikring er de 
samme i hele Unionen og kræver en samlet 
indsats i hele Europa. Der må ske en 
udvikling og anvendelse af nye teknologier 
og innovative løsninger for køretøjer, 
infrastrukturer og transportforvaltning for 
at nå frem til et renere og mere effektivt 
transportsystem i Unionen; for at nå frem 
til de resultater, der er nødvendige for at 
modvirke klimaændringer og forbedre 
ressourceeffektiviteten; og for at bevare 
europæisk lederskab på verdensmarkederne 
for transportrelaterede produkter og 
tjenesteydelser. Disse mål kan ikke nås 
med fragmenterede nationale bestræbelser 
alene.

Problemerne med forurening, 
færdselstæthed, overkommelige priser, 
sikkerhed og sikring er de samme i hele 
Unionen og kræver en samlet indsats i hele 
Europa. Der må ske en udvikling og 
anvendelse af nye teknologier og 
innovative løsninger for køretøjer, 
infrastrukturer og transportforvaltning for 
at nå frem til et renere og mere effektivt 
transportsystem i Unionen; for at nå frem 
til de resultater, der er nødvendige for at 
modvirke klimaændringer og forbedre 
ressourceeffektiviteten; og for at bevare 
europæisk lederskab på verdensmarkederne 
for transportrelaterede produkter og 
tjenesteydelser. Disse mål kan ikke nås 
med fragmenterede nationale bestræbelser 
alene.

Or. en

Ændringsforslag 1572
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionens finansiering til forskning og 
innovation inden for transport vil være et 
supplement til medlemsstaternes aktiviteter 
og fokusere på aktiviteter, der har en klar 
EU-merværdi. Det betyder, at 
hovedvægten vil blive lagt på prioriterede 
områder, som matcher europæiske 
politikmål; hvor det er nødvendigt med en 

Unionens finansiering til forskning og 
innovation inden for transport vil være et 
supplement til medlemsstaternes aktiviteter 
og fokusere på aktiviteter, der har en klar 
EU-merværdi. Det betyder, at 
hovedvægten vil blive lagt på prioriterede 
områder, som matcher europæiske 
politikmål; hvor det er nødvendigt med en 
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kritisk masse af tiltag; hvor der må findes 
interoperable transportløsninger for hele 
Europa; eller hvor en samling af 
bestræbelserne tværnationalt vil kunne 
reducere investeringsrisiciene i forskning, 
fælles standarder kan fremmes, og 
forskningsresultaternes tid til markedet kan 
afkortes.

kritisk masse af tiltag; hvor der må findes 
interoperable og intermodalt integrerede 
transportløsninger for hele Europa; eller 
hvor en samling af bestræbelserne 
tværnationalt vil kunne reducere 
investeringsrisiciene i forskning, fælles 
standarder kan fremmes, og 
forskningsresultaternes tid til markedet kan 
afkortes.

Or. en

Ændringsforslag 1573
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsknings- og innovationsaktiviteter skal 
omfatte en bred vifte af initiativer, som 
dækker hele innovationskæden. Mange af 
aktiviteterne er specifikt rettet mod at 
bringe resultaterne ud på markedet: en 
programmatisk tilgang til forskning og 
innovation, demonstrationsprojekter, 
markedsføringskampagner og støtte til 
standardisering, regulering og innovative 
indkøbsstrategier tjener alle dette mål. 
Desuden vil engagement og ekspertise fra 
interessenternes side være med til at bygge 
bro mellem forskningsresultaterne og deres 
anvendelse i transportsektoren.

Forsknings- og innovationsaktiviteter skal 
omfatte en bred vifte af initiativer, som 
dækker hele innovationskæden. Mange af 
aktiviteterne er specifikt rettet mod at 
bringe resultaterne ud på markedet: en 
programmatisk tilgang til forskning og 
innovation, demonstrationsprojekter, 
markedsføringskampagner og støtte til 
standardisering, regulering og innovative 
indkøbsstrategier tjener alle dette mål. 
Desuden vil engagement og ekspertise fra 
interessenternes side være med til at bygge 
bro mellem forskningsresultaterne og deres 
anvendelse i transportsektoren. Det er 
vigtigt på passende vis at takle særlige 
udfordringer og specifikke forhold, der 
gør sig gældende for hver enkelt 
transportform (især luftfart), som f.eks. 
forskellige 
teknologiintegrationsprocesser. Samtidig 
bør der tilskyndes til modal udveksling af 
erfaringer, hvad angår koncepter og 
teknologier. Det er nødvendigt at finde 
den rette balance mellem på den ene side 
en flerårig synlighed og kontinuitet i 
forsknings- og innovationsaktiviteterne, 



AM\907850DA.doc 15/160 PE492.790v01-00

DA

når det er berettiget, og på den anden side 
fleksibilitet og reaktivitet over for nye 
behov og muligheder.  

Or. en

Begrundelse

I nogle sektorer er en teknologisk førerstilling og konkurrenceevne af afgørende betydning, 
fordi det drejer sig om komplicerede produkter og en usædvanligt lang F&U-cyklus. Det er 
derfor væsentligt at genoprette balancen i forslaget til fordel for en modal behandling af hver 
transportsektor.

Ændringsforslag 1574
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 – underpunkt 4.2 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investering i forskning og innovation rettet 
mod et mere grønt, intelligent og integreret 
transportsystem vil være et vigtigt bidrag 
til Europa 2020-målene om intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst og målene i 
flagskibsinitiativet Innovationsunionen. 
Aktiviteterne vil støtte gennemførelsen af 
hvidbogen om transport, der sigter mod et 
fælles europæisk transportområde. De vil 
også bidrage til at nå frem til de politikmål, 
der er opstillet i flagskibsinitiativerne om 
"Et ressourceeffektivt Europa”, ”En 
industripolitik for en globaliseret verden” 
og ”En digital dagsorden for Europa”.

Investering i forskning og innovation rettet 
mod et mere grønt og intelligent samt fuldt 
integreret transportsystem vil være et 
vigtigt bidrag til Europa 2020-målene om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
og målene i flagskibsinitiativet 
Innovationsunionen. Aktiviteterne vil støtte 
gennemførelsen af hvidbogen om transport, 
der sigter mod et fælles europæisk 
transportområde. De vil også bidrage til at 
nå frem til de politikmål, der er opstillet i 
flagskibsinitiativerne om "Et 
ressourceeffektivt Europa”, ”En 
industripolitik for en globaliseret verden” 
og ”En digital dagsorden for Europa”.

Or. en

Ændringsforslag 1575
Judith A. Merkies
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.3. Hovedlinjerne i aktiviteterne 4.3. Hovedlinjerne i aktiviteterne

Aktiviteterne vil blive tilrettelagt på en 
sådan måde, at en integreret og 
modusspecifik tilgang er mulig, hvis det er 
hensigtsmæssigt. En flerårig synlighed og 
kontinuitet er afgørende for at sikre en 
reel europæisk merværdi og tage hensyn 
til de mange særlige karakteristika ved 
hver transportform.  Denne forskning 
skal så vidt muligt følge de strategiske 
forsknings- og innovationsdagsordener 
under de europæiske teknologiplatforme. 

Or. en

Ændringsforslag 1576
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er 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.

Formålet er 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. For at øge 
omkostningseffektiviteten skal der for alle 
transportformer fokuseres på 
vedligeholdelse, reparation, 
modernisering og genanvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 1577
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er 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.

Formålet er at minimere transportens 
indvirkning på klimaet og miljøet ved at 
forbedre dens effektivitet med hensyn til 
anvendelse af naturressourcer og ved at 
mindske dens drivhusgasemissioner. 

Or. fr

Begrundelse

Gennem anvendelse af alternative brændstoffer som flydende naturgas (LNG) og komprimeret 
naturgas (CNG) kan drivhusgasemissionerne i transportsektoren reduceres betydeligt. 
Horisont 2020 bør derfor bidrage til at udvikle og forbedre disse teknologier.

Ændringsforslag 1578
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er 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.

Formålet er at minimere transportens 
indvirkning på klimaet og miljøet ved at 
forbedre dens effektivitet med hensyn til 
anvendelse af naturressourcer og ved at 
mindske dens CO2-emissioner.

Or. en

Ændringsforslag 1579
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra a – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er 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.

Formålet er 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 og/eller reducere 
drivhusgasemissionerne.

Or. en

Ændringsforslag 1580
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Aktiviteterne skal være fokuseret på at 
reducere ressourceforbruget og 
drivhusgasemissionerne, minimere 
støjniveauerne og forbedre køretøjernes 
effektivitet, at fremskynde udviklingen og 
anvendelsen af en ny generation af 
elektriske og andre lav- eller 
nulemissionskøretøjer, blandt andet 
gennem nyvindinger inden for motorer, 
batterier og infrastruktur; at udforske og 
udnytte potentialet i alternative 
brændstoffer og innovative og mere 
effektive fremdriftssystemer, herunder 
brændselsinfrastruktur. Inden for 
luftfarten bør udviklingen fokusere på 
avancerede flykonfigurationer, hurtige 
rotorfly og teknologier til opnåelse af 
trinvise ændringer af energieffektiviteten.  
I dette øjemed bør det sikres, at der er 
synergi mellem målene om henholdsvis 
"intelligent, grøn og integreret transport" 
og "sikker, ren og effektiv energi",
således at sidstnævnte anvendes til 
finansiering af forskning i alternative 
flybrændstoffer. Brugen af infrastrukturer 



AM\907850DA.doc 19/160 PE492.790v01-00

DA

bør optimeres ved hjælp af intelligente 
transportsystemer og intelligent udstyr. 
Tilsvarende bør energiforvaltningen om 
bord på luftfartøjer optimeres, således at 
der i højere grad anvendes elektriske 
flyvetekniske systemer og udstyr.  
Anvendelsen af efterspørgselsstyring og 
offentlig og ikke-motoriseret transport bør 
udvides, især i byområder.

Or. en

Ændringsforslag 1581
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 – underpunkt 4.3 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Aktiviteterne skal være fokuseret på at 
reducere ressourceforbruget og 
drivhusgasemissionerne og forbedre 
køretøjernes effektivitet ved at:

- fremskynde udviklingen og anvendelsen 
af en ny generation af rene køretøjer 
(elektriske og andre lav- eller 
nulemissionskøretøjer), blandt andet 
gennem nyvindinger inden for motorer, 
batterier og infrastruktur
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- udforske og udnytte potentialet i 
alternative brændstoffer og innovative og 
mere effektive fremdriftssystemer, 
herunder brændselsinfrastruktur

- optimere brugen af infrastrukturer ved 
hjælp af intelligente transportsystemer og 
intelligent udstyr
- øge anvendelsen af efterspørgselsstyring 
og offentlig og ikke-motoriseret transport, 
især i byområder.

Or. en

Ændringsforslag 1582
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it
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Ændringsforslag 1583
Henri Weber

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Aktiviteterne skal være fokuseret på at 
reducere ressourceforbruget og 
drivhusgasemissionerne og forbedre 
køretøjernes effektivitet, at fremskynde 
udviklingen og anvendelsen af en ny 
generation af elektriske og andre lav- eller 
nulemissionskøretøjer, blandt andet ved 
gennem nyvindinger inden for motorer, 
batterier og infrastruktur; at udforske og 
udnytte potentialet i alternative 
brændstoffer og innovative og mere 
effektive fremdriftssystemer, herunder 
brændselsinfrastruktur; at optimere brugen 
af infrastrukturer ved hjælp af intelligente 
transportsystemer og intelligent udstyr; at 
øge anvendelsen af efterspørgselsstyring 
og offentlig og ikke-motoriseret transport, 
især i byområder; og at fremme 
sammenkoblingen mellem infrastrukturer 
og køretøjer for at reducere CO2-
emissionerne.

Or. fr

Ændringsforslag 1584
Romana Jordan

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne skal være fokuseret på at 
reducere ressourceforbruget og 
drivhusgasemissionerne og forbedre 
køretøjernes effektivitet, at fremskynde 
udviklingen og anvendelsen af en ny 
generation af elektriske og andre lav- eller 

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

og andre lav- eller nulemissionskøretøjer, 
blandt andet gennem nyvindinger inden for 
motorer, batterier, brændselsceller og 
infrastruktur; at udforske og udnytte 
potentialet i alternative brændstoffer og 
innovative og mere effektive 
fremdriftssystemer, herunder 
brændselsinfrastruktur; at optimere brugen 
af infrastrukturer ved hjælp af intelligente 
transportsystemer og intelligent udstyr; og 
at øge anvendelsen af efterspørgselsstyring 
og offentlig og ikke-motoriseret transport, 
især i byområder.

Or. en

Ændringsforslag 1585
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt  4.3 – litra b – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Bedre mobilitet, mindre færdselstæthed, 
mere sikkerhed og sikring

b) Bedre mobilitet og tilgængelighed, 
mindre færdselstæthed, mere sikkerhed og 
sikring

Or. en

Ændringsforslag 1586
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at forene det stigende behov 
for mobilitet med mere flydende transport 
ved hjælp af innovative løsninger for 
gnidningsløse, inklusive, sikre, pålidelige 
og robuste transportsystemer.

Formålet er at forene det stigende behov 
for mobilitet med mere flydende transport 
ved hjælp af innovative løsninger for 
gnidningsløse, inklusive, sikre, sunde, 
pålidelige og robuste transportsystemer.
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Or. en

Ændringsforslag 1587
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne skal være fokuseret på at 
reducere færdselstæthed, forbedre 
adgangen og matche brugernes behov ved 
at fremme integreret dør-til-dør transport
og logistik; at fremme intermodalitet og 
anvendelse af intelligente planlægnings- og 
styringsløsninger; og i væsentlig grad at 
reducere antallet af ulykker og følgerne af 
sikkerhedstrusler.

Aktiviteterne skal være fokuseret på at 
reducere færdselstæthed, forbedre 
livskvaliteten og adgangen samt matche 
brugernes behov ved at fremme integreret 
dør-til-dør transportlogistik og 
mobilitetsstyring; at fremme skift af 
transportform, intermodalitet og 
anvendelse af intelligente planlægnings- og 
styringsløsninger; og i væsentlig grad at 
reducere antallet af ulykker og følgerne af 
sikkerhedstrusler.

Or. en

Ændringsforslag 1588
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne skal være fokuseret på at 
reducere færdselstæthed, forbedre 
adgangen og matche brugernes behov ved 
at fremme integreret dør-til-dør transport 
og logistik; at fremme intermodalitet og 
anvendelse af intelligente planlægnings- og 
styringsløsninger; og i væsentlig grad at 
reducere antallet af ulykker og følgerne af 
sikkerhedstrusler.

Aktiviteterne skal være fokuseret på at 
reducere færdselstæthed, forbedre 
adgangen og matche brugernes behov ved 
at fremme integreret dør-til-dør transport 
og logistik; at fremme inter- og 
multimodalitet og anvendelse af e-
billettering og intelligente planlægnings-
og styringsløsninger; og i væsentlig grad at 
reducere antallet af ulykker, tab af 
mandtimer på grund af forsinkelser og 
aflysninger samt følgerne af 
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sikkerhedstrusler.

Or. en

Ændringsforslag 1589
Henri Weber

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne skal være fokuseret på at 
reducere færdselstæthed, forbedre 
adgangen og matche brugernes behov ved 
at fremme integreret dør-til-dør transport 
og logistik; at fremme intermodalitet og 
anvendelse af intelligente planlægnings- og 
styringsløsninger; og i væsentlig grad at 
reducere antallet af ulykker og følgerne af 
sikkerhedstrusler.

Aktiviteterne skal være fokuseret på at 
reducere færdselstæthed, forbedre 
adgangen og matche brugernes behov ved 
at fremme integreret dør-til-dør transport 
og logistik; at fremme intermodalitet og 
anvendelse af intelligente planlægnings- og 
styringsløsninger; og i væsentlig grad at 
reducere antallet af ulykker og følgerne af 
sikkerhedstrusler, navnlig gennem 
sammenkobling og global styring af 
tilkoblede køretøjer.

Or. fr

Ændringsforslag 1590
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne skal være fokuseret på at 
reducere færdselstæthed, forbedre 
adgangen og matche brugernes behov ved 
at fremme integreret dør-til-dør transport 
og logistik; at fremme intermodalitet og 
anvendelse af intelligente planlægnings- og 
styringsløsninger; og i væsentlig grad at 
reducere antallet af ulykker og følgerne af 
sikkerhedstrusler.

Aktiviteterne skal være fokuseret på at 
reducere færdselstæthed, forbedre 
adgangen og matche brugernes behov ved 
at fremme integreret dør-til-dør transport 
og logistik; at fremme intermodalitet og 
anvendelse af intelligente planlægnings- og 
styringsløsninger; og i væsentlig grad at 
reducere antallet af ulykker og følgerne af 
sikkerhedstrusler (sikkerhed og global 
styring af tilkoblede køretøjer).
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Or. fr

Ændringsforslag 1591
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at styrke konkurrenceevnen og 
resultaterne for europæiske 
transportfremstillingsindustrier og hertil 
knyttede tjenester.

Formålet er at styrke konkurrenceevnen og 
resultaterne for europæiske 
transportfremstillingsindustrier og hertil 
knyttede tjenester med henblik på det 
lovende, men stærkt 
konkurrenceprægede, fremtidige globale 
marked. Der tages behørigt hensyn til 
logistiske processer, vedligeholdelse, 
reparation, modernisering og 
genanvendelse.
For at begrænse afindustrialiseringen og 
arbejdsløsheden på sit område er det 
nødvendigt, at Europa investerer i 
transportsektorerne, herunder SMV'er, 
hvor det har bevaret en førende position 
på verdensplan. Teknologisk lederskab er 
ved at blive den vigtigste 
konkurrencemæssige faktor i denne 
globale sammenhæng, særlig med hensyn 
til energieffektiviteten og den økonomiske 
effektivitet samt miljøindsatsen.

Or. en

Ændringsforslag 1592
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra c – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne skal have fokus på at udvikle 
næste generation af innovative 

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

transportmidler og at forberede grundlaget 
for den næste generation ved at arbejde 
med nye konfigurationer og teknologier, 
koncepter og ideer, intelligente 
kontrolsystemer og interoperable 
standarder, effektive produktionsprocesser, 
anvendelse af avancerede materialer og 
biologiske biprodukter, som er mere 
bæredygtige, innovative 
certificeringsprocedurer, kortere 
udviklingstider og færre 
livscyklusomkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 1593
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 – underpunkt 4.3 – litra c – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1594
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra c – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1595
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra c – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 1596
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra d – afsnit 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Socioøkonomisk forskning og 
fremadrettede aktiviteter til hjælp for 
politisk beslutningstagning

d) Socioøkonomisk og adfærdsmæssig 
forskning og fremadrettede aktiviteter til 
hjælp for politisk beslutningstagning

Or. en

Ændringsforslag 1597
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at gøre den politiske 
beslutningstagning bedre, hvilket er 
nødvendigt for at kunne fremme innovation 
og imødekomme de udfordringer, der 
rejser sig i forbindelse med transport og de 
hertil knyttede samfundsmæssige behov.

Formålet er at gøre den politiske 
beslutningstagning bedre, hvilket er 
nødvendigt for at kunne fremme innovation 
og imødekomme de udfordringer, der 
rejser sig i forbindelse med transport og 
mobilitet samt de hertil knyttede 
samfundsmæssige og individuelle behov.

Or. en

Ændringsforslag 1598
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 4.3 – litra d – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne skal have fokus på at give en 
bedre forståelse af transportrelaterede 
socioøkonomiske tendenser og udsigter og 
at give de politiske beslutningstagere 
bevisbaserede data og analyser.

Aktiviteterne skal have fokus på at give en 
bedre forståelse af transportrelaterede 
socioøkonomiske tendenser og udsigter og 
at give de politiske beslutningstagere 
bevisbaserede data og analyser, som 
formidles via Kommissionens videncenter 
for transportforskning.
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Or. en

Ændringsforslag 1599
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Klimaindsats, ressourceeffektivitet og 
råstofforsyning

5. Klimaindsats, ressourceeffektivitet, 
miljøbeskyttelse, beskyttelse af 
kulturarven og råstofforsyning

Or. de

Ændringsforslag 1600
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Klimaindsats, ressourceeffektivitet og 
råstofforsyning

5. Klimaindsats, miljø, 
ressourceeffektivitet og råstofforsyning

Or. en

Ændringsforslag 1601
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5,1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det specifikke mål er at udvikle en 
økonomi og et samfund, der er ressource-
og vandeffektive og robuste over for 
klimaforandringer, beskyttelse af miljøet
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behov inden for bæredygtige rammer for 
planetens naturressourcer. Aktiviteterne 
skal bidrage til at forbedre Europas 
konkurrenceevne og øge trivslen, alt imens 
de sikrer miljømæssig integritet og 
bæredygtighed, holder den gennemsnitlige 
globale opvarmning på under 2 °C og gør
det muligt for økosystemerne og samfundet 
at tilpasse sig klimaforandringerne.

og en bæredygtig forsyning af råstoffer og 
økosystemtjenester, for at opfylde den 
voksende verdensbefolknings behov inden 
for bæredygtige rammer for planetens 
naturressourcer og økosystemer. 
Aktiviteterne skal bidrage til at forbedre 
Europas konkurrenceevne og 
råstofsikkerheden og øge trivslen, alt 
imens de sikrer miljømæssig integritet, 
modstandskraft og bæredygtighed, med 
sigte på at holde den gennemsnitlige 
globale opvarmning på under 2 °C og gøre
det muligt for økosystemerne og samfundet 
at tilpasse sig klimaændringerne og andre 
miljøforandringer.

Or. en

Ændringsforslag 1602
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 1603
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1604
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det specifikke mål er at udvikle en 
ressourceeffektiv økonomi, der er robust 
over for klimaforandringer, og en 
bæredygtig forsyning af råstoffer, for at 
opfylde den voksende verdensbefolknings 
behov inden for bæredygtige rammer for 
naturressourcerne i jorden og havet. 
Aktiviteterne skal bidrage til at forbedre 
Europas konkurrenceevne og øge trivslen, 
alt imens de sikrer miljømæssig integritet 
og bæredygtighed, holder den 
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det muligt for økosystemerne og samfundet 
at tilpasse sig klimaforandringerne.

gennemsnitlige globale opvarmning på 
under 2 °C og gør det muligt for 
økosystemerne og samfundet at tilpasse sig 
klimaforandringerne.

Or. en

Ændringsforslag 1605
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 1606
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det specifikke mål er at udvikle en 
ressourceeffektiv økonomi, der er robust 
over for klimaforandringer, og en 
bæredygtig forsyning af råstoffer og vand, 



AM\907850DA.doc 33/160 PE492.790v01-00

DA

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1607
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1608
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I løbet af det 20. århundrede 10-dobledes 
både verdens forbrug af fossilt brændsel og 
udvindingen af ressourcer. Denne periode 
med tilsyneladende rigelige og billige 
ressourcer er ved at være slut. Råstoffer, 
vand, luft, biodiversitet, terrestriske, 
akvatiske og marine økosystemer er alle 
under pres.  Mange af verdens økosystemer 
er i forringelse, og op til 60 % af de 
tjenester, de leverer, bruges på en måde, 
der ikke er bæredygtig. I Unionen 
anvendes hvert år ca. 16 tons materialer pr. 
person, hvoraf 6 tons bliver til affald, og 
halvdelen heraf på lossepladser. Den 
globale efterspørgsel efter ressourcer 
vokser fortsat i takt med den voksende 
befolkning og de stigende forventninger, 
især hos mellemindkomstgrupperne i 
vækstøkonomierne. Det er nødvendigt, at 
den økonomiske vækst adskilles helt fra 
ressourceforbruget.

I løbet af det 20. århundrede 10-dobledes 
både verdens forbrug af fossilt brændsel og 
udvindingen af ressourcer. Denne periode 
med tilsyneladende rigelige og billige 
ressourcer er ved at være slut. Råstoffer, 
vand, luft, biodiversitet, menneskeskabte, 
terrestriske, akvatiske og marine 
økosystemer er alle under pres.  Mange af 
verdens økosystemer er i forringelse, og op 
til 60 % af de tjenester, de leverer, bruges 
på en måde, der ikke er bæredygtig. I 
Unionen anvendes hvert år ca. 16 tons 
materialer pr. person, hvoraf 6 tons bliver 
til affald, og halvdelen heraf på 
lossepladser. Den globale efterspørgsel 
efter ressourcer vokser fortsat i takt med 
den voksende befolkning og de stigende 
forventninger, især hos 
mellemindkomstgrupperne i 
vækstøkonomierne. Det er nødvendigt, at 
den økonomiske vækst adskilles helt fra 
ressourceforbruget.

Or. it

Ændringsforslag 1609
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemsnitstemperaturen ved jorden 
overflade er steget med ca. 0,8°C i løbet af 
de sidste 100 år og forventes at stige med 
mellem 1,8 og 4°C frem til udgangen af det 
21. århundrede (i forhold til gennemsnittet 
i perioden 1980-199929). De virkninger for 
naturen og menneskeheden, som disse 
forandringer sandsynligvis vil medføre, er 
en udfordring for vores planet og dens evne 
til at tilpasse sig og en trussel mod den 

Gennemsnitstemperaturen ved jorden 
overflade er steget med ca. 0,8°C i løbet af 
de sidste 100 år og forventes at stige med 
mellem 1,8 og 4°C frem til udgangen af det 
21. århundrede (i forhold til gennemsnittet 
i perioden 1980-199929). De virkninger for 
naturen og menneskeheden, som disse 
forandringer sandsynligvis vil medføre, er 
en udfordring for vores planet og dens evne 
til at tilpasse sig og en trussel mod den 
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fremtidige økonomiske udvikling og 
menneskehedens velfærd.

fremtidige økonomiske udvikling og 
menneskehedens velfærd. De negative 
følger af klimaændringerne og 
forureningen udgør sammen med den 
stigende urbanisering, masseturismen, 
menneskelig uagtsomhed og 
overudnyttelsen af ressourcerne en trussel 
mod den skrøbelige kulturelle struktur i
de samfund, som legemliggør Europas 
kulturarv. 

Or. it

Ændringsforslag 1610
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De stadig mere omfattende virkninger af 
klimaforandringerne og miljøproblemer 
som forsuring af havene, smeltende 
indlandsis i de arktiske egne, 
jordforringelse, vandmangel, 
kemikalieforurening og tab a biodiversitet, 
tyder på, at kloden er ved at nærme sig 
grænsen for bæredygtig udnyttelse. Uden 
en effektivitetsforbedring forventes for 
eksempel vandefterspørgslen om 20 år at 
oversige udbuddet med 40 %. Skovene 
forsvinder med en alarmerende høj 
hastighed på 5 millioner hektar om året. 
Samspillet mellem ressourcerne kan 
medføre systemiske risici, idet udtømning 
af en ressource kan føre til et 
uigenkaldeligt vendepunkt for andre 
ressourcer og økosystemer. Hvis de 
nuværende tendenser fortsætter, bliver der 
brug for, hvad der svarer til mere end to 
jordkloder i 2050 til at rumme den 
voksende verdensbefolkning.

De stadig mere omfattende virkninger af 
klimaforandringerne og miljøproblemer 
som forsuring af havene, smeltende 
indlandsis i de arktiske egne, 
jordforringelse, vandmangel, 
kemikalieforurening og tab a biodiversitet, 
tyder på, at kloden er ved at nærme sig 
grænsen for bæredygtig udnyttelse. Uden 
en effektivitetsforbedring forventes for 
eksempel vandefterspørgslen om 20 år at 
oversige udbuddet med 40 %. Skovene 
forsvinder med en alarmerende høj 
hastighed på 5 millioner hektar om året. 
Samspillet mellem ressourcerne kan 
medføre systemiske risici, idet udtømning 
af en ressource kan føre til et 
uigenkaldeligt vendepunkt for andre 
ressourcer og økosystemer. Hvis de 
nuværende tendenser fortsætter, bliver der 
brug for, hvad der svarer til mere end to 
jordkloder i 2050 til at rumme den 
voksende verdensbefolkning. Disse 
komplekse miljøproblemer udgør også en 
trussel mod vores kulturarv. Vi har behov 
for forskning og innovation for at bevare 
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Europas kulturarv. Denne kulturarv 
udgør et centralt område i EU's økonomi, 
og særlig inden for turisme. Den årlige 
omsætning i Europa i denne sektor, der 
kan tilskrives kulturarven, er på ca. 335 
mia. EUR, og den har skabt i alt 9 
millioner arbejdspladser.

Or. de

Ændringsforslag 1611
Marisa Matias

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De stadig mere omfattende virkninger af 
klimaforandringerne og miljøproblemer 
som forsuring af havene, smeltende 
indlandsis i de arktiske egne, 
jordforringelse, vandmangel, 
kemikalieforurening og tab a biodiversitet, 
tyder på, at kloden er ved at nærme sig 
grænsen for bæredygtig udnyttelse. Uden 
en effektivitetsforbedring forventes for 
eksempel vandefterspørgslen om 20 år at 
oversige udbuddet med 40 %. Skovene 
forsvinder med en alarmerende høj 
hastighed på 5 millioner hektar om året. 
Samspillet mellem ressourcerne kan 
medføre systemiske risici, idet udtømning 
af en ressource kan føre til et 
uigenkaldeligt vendepunkt for andre 
ressourcer og økosystemer. Hvis de 
nuværende tendenser fortsætter, bliver der 
brug for, hvad der svarer til mere end to 
jordkloder i 2050 til at rumme den 
voksende verdensbefolkning.

De stadig mere omfattende virkninger af 
klimaforandringerne og miljøproblemer 
som forsuring af havene, smeltende 
indlandsis i de arktiske egne, 
jordforringelse, vandmangel, 
kemikalieforurening og tab af biodiversitet, 
tyder på, at kloden er ved at nærme sig 
grænsen for bæredygtig udnyttelse. Uden 
en effektivitetsforbedring forventes for 
eksempel vandefterspørgslen om 20 år at 
oversige udbuddet med 40 %. Skovene 
forsvinder med en alarmerende høj 
hastighed på 5 millioner hektar om året. 
Samspillet mellem ressourcerne kan 
medføre systemiske risici, idet udtømning 
af en ressource kan føre til et 
uigenkaldeligt vendepunkt for andre 
ressourcer og økosystemer. Hvis de 
nuværende tendenser fortsætter, bliver der 
brug for, hvad der svarer til mere end to 
jordkloder i 2050 til at rumme den 
voksende verdensbefolkning. Vore 
samfund står over for en stor udfordring, 
der består i at sikre en bæredygtig balance 
mellem menneskers behov og miljøet. 
Miljøressourcerne, herunder vand, luft, 
biomasse, frugtbar jord, biodiversitet og 
økosystemerne, samt menneskeskabte 
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ressourcer, herunder kulturarven og
kulturlandskaberne, og vores udbytte af 
dem understøtter den europæiske og 
globale økonomi og vores livskvalitet. 

Or. en

Ændringsforslag 1612
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De stadig mere omfattende virkninger af 
klimaforandringerne og miljøproblemer 
som forsuring af havene, smeltende 
indlandsis i de arktiske egne, 
jordforringelse, vandmangel, 
kemikalieforurening og tab a biodiversitet, 
tyder på, at kloden er ved at nærme sig 
grænsen for bæredygtig udnyttelse. Uden 
en effektivitetsforbedring forventes for 
eksempel vandefterspørgslen om 20 år at 
oversige udbuddet med 40 %. Skovene 
forsvinder med en alarmerende høj 
hastighed på 5 millioner hektar om året. 
Samspillet mellem ressourcerne kan 
medføre systemiske risici, idet udtømning 
af en ressource kan føre til et 
uigenkaldeligt vendepunkt for andre 
ressourcer og økosystemer. Hvis de 
nuværende tendenser fortsætter, bliver der 
brug for, hvad der svarer til mere end to 
jordkloder i 2050 til at rumme den 
voksende verdensbefolkning.

De stadig mere omfattende virkninger af 
klimaforandringerne og miljøproblemer 
som forsuring af havene, ændring af 
havstrømme, stigning i havtemperaturer,
smeltende indlandsis i de arktiske egne, 
lavere saltindhold i havvand, 
jordforringelse, vandmangel, hydrologiske 
uregelmæssigheder, tidsmæssige og 
geografiske forskelle med hensyn til 
nedbør, ændringer i arters geografiske 
forekomst, kemikalieforurening og tab af
biodiversitet, tyder på, at kloden er ved at 
nærme sig grænsen for bæredygtig 
udnyttelse. Uden en effektivitetsforbedring 
forventes for eksempel vandefterspørgslen 
om 20 år at oversige udbuddet med 40 %. 
Skovene forsvinder med en alarmerende 
høj hastighed på 5 millioner hektar om 
året. Samspillet mellem ressourcerne kan 
medføre systemiske risici, idet udtømning 
af en ressource kan føre til et 
uigenkaldeligt vendepunkt for andre 
ressourcer og økosystemer. Hvis de 
nuværende tendenser fortsætter, bliver der 
brug for, hvad der svarer til mere end to 
jordkloder i 2050 til at rumme den 
voksende verdensbefolkning.

Or. en
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Ændringsforslag 1613
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De stadig mere omfattende virkninger af 
klimaforandringerne og miljøproblemer 
som forsuring af havene, smeltende 
indlandsis i de arktiske egne, 
jordforringelse, vandmangel, 
kemikalieforurening og tab a biodiversitet, 
tyder på, at kloden er ved at nærme sig
grænsen for bæredygtig udnyttelse. Uden 
en effektivitetsforbedring forventes for 
eksempel vandefterspørgslen om 20 år at 
oversige udbuddet med 40 %. Skovene 
forsvinder med en alarmerende høj 
hastighed på 5 millioner hektar om året. 
Samspillet mellem ressourcerne kan 
medføre systemiske risici, idet udtømning 
af en ressource kan føre til et 
uigenkaldeligt vendepunkt for andre 
ressourcer og økosystemer. Hvis de 
nuværende tendenser fortsætter, bliver der 
brug for, hvad der svarer til mere end to 
jordkloder i 2050 til at rumme den 
voksende verdensbefolkning.

De stadig mere omfattende virkninger af 
klimaforandringerne og miljøproblemer 
som forsuring af havene, smeltende 
indlandsis i de arktiske egne, 
jordforringelse, faldende jordfrugtbarhed, 
vandmangel, kemikalieforurening og tab af
biodiversitet, tyder på, at kloden har nået 
grænsen for bæredygtig udnyttelse. Uden 
en effektivitetsforbedring forventes for 
eksempel vandefterspørgslen om 20 år at 
oversige udbuddet med 40 %. Skovene 
forsvinder med en alarmerende høj 
hastighed på 5 millioner hektar om året. 
Samspillet mellem ressourcerne kan 
medføre systemiske risici, idet udtømning 
af en ressource kan føre til et 
uigenkaldeligt vendepunkt for andre 
ressourcer og økosystemer. Hvis de 
nuværende tendenser fortsætter, bliver der 
brug for, hvad der svarer til mere end to 
jordkloder i 2050 til at rumme den 
voksende verdensbefolkning.

Or. en

Ændringsforslag 1614
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De stadig mere omfattende virkninger af 
klimaforandringerne og miljøproblemer 
som forsuring af havene, smeltende 
indlandsis i de arktiske egne, 

De stadig mere omfattende virkninger af 
klimaforandringerne og miljøproblemer 
som forsuring af havene, smeltende 
indlandsis i de arktiske egne, 
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jordforringelse, vandmangel, 
kemikalieforurening og tab a biodiversitet, 
tyder på, at kloden er ved at nærme sig 
grænsen for bæredygtig udnyttelse. Uden 
en effektivitetsforbedring forventes for 
eksempel vandefterspørgslen om 20 år at 
oversige udbuddet med 40 %. Skovene 
forsvinder med en alarmerende høj 
hastighed på 5 millioner hektar om året. 
Samspillet mellem ressourcerne kan 
medføre systemiske risici, idet udtømning 
af en ressource kan føre til et 
uigenkaldeligt vendepunkt for andre 
ressourcer og økosystemer. Hvis de 
nuværende tendenser fortsætter, bliver der 
brug for, hvad der svarer til mere end to
jordkloder i 2050 til at rumme den 
voksende verdensbefolkning.

jordforringelse, vandmangel, 
kemikalieforurening og tab a biodiversitet, 
tyder på, at kloden er ved at nærme sig 
grænsen for bæredygtig udnyttelse. Uden 
en effektivitetsforbedring forventes for 
eksempel vandefterspørgslen om 20 år at 
oversige udbuddet med 40 %. Skovene 
forsvinder med en alarmerende høj 
hastighed på 5 millioner hektar om året. 
Samspillet mellem ressourcerne kan 
medføre systemiske risici, idet udtømning 
af en ressource kan føre til et 
uigenkaldeligt vendepunkt for andre 
ressourcer og naturlige og 
menneskeskabte økosystemer. Hvis de 
nuværende tendenser fortsætter, bliver der 
brug for, hvad der svarer til mere end to 
jordkloder i 2050 til at rumme den 
voksende verdensbefolkning.

Or. it

Ændringsforslag 1615
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er et presserende behov for 
integereret innovation af 
vandforsyningssystemerne i Europa. 
Europa er konfronteret med udfordringer 
som en stadig ældre vandinfrastruktur 
(dette gælder både spildevand og 
drikkevandsforsyningen), øget 
vandmangel, større risiko for 
oversvømmelser i byområder, 
vandforurening og en stigende og mere 
specifik vandefterspørgsel fra landbruget, 
industrien og bybefolkningen. For at 
kunne tage de samfundsmæssige 
udfordringer op (sikre alle mennesker 
vand af god kvalitet og til en 
overkommelig pris, forsyne industri og 
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landbrug med det rette vand af den rette 
kvalitet og til den rette pris og minimere 
forureningen) er Europa nødt til at 
investere i innovative omlægninger af 
vandforsyningssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 1616
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1617
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

En bæredygtig forsyning og 
ressourceeffektiv forvaltning af råstoffer, 
herunder efterforskning, udvinding, 
forarbejdning, genbrug, genanvendelse og 
substitution af råstoffer, er altafgørende 
for, at moderne samfund og deres 
økonomier kan fungere. Sektorer som 
bygge- og anlægssektoren, 
kemikaliesektoren, bilsektoren, 
luftfartsindustrien, maskin- og 
udstyrsindustrien, der tegner sig for en 
samlet merværdi på 1 300 mia. EUR og 
omfatter ca. 30 mio. arbejdspladser, er alle 
stærkt afhængige af adgangen til råstoffer. 
Men forsyningerne af råstoffer til Unionen 
er under stigende pres. Desuden er 
Unionen stærkt afhængig af import af 
strategisk vigtige råstoffer, der i 
alarmerende grad påvirkes af 
markedsforvridninger. Dertil kommer, at 
Unionen stadig har værdifulde 
mineralforekomster, hvis efterforskning og 
udvinding begrænses af mangel på egnet 
teknologi og hæmmes af stigende global 
konkurrence. Den Europæiske Union er 
hjemsted for mange af 
verdenskulturarvens bedste eksemplarer, 
der oprindelig blev bygget af lokale 
råstoffer.  Der er begrænset kendskab til 
de pågældende råstoffers bæredygtighed 
på grund af manglende forskning i 
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forvaltning af råstoffer. materialernes egenskaber og deres 
modstandskraft over for klimaændringer.   
I betragtning af råstoffernes betydning for 
den europæiske konkurrenceevne, 
økonomien og anvendelsen i innovative 
produkter har det højeste prioritet for 
Unionen at sikre en bæredygtig forsyning 
og ressourceeffektiv forvaltning af 
råstoffer.

Or. it

Ændringsforslag 1618
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

utilstrækkelige investeringer og hæmmes 
af stigende global konkurrence. I 
betragtning af råstoffernes betydning for 
den europæiske konkurrenceevne, 
økonomien og anvendelsen i innovative 
produkter har det højeste prioritet for 
Unionen at sikre en bæredygtig forsyning 
og ressourceeffektiv forvaltning af 
råstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 1619
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

konkurrenceevne, økonomien og 
anvendelsen i innovative produkter har det 
højeste prioritet for Unionen at sikre en 
bæredygtig forsyning og ressourceeffektiv 
forvaltning af råstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 1620
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1621
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Økonomiens evne til at tilpasse sig og blive 
mere robust over for klimaforandringer og 
mere ressourceeffektiv og samtidig 
forblive konkurrencedygtig afhænger af en 
høj grad af miljøinnovation af både 
samfundsmæssig og teknologisk karakter. 
Med det globalt marked for 
miljøinnovation til en værdi på omkring 1 
000 mia. EUR pr. år, der forventes 
tredoblet i 2030, udgør miljøinnovation en 
vigtig mulighed for at styrke 
konkurrenceevnen og jobskabelsen i de 
europæiske økonomier.

Økonomiens evne til at tilpasse sig og blive 
mere robust over for klimaforandringer og 
mere ressourceeffektiv og samtidig 
forblive konkurrencedygtig afhænger af en 
høj grad af miljøinnovation af både
samfundsmæssig, organisatorisk og 
teknologisk karakter. Med et globalt 
marked for miljøinnovation til en værdi på 
omkring 1 000 mia. EUR pr. år, der 
forventes tredoblet i 2030, udgør 
miljøinnovation en vigtig mulighed for at 
styrke konkurrenceevnen og jobskabelsen i 
de europæiske økonomier.

Or. en

Ændringsforslag 1622
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis vi skal opfylde Unionens og de 
internationale mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner og –koncentrationer 
og håndtere virkningerne af 
klimaforandringerne, kræver det udvikling 
og udbredelse af omkostningseffektive 
teknologier samt afbødnings- og 

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

tilpasningsforanstaltninger. Unionens og de 
verdensomspændende politiske rammer 
skal sikre, at økosystemerne og 
biodiversiteten beskyttes, værdsættes og 
genoprettes på passende vis, så deres evne 
til at levere ressourcer og tjenester i 
fremtiden bevares. De metoder, der 
anvendes med henblik på tilpasning og 
bevarelse af kulturarven, kan også 
bidrage til at afbøde klimaændringerne 
gennem en mere omhyggelig 
energiudnyttelse, anvendelse af 
bæredygtige råstoffer og grønne 
teknologier samt brug af passive 
planlægningsmetoder.  Disse metoder 
åbner nye muligheder for afbødnings- og 
tilpasningsforanstaltninger i alle sektorer, 
lige fra byggeri til transport. Forskning og 
innovation kan medvirke til at sikre en 
pålidelig og bæredygtig adgang til råstoffer 
og en væsentlig reduktion i 
ressourceforbruget og mængden af affald.

Or. it

Ændringsforslag 1623
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis vi skal opfylde Unionens og de 
internationale mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner og –koncentrationer 
og håndtere virkningerne af 
klimaforandringerne, kræver det udvikling 
og udbredelse af omkostningseffektive 
teknologier samt afbødnings- og 
tilpasningsforanstaltninger. Unionens og de 
verdensomspændende politiske rammer 
skal sikre, at økosystemerne og 
biodiversiteten beskyttes, værdsættes og 
genoprettes på passende vis, så deres evne 
til at levere ressourcer og tjenester i 

Hvis vi skal opfylde Unionens og de 
internationale mål for reduktion af 
drivhusgasemissioner og –koncentrationer 
og håndtere virkningerne af 
klimaforandringerne, kræver det overgang 
til et samfund med lavt kulstofforbrug og 
udvikling og udbredelse af 
omkostningseffektive teknologier samt 
afbødnings- og tilpasningsforanstaltninger 
og en bedre forståelse af, hvordan 
samfundet kan reagere på disse 
udfordringer, herunder fastlæggelse af de 
økonomiske og samfundsmæssige 
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fremtiden bevares. Forskning og 
innovation kan medvirke til at sikre en 
pålidelig og bæredygtig adgang til råstoffer 
og en væsentlig reduktion i 
ressourceforbruget og mængden af affald.

grænser.  Unionens og de 
verdensomspændende politiske rammer 
skal sikre, at økosystemerne og 
biodiversiteten beskyttes, værdsættes, 
forvaltes og endelig genoprettes på 
passende vis, så deres evne til at levere 
ressourcer og tjenester i fremtiden bevares. 
Forskning og innovation kan medvirke til 
at sikre en pålidelig og bæredygtig adgang 
til og udnyttelse af råstoffer på land og på 
havbunden og en væsentlig reduktion i 
ressourceforbruget og mængden af affald.

Or. en

Ændringsforslag 1624
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 1625
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1626
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hovedvægten i Unionens indsats lægges 
derfor på at støtte centrale EU-mål og –
politikker, herunder: Europa 2020-

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1627
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

tiltag skal derfor styrke samfundets evne til 
at blive mere robust over for miljø- og 
klimaforandringer og sikre adgangen til 
råstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 1628
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Hovedvægten i Unionens indsats lægges 
derfor på at støtte centrale EU-mål og –
politikker, herunder: Europa 2020-
strategien, flagskibsinitiativet "Innovation i 
EU", et ressourceeffektivt Europa og den 
tilsvarende køreplan, køreplanen for 
omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050, Tilpasning til 
klimaændringer: et europæisk 
handlingsgrundlag, Råstofinitiativet, 
Unionens strategi for bæredygtig 
udvikling, en integreret EU-havpolitik, 
rammedirektivet om en havstrategi, 
handlingsplanen for miljøinnovation og 
den digitale dagsorden for Europa, 
vandrammedirektivet og 
datterdirektiverne1. Disse tiltag skal derfor 
styrke samfundets evne til at blive mere 
robust over for miljø- og klimaforandringer 
og sikre adgangen til råstoffer.
__________________
1 Direktiv 2000/20/EF.

Or. en

Ændringsforslag 1629
Oreste Rossi
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 1630
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I betragtning af klimaets og miljøets skala, 
kompleksitet og tværnationale og globale 
karakter samt den internationale dimension 
af råstofforsyningskæden må der handles 
på EU-plan og internationalt plan. Den 
tværfaglige karakter af den forskning, der 
er nødvendig, kræver, at indbyrdes 
supplerende viden og ressourcer samles i 

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

en fælles pulje, for at denne udfordring kan 
gribes effektivt an. Hvis ressourceforbruget 
og virkningerne for miljøet skal reduceres, 
kræver det en beslutsom samfundsmæssig 
og teknologisk overgang til en økonomi, 
der er baseret på et bæredygtigt forhold 
mellem naturen og menneskehedens 
velfærd. Vandudfordringerne omfatter 
vandforbrug i landdistrikter og by- og 
industriområder samt beskyttelse af 
vandøkosystemer. Koordinerede 
forsknings- og innovationsaktiviteter vil 
føre til bedre indsigt i og prognoser om 
klima- og miljøforandringer ud fra en 
systemisk og tværsektoriel synsvinkel, 
reducere usikkerheder, påpege og vurdere 
sårbarheder, risici, omkostninger og 
muligheder samt udbrede rækkevidden og 
forbedre virkningen af de 
samfundsmæssige og politiske tiltag og 
løsninger. Det er også målet at sætte 
aktører på alle niveauer af samfundet i 
stand til at deltage aktivt i denne proces.

Or. en

Begrundelse

Forklarer vandudfordringernes omfang.

Ændringsforslag 1631
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Spørgsmålet om adgang til råstoffer kræver 
en koordineret forsknings- og 
innovationsindsats på tværs af mange 
forskellige fagområder og sektorer, der kan 
bidrage til at levere sikre, økonomisk 
gennemførlige, miljømæssigt forsvarlige 
og socialt acceptable løsninger i hele 

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

og socialt acceptable løsninger i hele 
værdikæden (efterforskning, udvinding, 
forarbejdning, ressourceeffektivitet, 
genbrug, genanvendelse og substitution). 
Innovation på disse områder vil give 
vækst- og jobskabelsesmuligheder såvel 
som innovative muligheder inden for 
videnskab, teknologi, økonomi, politik og 
forvaltning. Derfor er der taget skridt til at 
forberede et europæisk 
innovationspartnerskab om råstoffer, og for 
de kritiske råstoffer, der kaldes sjældne 
jordarter, er der etableret et europæisk 
netværk for kompetencer inden for 
sjældne jordarter. Det internationale 
samarbejde på råstofområdet som f.eks. 
EU's, Japans og USA's F&U-
trepartsaftale om kritiske råstoffer er også 
meget vigtigt og bør fortsætte.

Or. en

Ændringsforslag 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1633
Amalia Sartori

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 4 – underpunkt 5.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Vand indgår ikke i den specifikke udfordring vedrørende råstoffer (der kun omfatter ikke-
landbrugs- og ikke-energiråstoffer, men ikke ressourcer generelt), og derfor er det vigtigt at 
holde det adskilt i beskrivelsen af alle de forskellige udfordringer. 

Ændringsforslag 1634
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Miljøinnovation vil medføre værdifulde 
nye vækst- og jobskabelsesmuligheder. 
Løsninger, der udvikles gennem tiltag på 
EU-plan, kan modvirke alvorlige trusler 
mod industriens konkurrenceevne og 
muliggøre en hurtig udbredelse og 
reproduktion både inden og uden for det 
indre marked. Dette vil bidrage til 
overgangen til en grøn økonomi, der 
omfatter bæredygtig brug af ressourcer. 
Partnerne i denne strategi vil omfatter
internationale, europæiske og nationale 
politiske beslutningstagere, internationale 
og medlemsstaternes programmer for 
forskning og innovation, europæisk 
industri og erhvervsliv, Det Europæiske 
Miljøagentur og de nationale 
miljøagenturer samt andre relevant 
interesseparter. Ud over bilateralt og 
regionalt samarbejde vil aktiviteterne på 
EU-plan også støtte relevante 
internationale tiltag og initiativer såsom 
Det Mellemstatslige Panel om 
Klimaforandringer (IPCC), Den 
Mellemstatslige Videnspolitikplatform 
vedrørende Biodiversitet og 
Økosystemtjenester (IPBES) og Group on 
Earth Observations (GEO) (ad hoc-
gruppen om jordobservation).

Miljøinnovation vil medføre værdifulde 
nye vækst- og jobskabelsesmuligheder. 
Løsninger, der udvikles gennem tiltag på 
EU-plan, kan modvirke alvorlige trusler 
mod industriens konkurrenceevne og 
muliggøre en hurtig udbredelse og 
reproduktion både inden og uden for det 
indre marked. Dette vil bidrage til 
overgangen til en grøn økonomi, der 
omfatter bæredygtig brug af ressourcer. 
Partnerne i denne strategi vil omfatte
internationale, europæiske og nationale 
politiske beslutningstagere, internationale 
og medlemsstaternes programmer for 
forskning og innovation, europæisk 
industri og erhvervsliv og navnlig SMV'er 
og europæiske universiteter og 
forskningsinstitutter, ikkestatslige 
organisationer og tænketanke,  Det 
Europæiske Miljøagentur og de nationale 
miljøagenturer samt andre relevant 
interesseparter. Ud over bilateralt og 
regionalt samarbejde vil aktiviteterne på 
EU-plan også støtte relevante 
internationale tiltag og initiativer såsom 
Det Mellemstatslige Panel om 
Klimaforandringer (IPCC), Den 
Mellemstatslige Videnspolitikplatform 
vedrørende Biodiversitet og 
Økosystemtjenester (IPBES), Det 
Internationale Ressourcepanel og Group 
on Earth Observations (GEO) (ad hoc-
gruppen om jordobservation).

Or. en

Ændringsforslag 1635
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Målet er at udvikle og vurdere innovative, 
omkostningseffektive og bæredygtige 
foranstaltninger vedrørende tilpasning og 
afbødning, hvor der fokuseres på CO2 og 
andre drivhusgasser og stigningerne i 
havenes og vandløbenes niveau og 
fremhæves både teknologiske og 
ikketeknologiske, grønne løsninger 
gennem frembringelse af oplysninger, som 
skal danne grundlag for velinformerede, 
tidlige og effektive beslutninger, og 
gennem netværkssamarbejde blandt de 
nødvendige kompetente aktører. 
Aktiviteterne skal især lægge vægt på 
følgende: øget indsigt i 
klimaforandringerne og tilvejebringelse af 
pålidelige klimaprognoser, vurdering af 
konsekvenser og sårbare områder samt 
udvikling af innovative og 
omkostningseffektive foranstaltninger 
vedrørende tilpasning og 
risikoforebyggelse samt støtte til 
afbødningspolitikkerne. Ud over i COM 
(2011) 811, del III, punkt 5.1.1. og 5.1.2. 
bør dette spørgsmål også behandles her.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at de europæiske samfund er forberedt på følgerne af klimaændringerne, er det 
nødvendigt at støtte forskningen i afbødning af klimaændringer og 
tilpasningsforanstaltninger. 

Ændringsforslag 1636
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.3 – litra a – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1637
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at udvikle og vurdere innovative, 
omkostningseffektive og bæredygtige 
foranstaltninger vedrørende tilpasning og 
afbødning, hvor der fokuseres på både CO2 
og andre drivhusgasser og fremhæves både 
teknologiske og ikketeknologiske, grønne 
løsninger gennem frembringelse af 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1638
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt  5.3 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Bæredygtig forvaltning af 
naturressourcerne og økosystemerne

b) Bæredygtig og sikker forvaltning af 
naturressourcerne og økosystemerne

Or. en

Ændringsforslag 1639
Marisa Matias

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt  5.3 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Bæredygtig forvaltning af 
naturressourcerne og økosystemerne

b) Bæredygtig forvaltning af natur- og 
kulturarvsressourcerne og økosystemerne

Or. en
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Ændringsforslag 1640
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1641
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at skaffe den fornødne viden, så vi 
kan forvalte naturressourcerne på en måde, 
som sikrer en bæredygtig balance mellem 
de begrænsede ressourcer og de 
samfundsmæssige og økonomiske behov. 
Aktiviteterne skal især lægge vægt på 
følgende: udbygning af vores indsigt i, 
hvordan økosystemerne fungerer, deres 
samspil med sociale systemer og deres 

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

hensyn til at holde gang i økonomien og 
sikre befolkningens trivsel og 
tilvejebringelse af viden og værktøjer, der 
sikrer effektiv beslutningstagning og 
offentligt engagement.

Or. en

Ændringsforslag 1642
Marisa Matias

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1643
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Bæredygtig forvaltning af kulturarven
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Målet er at sikre bæredygtig forvaltning 
og anvendelse af kulturarvsressourcer og 
at minimere de risici, der er knyttet til 
klimaændringerne. Aktiviteterne skal især 
lægge vægt på observation, overvågning 
og modellering med henblik på at 
fastlægge robusthedsniveauer og forvalte 
kulturarven på en sådan måde, at der 
skabes grundlag for en sammenhængende 
ramme for risikovurdering og -styring. 
Der skal udvikles indikatorer til måling af 
variationer i den kulturelle og 
arkæologiske kulturarvs (bygningers og 
genstandes) visuelle, materielle og 
strukturelle integritet. 

Or. it

Ændringsforslag 1644
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Tiltag vedrørende 
ressourceforbrugsmønstre og 
livsstilsændringer
Forskning i bæredygtige 
livsstilsændringer og fremme af nye 
former for bæredygtig livsstil. Støtte 
gennemførelse af innovation på 
efterspørgselssiden og løsninger, der skal 
reducere ressourceforbruget og en 
ubæredygtig anvendelse af ressourcer. 

Or. en

Ændringsforslag 1645
Judith A. Merkies
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Sikring af foranstaltninger til værn 
om den bæredygtige omlægning, 
forvaltning og anvendelse af 
vandressourcer og vandforsyning. Målet 
er at styrke en innovativ videnbase om 
(omlægninger inden for) vandforsyning, 
vandrensning, lukkede vandkredsløb, 
genindvinding af energi/råstoffer og at 
forbedre inddragelsen af 
slutbrugerne/slutbrugernes adfærd for at 
imødekomme fremtidige behov.

Or. en

Ændringsforslag 1646
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.3 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1647
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1648
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

befolkningens bevidsthed og viden om 
råstoffer, etablere og fremme regionale og 
nationale råstofklynger og imødegå 
logistiske udfordringer i forbindelse med 
sammenkobling af industrier med 
råstofkilder.

Or. en

Ændringsforslag 1649
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Design for genanvendelse er det grundlag, på hvilket bæredygtige materialestrømme kan 
gennemføres.

Ændringsforslag 1650
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Målet er at fremme alle former for 
miljøinnovation, der letter overgangen til 
en grøn økonomi. Aktiviteterne skal især 
lægge vægt på følgende: at styrke 
miljømæssigt innovative teknologier,
processer, tjenester og produkter samt 
sætte skub i deres udbredelse og 
reproduktion på markedet, med særlig vægt 
på SMV'er, støtte innovative politikker og 
samfundsmæssige ændringer, måle og 
vurdere fremskridtene i retning af en grøn 
økonomi og øge ressourceeffektiviteten 
ved brug af digitale systemer. Navnlig skal 
miljøinnovationsprogrammet, som 
gennemførtes med succes under 
programmet for konkurrenceevne og 
innovation i EU's foregående flerårige 
finansielle ramme, videreføres under 
Horisont 2020 med en ambitiøs 
budgettildeling.

Or. en

Ændringsforslag 1651
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at fremme alle former for 
miljøinnovation, der letter overgangen til 
en grøn økonomi. Aktiviteterne skal især 
lægge vægt på følgende: at styrke 
miljømæssigt innovative teknologier, 
processer, tjenester og produkter samt 
sætte skub i deres udbredelse og 
reproduktion på markedet, med særlig vægt 
på SMV'er, støtte innovative politikker og 

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

samfundsmæssige ændringer, støtte 
forskningen i sikre erstatninger for 
stoffer, der i forordningen om kemikalier 
og sikker anvendelse heraf (REACH) 
betegnes som værende farlige, måle og 
vurdere fremskridtene i retning af en grøn 
økonomi og øge ressourceeffektiviteten 
ved brug af digitale systemer.

Or. en

Ændringsforslag 1652
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1653
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.3 – litra d – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1654
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it
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Ændringsforslag 1655
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Reparation, vedligeholdelse, 
digitalisering og genanvendelse af 
kulturgoder i det 21. århundrede
Målet er at beskytte kulturarven fra det 
20. århundrede, herunder den digitale 
arv. Aktiviteterne skal især lægge vægt på 
udvikling og implementering af nye 
teknologier, herunder nanoteknologi, 
kombineret med traditionelle teknologier, 
på grundlag af en vurdering af, om nye 
metoder som f.eks. digitalisering med 
henblik på at gøre skrøbeligt og sårbart 
kulturelt materiale mere robust og 
genanvende samtidige bygninger og 
kunstværker er kulturelt acceptable, 
under behørig hensyntagen til regionale 
forskelle og forskellige kulturelle tilgange. 

Or. it

Ændringsforslag 1656
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Kulturarv
Målet er at forske i strategier, metoder og 
værktøjer, der skal bane vej for en 
dynamisk og bæredygtig kulturarv i 
Europa til imødegåelse af 
klimaændringerne. Kulturarven i sine 
mangfoldige fremtrædelsesformer udgør 
den levende kontekst for robuste samfund, 
der reagerer på mange forskellige slags 
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forandringer. Forskning i kulturarven 
forudsætter en tværfaglig tilgang for at 
forbedre forståelsen af det historiske 
materiale. Aktiviteterne skal fokusere på 
at identificere robusthedsniveauer 
gennem observationer, overvågning og 
modellering samt at give en bedre indsigt 
i, hvordan samfund mærker og reagerer 
på klimaændringer og jordskælv og 
vulkanudbrud.

Or. it

Begrundelse

Samfundsmæssige udfordringer, navnlig klimaændringer og ny teknologi, skal ses i lyset af 
deres indvirkninger på kulturarven under behørig hensyntagen til såvel de risici, de 
indebærer, som de muligheder, de tilbyder.

Ændringsforslag 1657
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Kulturarv: EU's svar på 
klimaændringer
Europas arv er et væsentligt og særskilt 
spørgsmål, da den er en enestående 
ressource, som er et vigtigt og stadig 
skiftende element i den individuelle og 
kollektive identitet, hvorfor der er behov 
for forskning i strategier, metoder og 
redskaber, der kan gøre det muligt at 
bevare en vedvarende dynamisk 
europæisk kulturarv. F.eks. rejser 
miljømæssige forandringer og hyppigere 
ekstreme hændelser som oversvømmelser, 
vulkanudbrud og seismiske naturlige 
risici spørgsmålet om, hvordan 
lokalsamfund opfatter og reagerer på 
disse udfordringer.   
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Or. en

Ændringsforslag 1658
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Kulturarv
Målet er at forske i strategier, metoder og 
værktøjer, der skal bane vej for en 
dynamisk og bæredygtig kulturarv i 
Europa til imødegåelse af 
klimaændringerne. Forskning i 
kulturarven forudsætter en tværfaglig 
tilgang for at forbedre forståelsen af det 
historiske materiale.

Or. de

Ændringsforslag 1659
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 5 – underpunkt 5.3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Opnåelse af en god miljøtilstand i 
Europas have og oceaner
Målet er at øge kendskabet til de 
forurenende stoffer i havet og disses 
virkninger med henblik på at opnå og 
bevare en god miljøtilstand i Europas 
have og oceaner, jf. havstrategidirektivet. 

Or. en
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Ændringsforslag 1660
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. RUMMELIGE, INNOVATIVE OG 
SIKRE SAMFUND

6. EUROPA I EN VERDEN I 
FORANDRING - RUMMELIGE OG
REFLEKTERENDE SAMFUND

Or. en

Ændringsforslag 1661
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. RUMMELIGE, INNOVATIVE OG 
SIKRE SAMFUND

6. EUROPA I EN VERDEN I 
FORANDRING - RUMMELIGE, 
INNOVATIVE OG REFLEKTERENDE 
SAMFUND

Or. en

Ændringsforslag 1662
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. RUMMELIGE, INNOVATIVE OG 
SIKRE SAMFUND

6. FORSTÅELSE AF EUROPÆISKE
SAMFUND, EUROPÆISK KULTUR OG 
SAMFUNDSMÆSSIGE ÆNDRINGER

Or. en
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Ændringsforslag 1663
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – underpunkt 6.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at fremme 
rummelige, innovative og sikre 
europæiske samfund på baggrund af hidtil 
usete forandringer og voksende global 
indbyrdes afhængighed.

De specifikke mål er øget forståelse af 
Europa og fremme af dets økonomiske 
vækst gennem de grundlæggende værdier, 
kultur og kreativitet, for at bygge mere 
rummelige og innovative samfund. 

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke blot lægges vægt på forståelse af samfundet men også på at ændre det på en 
positiv måde ved at fremme den økonomiske vækst; kultur og kreativitet kan spille en vigtig 
rolle i denne sammenhæng. Endvidere er det klart, at de kreative industrier og 
kulturindustrien kan danne udgangspunkt for fremtidig økonomisk vækst i Europa: forsvar og 
beskyttelse af vores kultur indebærer også nyttiggørelse af den med henblik på at øge 
kreativitet og innovation. 

Ændringsforslag 1664
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – underpunkt 6.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at fremme 
rummelige, innovative og sikre europæiske 
samfund på baggrund af hidtil usete 
forandringer og voksende global indbyrdes 
afhængighed.

Det specifikke mål er at fremme 
rummelige og reflekterende europæiske 
samfund på baggrund af hidtil usete 
forandringer og voksende global indbyrdes 
afhængighed.

Or. en

Ændringsforslag 1665
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – underpunkt 6.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at fremme 
rummelige, innovative og sikre europæiske 
samfund på baggrund af hidtil usete 
forandringer og voksende global indbyrdes 
afhængighed.

Det specifikke mål er at fremme 
rummelige, innovative og sikre europæiske 
samfund, der er præget af større 
samhørighed, på baggrund af hidtil usete 
forandringer og voksende global indbyrdes 
afhængighed.

Or. en

Ændringsforslag 1666
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – underpunkt 6.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa er konfronteret med store 
socioøkonomiske udfordringer, som i 
betydelig grad påvirker dets fremtid –
f.eks. voksende økonomisk og kulturel 
indbyrdes afhængighed, aldring, social 
udstødelse og fattigdom, ulige muligheder 
og migrationsstrømme, mindskelse af den 
digitale kløft, fremme af innovationskultur 
og kreativitet i samfund og virksomheder 
samt sikring af sikkerhed og frihed, tillid til 
demokratiske institutioner og mellem 
borgere og over landegrænser. Disse 
udfordringer er enorme og kræver en fælles 
europæisk tilgang.

Europa er konfronteret med store 
socioøkonomiske udfordringer, som i 
betydelig grad påvirker dets fremtid –
f.eks. voksende økonomisk og kulturel 
indbyrdes afhængighed, aldring og 
demografiske ændringer, social udstødelse 
og fattigdom, ulige muligheder og 
migrationsstrømme, mindskelse af den 
digitale kløft, fremme af en kultur for 
videnskab, innovation og kreativitet i 
samfund og virksomheder samt sikring af 
sikkerhed og frihed, tillid til demokratiske 
institutioner og mellem borgere og over 
landegrænser, fremme politisk og 
samfundsmæssig rummelighed, øge 
forståelsen for det europæiske offentlige 
rum og støtte kommunikationen og 
forbindelserne mellem de europæiske 
samfund på tværs af nationale, 
racemæssige, sproglige, religiøse, 
teknologiske og sociale skel. Disse 
udfordringer er enorme og kræver en fælles 
europæisk tilgang.
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Or. en

Ændringsforslag 1667
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – underpunkt 6.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa er konfronteret med store 
socioøkonomiske udfordringer, som i 
betydelig grad påvirker dets fremtid –
f.eks. voksende økonomisk og kulturel 
indbyrdes afhængighed, aldring, social 
udstødelse og fattigdom, ulige muligheder 
og migrationsstrømme, mindskelse af den 
digitale kløft, fremme af innovationskultur 
og kreativitet i samfund og virksomheder 
samt sikring af sikkerhed og frihed, tillid til 
demokratiske institutioner og mellem 
borgere og over landegrænser. Disse 
udfordringer er enorme og kræver en fælles 
europæisk tilgang.

Europa er konfronteret med store 
socioøkonomiske udfordringer, som i 
betydelig grad påvirker dets fremtid –
f.eks. voksende økonomisk og kulturel 
indbyrdes afhængighed, aldring, social 
udstødelse og fattigdom, ulige muligheder 
og migrationsstrømme, mindskelse af den 
digitale kløft, fremme af innovationskultur 
og kreativitet i samfund og virksomheder 
samt sikring af sikkerhed og frihed, tillid til 
demokratiske institutioner og mellem 
borgere og over landegrænser. Disse 
udfordringer er enorme og kræver en 
stadig mere kompleks blanding af 
individuelle og fælles europæiske tilgange
baseret på fælles videnskabelig viden, som 
kun samfundsvidenskaben og humaniora, 
kulturen og de kreative industrier kan 
bibringe.

Or. en

Begrundelse

De samfundsmæssige udfordringer kan tages op ved hjælp af kultur og humaniora.

Ændringsforslag 1668
Anna Záborská, Jan Březina

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – underpunkt 6.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1669
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – underpunkt 6.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det tredje påvirkes borgerne i stigende 
grad af mange former for usikkerhed, 
hvad enten der er tale om kriminalitet, 
vold, terrorisme, cyberangreb, krænkelser 
af privatlivets fred eller andre former for 
sociale eller økonomiske forstyrrelser. 
Ifølge en række skøn er der sandsynligvis 

udgår
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hvert år op til 75 mio. direkte ofre for 
kriminalitet i Europa. De direkte 
omkostninger som følge af kriminalitet, 
terrorisme, ulovlige aktiviteter, vold og 
katastrofer i Europa er blevet anslået til 
mindst 650 mia. EUR (ca. 5 % af EU's 
BNP) i 2010. Et levende eksempel på 
konsekvenserne af terrorisme er angrebet 
mod tvillingetårnene på Manhattan den 
11. september 2001. Tusinder af 
mennesker mistede livet, og det skønnes, 
at denne begivenhed har forårsaget tab i 
den amerikanske produktivitet for 35 mia. 
USD, tab på 47 mia. USD af det samlede 
output og en stigning i arbejdsløsheden på 
næsten 1 % i det efterfølgende kvartal. 
Borgere, virksomheder og institutioner er 
stadig mere involveret i digitale 
interaktioner og transaktioner på sociale, 
finansielle og kommercielle områder, men 
udviklingen af internettet har også ført til 
cyberkriminalitet for milliarder af euro 
hvert år og krænkelser af privatlivet, som 
berører både enkeltpersoner og 
sammenslutninger på hele kontinentet. 
Den større usikkerhed i hverdagen og som 
følge af uventede situationer vil 
formodentlig påvirke borgernes tillid ikke 
bare til institutionerne, men også til 
hinanden.

Or. en

Ændringsforslag 1670
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – underpunkt 6.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det tredje påvirkes borgerne i stigende 
grad af mange former for usikkerhed, 
hvad enten der er tale om kriminalitet, 
vold, terrorisme, cyberangreb, krænkelser 

udgår
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af privatlivets fred eller andre former for 
sociale eller økonomiske forstyrrelser. 
Ifølge en række skøn er der sandsynligvis 
hvert år op til 75 mio. direkte ofre for 
kriminalitet i Europa. De direkte 
omkostninger som følge af kriminalitet, 
terrorisme, ulovlige aktiviteter, vold og 
katastrofer i Europa er blevet anslået til 
mindst 650 mia. EUR (ca. 5 % af EU's 
BNP) i 2010. Et levende eksempel på 
konsekvenserne af terrorisme er angrebet 
mod tvillingetårnene på Manhattan den 
11. september 2001. Tusinder af 
mennesker mistede livet, og det skønnes, 
at denne begivenhed har forårsaget tab i 
den amerikanske produktivitet for 35 mia. 
USD, tab på 47 mia. USD af det samlede 
output og en stigning i arbejdsløsheden på 
næsten 1 % i det efterfølgende kvartal. 
Borgere, virksomheder og institutioner er 
stadig mere involveret i digitale 
interaktioner og transaktioner på sociale, 
finansielle og kommercielle områder, men 
udviklingen af internettet har også ført til 
cyberkriminalitet for milliarder af euro 
hvert år og krænkelser af privatlivet, som 
berører både enkeltpersoner og 
sammenslutninger på hele kontinentet. 
Den større usikkerhed i hverdagen og som 
følge af uventede situationer vil 
formodentlig påvirke borgernes tillid ikke 
bare til institutionerne, men også til 
hinanden.

Or. en

Ændringsforslag 1671
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – underpunkt 6.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det tredje påvirkes borgerne i stigende 
grad af mange former for usikkerhed, hvad 

For det tredje påvirkes borgerne i stigende 
grad af mange former for usikkerhed, hvad 
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enten der er tale om kriminalitet, vold, 
terrorisme, cyberangreb, krænkelser af 
privatlivets fred eller andre former for 
sociale eller økonomiske forstyrrelser. 
Ifølge en række skøn er der sandsynligvis 
hvert år op til 75 mio. direkte ofre for 
kriminalitet i Europa. De direkte 
omkostninger som følge af kriminalitet, 
terrorisme, ulovlige aktiviteter, vold og 
katastrofer i Europa er blevet anslået til 
mindst 650 mia. EUR (ca. 5 % af EU's 
BNP) i 2010. Et levende eksempel på 
konsekvenserne af terrorisme er angrebet 
mod tvillingetårnene på Manhattan den 
11. september 2001. Tusinder af 
mennesker mistede livet, og det skønnes, 
at denne begivenhed har forårsaget tab i 
den amerikanske produktivitet for 35 mia. 
USD, tab på 47 mia. USD af det samlede 
output og en stigning i arbejdsløsheden på 
næsten 1 % i det efterfølgende kvartal. 
Borgere, virksomheder og institutioner er 
stadig mere involveret i digitale 
interaktioner og transaktioner på sociale, 
finansielle og kommercielle områder, men 
udviklingen af internettet har også ført til 
cyberkriminalitet for milliarder af euro 
hvert år og krænkelser af privatlivet, som 
berører både enkeltpersoner og 
sammenslutninger på hele kontinentet. 
Den større usikkerhed i hverdagen og som 
følge af uventede situationer vil 
formodentlig påvirke borgernes tillid ikke
bare til institutionerne, men også til 
hinanden.

enten der er tale om kriminalitet, vold, 
terrorisme, cyberangreb, krænkelser af 
privatlivets fred eller andre former for
sociale eller økonomiske forstyrrelser. 
Ifølge en række skøn er der sandsynligvis 
hvert år op til 75 mio. direkte ofre for 
kriminalitet i Europa. De direkte 
omkostninger som følge af kriminalitet, 
terrorisme, ulovlige aktiviteter, vold og 
katastrofer i Europa er blevet anslået til 
mindst 650 mia. EUR (ca. 5 % af EU's 
BNP) i 2010.

Or. en

Ændringsforslag 1672
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – underpunkt 6.1 – afsnit 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det tredje påvirkes borgerne i stigende 
grad af mange former for usikkerhed, hvad 
enten der er tale om kriminalitet, vold, 
terrorisme, cyberangreb, krænkelser af 
privatlivets fred eller andre former for 
sociale eller økonomiske forstyrrelser. 
Ifølge en række skøn er der sandsynligvis 
hvert år op til 75 mio. direkte ofre for 
kriminalitet i Europa. De direkte 
omkostninger som følge af kriminalitet, 
terrorisme, ulovlige aktiviteter, vold og 
katastrofer i Europa er blevet anslået til 
mindst 650 mia. EUR (ca. 5 % af EU's 
BNP) i 2010. Et levende eksempel på 
konsekvenserne af terrorisme er angrebet 
mod tvillingetårnene på Manhattan den 11. 
september 2001. Tusinder af mennesker 
mistede livet, og det skønnes, at denne 
begivenhed har forårsaget tab i den 
amerikanske produktivitet for 35 mia. 
USD, tab på 47 mia. USD af det samlede 
output og en stigning i arbejdsløsheden på 
næsten 1 % i det efterfølgende kvartal. 
Borgere, virksomheder og institutioner er 
stadig mere involveret i digitale 
interaktioner og transaktioner på sociale, 
finansielle og kommercielle områder, men 
udviklingen af internettet har også ført til 
cyberkriminalitet for milliarder af euro 
hvert år og krænkelser af privatlivet, som 
berører både enkeltpersoner og 
sammenslutninger på hele kontinentet. Den 
større usikkerhed i hverdagen og som følge 
af uventede situationer vil formodentlig 
påvirke borgernes tillid ikke bare til 
institutionerne, men også til hinanden.

For det tredje påvirkes borgerne i stigende 
grad af mange former for usikkerhed, hvad 
enten der er tale om kriminalitet, vold, 
terrorisme, cyberangreb, krænkelser af 
privatlivets fred eller andre former for 
sociale eller økonomiske forstyrrelser. 
Ifølge en række skøn er der sandsynligvis 
hvert år op til 75 mio. direkte ofre for 
kriminalitet i Europa. De direkte 
omkostninger som følge af kriminalitet, 
terrorisme, ulovlige aktiviteter, vold og 
katastrofer i Europa er blevet anslået til 
mindst 650 mia. EUR (ca. 5 % af EU's 
BNP) i 2010. Et levende eksempel på 
konsekvenserne af terrorisme er angrebet 
mod tvillingetårnene på Manhattan den 11. 
september 2001. Tusinder af mennesker 
mistede livet, og det skønnes, at denne 
begivenhed har forårsaget tab i den 
amerikanske produktivitet for 35 mia. 
USD, tab på 47 mia. USD af det samlede 
output og en stigning i arbejdsløsheden på 
næsten 1 % i det efterfølgende kvartal. 
Borgere, virksomheder og institutioner er 
stadig mere involveret i digitale 
interaktioner og transaktioner på sociale, 
finansielle og kommercielle områder, men 
udviklingen af internettet har også ført til 
cyberkriminalitet for milliarder af euro 
hvert år og krænkelser af privatlivet, som 
berører både enkeltpersoner og 
sammenslutninger på hele kontinentet. Den 
større usikkerhed i hverdagen og som følge 
af uventede situationer vil formodentlig 
påvirke borgernes tillid ikke bare til 
institutionerne, men også til hinanden. En 
vigtig faktor med hensyn til at fremme 
økonomisk vækst og udvikling er at 
anvende en passende tilgang med henblik 
på at stimulere den frie informationsstrøm 
og samtidig sikre et tilstrækkeligt niveau 
af informationssikkerhed og beskyttelse af 
privatlivets fred og personoplysninger. 

Or. en
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Ændringsforslag 1673
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – underpunkt 6.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det tredje påvirkes borgerne i stigende 
grad af mange former for usikkerhed, hvad 
enten der er tale om kriminalitet, vold, 
terrorisme, cyberangreb, krænkelser af 
privatlivets fred eller andre former for 
sociale eller økonomiske forstyrrelser. 
Ifølge en række skøn er der sandsynligvis 
hvert år op til 75 mio. direkte ofre for 
kriminalitet i Europa. De direkte 
omkostninger som følge af kriminalitet, 
terrorisme, ulovlige aktiviteter, vold og 
katastrofer i Europa er blevet anslået til 
mindst 650 mia. EUR (ca. 5 % af EU's 
BNP) i 2010. Et levende eksempel på 
konsekvenserne af terrorisme er angrebet 
mod tvillingetårnene på Manhattan den 11. 
september 2001. Tusinder af mennesker 
mistede livet, og det skønnes, at denne 
begivenhed har forårsaget tab i den 
amerikanske produktivitet for 35 mia. 
USD, tab på 47 mia. USD af det samlede 
output og en stigning i arbejdsløsheden på 
næsten 1 % i det efterfølgende kvartal. 
Borgere, virksomheder og institutioner er 
stadig mere involveret i digitale 
interaktioner og transaktioner på sociale, 
finansielle og kommercielle områder, men 
udviklingen af internettet har også ført til 
cyberkriminalitet for milliarder af euro 
hvert år og krænkelser af privatlivet, som 
berører både enkeltpersoner og 
sammenslutninger på hele kontinentet. Den 
større usikkerhed i hverdagen og som følge 
af uventede situationer vil formodentlig 
påvirke borgernes tillid ikke bare til 
institutionerne, men også til hinanden.

For det tredje påvirkes borgerne i stigende 
grad af mange former for usikkerhed, hvad 
enten der er tale om kriminalitet, vold, 
herunder kønsbestemt vold, terrorisme, 
cyberangreb, krænkelser af privatlivets fred 
eller andre former for sociale eller 
økonomiske forstyrrelser. Ifølge en række 
skøn er der sandsynligvis hvert år op til 75 
mio. direkte ofre for kriminalitet i Europa. 
De direkte omkostninger som følge af 
kriminalitet, terrorisme, ulovlige 
aktiviteter, vold og katastrofer i Europa er 
blevet anslået til mindst 650 mia. EUR (ca. 
5 % af EU's BNP) i 2010. Et levende 
eksempel på konsekvenserne af terrorisme 
er angrebet mod tvillingetårnene på 
Manhattan den 11. september 2001. 
Tusinder af mennesker mistede livet, og 
det skønnes, at denne begivenhed har 
forårsaget tab i den amerikanske 
produktivitet for 35 mia. USD, tab på 47 
mia. USD af det samlede output og en 
stigning i arbejdsløsheden på næsten 1 % i 
det efterfølgende kvartal. Borgere, 
virksomheder og institutioner er stadig 
mere involveret i digitale interaktioner og 
transaktioner på sociale, finansielle og 
kommercielle områder, men udviklingen af 
internettet har også ført til 
cyberkriminalitet for milliarder af euro 
hvert år og krænkelser af privatlivet, som 
berører både enkeltpersoner og 
sammenslutninger på hele kontinentet. Den 
større usikkerhed i hverdagen og som følge 
af uventede situationer vil formodentlig 
påvirke borgernes tillid ikke bare til 
institutionerne, men også til hinanden.
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Or. es

Begrundelse

Det er vigtigt, at forordningen indeholder en specifik henvisning til behovet for at bekæmpe 
kønsbestemt vold.

Ændringsforslag 1674
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – underpunkt 6.1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I lyset af den indbyggede kompleksitet i 
disse udfordringer og udviklingen i 
behovene er det derfor vigtigt at udvikle 
innovativ forskning og nye intelligente 
teknologier, processer og metoder, sociale 
innovationsmekanismer, koordinerede 
tiltag og politikker, som kan foregribe eller 
indvirke på de vigtigste 
udviklingstendenser i Europa. Det kræver, 
at man forstår de underliggende tendenser 
og virkninger i disse udfordringer og 
genopdager eller genopfinder succesrige 
former for solidaritet, koordination og 
kreativitet, som gør Europa til en speciel 
model for rummelige, innovative og sikre 
samfund sammenlignet med andre regioner 
i verden. Det forudsætter en mere strategis
tilgang til samarbejdet med tredjelande.
Endelig vil et vigtigt aspekt af denne 
udfordring være at udbygge den sociale 
dimension af sikkerhedsforskningen, da 
sikkerhedspolitikkerne bør hænge tæt 
sammen med forskellige socialpolitikker.

I lyset af den indbyggede kompleksitet i 
disse udfordringer og udviklingen i 
behovene er det derfor vigtigt at udvikle 
innovativ forskning og nye intelligente 
teknologier, processer og metoder, sociale 
innovationsmekanismer, koordinerede 
tiltag og politikker, som kan foregribe eller 
indvirke på de vigtigste 
udviklingstendenser i Europa. Det kræver, 
at man forstår de underliggende tendenser 
og virkninger i disse udfordringer og 
genopdager eller genopfinder succesrige 
former for solidaritet, koordination og 
kreativitet, som gør Europa til en speciel 
model for rummelige, innovative og sikre 
samfund sammenlignet med andre regioner 
i verden. Det forudsætter en mere 
strategisk tilgang til samarbejdet med 
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 1675
Antonio Cancian
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – underpunkt 6.1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I lyset af den indbyggede kompleksitet i 
disse udfordringer og udviklingen i 
behovene er det derfor vigtigt at udvikle 
innovativ forskning og nye intelligente 
teknologier, processer og metoder, sociale 
innovationsmekanismer, koordinerede 
tiltag og politikker, som kan foregribe eller 
indvirke på de vigtigste 
udviklingstendenser i Europa. Det kræver, 
at man forstår de underliggende tendenser 
og virkninger i disse udfordringer og 
genopdager eller genopfinder succesrige 
former for solidaritet, koordination og 
kreativitet, som gør Europa til en speciel 
model for rummelige, innovative og sikre 
samfund sammenlignet med andre regioner 
i verden. Det forudsætter en mere strategis 
tilgang til samarbejdet med tredjelande. 
Endelig vil et vigtigt aspekt af denne 
udfordring være at udbygge den sociale 
dimension af sikkerhedsforskningen, da 
sikkerhedspolitikkerne bør hænge tæt 
sammen med forskellige socialpolitikker.

I lyset af den indbyggede kompleksitet i 
disse udfordringer og udviklingen i 
behovene er det derfor vigtigt at udvikle 
innovativ forskning og nye intelligente 
teknologier, processer og metoder, sociale 
innovationsmekanismer, koordinerede 
tiltag og politikker, som kan foregribe eller 
indvirke på de vigtigste 
udviklingstendenser i Europa. Det kræver, 
at man forstår de underliggende tendenser 
og virkninger i disse udfordringer og 
genopdager eller genopfinder succesrige 
former for solidaritet, koordination og 
kreativitet, som gør Europa til en speciel 
model for rummelige, innovative og sikre 
samfund sammenlignet med andre regioner 
i verden. Det forudsætter en mere strategis 
tilgang til samarbejdet med tredjelande. 
Det er også vigtigt at udnytte Europas 
omfattende kulturarv som et middel til at 
bringe EU-borgerne tættere sammen og 
styrke den sociale samhørighed i Europa.
Endelig vil et vigtigt aspekt af denne 
udfordring være at udbygge den sociale 
dimension af sikkerhedsforskningen, da 
sikkerhedspolitikkerne bør hænge tæt 
sammen med forskellige socialpolitikker.

Or. it

Ændringsforslag 1676
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – underpunkt 6.1 – afsnit 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Skønt teknologien kan spille en vigtig 
rolle med hensyn til at forbedre 
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sikkerheden i Europa, er det vigtigt, at et 
Europa, der allerede er forholdsvis 
sikkert, tager skridt til at tage fat om 
roden til usikkerheden (både i og uden for 
EU) og kompenserer for det sidste tiårs 
overvældende fokus på øget sikkerhed 
med foranstaltninger, der skal genoprette 
de borgerlige frihedsrettigheder, beskytte 
de grundlæggende rettigheder og øge 
ansvarligheden. Alle disse initiativer vil 
blive behandlet som en del af en bredere 
forskningsdagsorden for menneskers 
sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 1677
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – underpunkt 6.1 – afsnit 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet vil navnlig vedrøre forholdet 
mellem forskning inden for 
naturvidenskaber og teknologi og inden 
for andre videnskaber, særlig 
statskundskab, samfundsvidenskab og 
humaniora, der fokuserer på konflikt- og 
samarbejdstyper, håndtering af konflikter 
og samarbejde på sikkerhedsområdet og 
staters, internationale organisationers, 
ikke-statslige aktørers og civilsamfundets 
aktørers rolle, men også 
konfliktforebyggelse, fredsopbygning og 
reformen af den civile sikkerhedssektor.     

Or. en

Ændringsforslag 1678
Francisco Sosa Wagner
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – underpunkt 6.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at opbygge rummelige, innovative og 
sikre samfund er det nødvendigt, at Europa 
finder en løsning, som omfatter udvikling 
af ny viden og ny teknologi og kapacitet 
samt identifikation af politiske optioner. Et 
sådant tiltag vil hjælpe Europa med at 
håndtere sine udfordringer ikke alene 
internt, men også som en global aktør på 
den internationale scene. Dette vil igen 
hjælpe medlemsstaterne med at drage 
fordel af erfaringerne andre steder og gøre 
det muligt for dem bedre at udforme deres 
egne specifikke tiltag svarende til deres 
respektive kontekster.

For at opbygge rummelige, innovative og 
sikre samfund er det nødvendigt, at Europa 
finder en løsning, som omfatter udvikling 
af ny viden og ny teknologi og kapacitet 
samt identifikation af politiske optioner; 
det ville være tilrådeligt at udarbejde et 
nøjagtigt katalog over relevante emner, 
som har almen interesse og en sådan 
betydning, at de kan bidrage til at løse 
Unionens sociale, juridiske og politiske 
problemer, under udpegelse af den 
disciplin, hvorunder hver undersøgelse 
bør iværksættes.  Et sådant tiltag vil hjælpe 
Europa med at håndtere sine udfordringer 
ikke alene internt, men også som en global 
aktør på den internationale scene. Dette vil 
igen hjælpe medlemsstaterne med at drage 
fordel af erfaringerne andre steder og gøre 
det muligt for dem bedre at udforme deres 
egne specifikke tiltag svarende til deres 
respektive kontekster.

Or. es

Begrundelse

Det bør udgås at anvende en spredt tilgang ved at fastlægge klare retningslinjer i form af et 
tematisk katalog; dette vil tjene til at bestemme, hvilken disciplin der bør anvendes for at 
behandle hvert enkelt problem.

Ændringsforslag 1679
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – underpunkt 6.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at opbygge rummelige, innovative og 
sikre samfund er det nødvendigt, at Europa 
finder en løsning, som omfatter udvikling 

For at opbygge rummelige, innovative og 
reflekterende samfund er det nødvendigt, 
at Europa finder en løsning, som omfatter 
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af ny viden og ny teknologi og kapacitet 
samt identifikation af politiske optioner. Et 
sådant tiltag vil hjælpe Europa med at 
håndtere sine udfordringer ikke alene 
internt, men også som en global aktør på 
den internationale scene. Dette vil igen 
hjælpe medlemsstaterne med at drage 
fordel af erfaringerne andre steder og gøre 
det muligt for dem bedre at udforme deres 
egne specifikke tiltag svarende til deres 
respektive kontekster.

udvikling af ny viden og ny teknologi og 
kapacitet samt identifikation af politiske 
optioner. Et sådant tiltag vil hjælpe Europa 
med at håndtere sine udfordringer ikke 
alene internt, men også som en global aktør 
på den internationale scene. Dette vil igen 
hjælpe medlemsstaterne med at drage 
fordel af erfaringerne andre steder og gøre 
det muligt for dem bedre at udforme deres 
egne specifikke tiltag svarende til deres 
respektive kontekster.

Or. en

Ændringsforslag 1680
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – underpunkt 6.2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at øge udvekslingen af viden inden 
for det videnskabelige samfund og den 
bredere offentlighed foretages der en 
videreudvikling, hvad angår adgang til og 
anvendelse af resultaterne fra den 
offentligt finansierede forskning, f.eks. 
via populærvidenskabelige film.

Or. en

Begrundelse

EU støtter forskning, og forskningen bør være synlig, ikke blot for andre forskere, men også 
for samfundet. Der er et kolossalt behov for at synliggøre europæisk forskning for samfundet 
og den bredere offentlighed på en levende, interessant og letforståelig måde. Dette kunne ske 
ved hjælp af populærvidenskabelige film. Videnskabelige film kan bygge bro mellem 
videnskab og samfund, og denne bro vil danne grundlag for en videnskabelig dialog.

Ændringsforslag 1681
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – underpunkt 6.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdet med at fremme nye former for 
samarbejde mellem EU-landene og i 
verden og på tværs af relevante forsknings-
og innovationsfællesskaber vil derfor være 
centralt under denne udfordring. Det vil 
systematisk blive tilstræbt at engagere 
borgerne og erhvervslivet, støtte sociale og 
teknologiske innovationsprocesser, anspore 
intelligent og participatorisk offentlig 
forvaltning samt fremme en 
dokumentationsbaseret politisk 
beslutningstagning, således at alle disse 
aktiviteters relevans styrkes for de politiske 
beslutningstagere, de sociale og 
økonomiske aktører og borgerne. I den 
forbindelse vil forskning og innovation 
være en forudsætning for den europæiske 
industris og de europæiske tjenesteydelsers 
konkurrenceevne, specielt på områderne 
sikkerhed, digital udvikling og beskyttelse 
af privatlivets fred.

Arbejdet med at fremme nye former for 
samarbejde mellem EU-landene og i 
verden og på tværs af relevante forsknings-
og innovationsfællesskaber vil derfor være 
centralt under denne udfordring. Det vil 
systematisk blive tilstræbt at engagere 
borgerne og erhvervslivet, støtte sociale og 
teknologiske innovationsprocesser, anspore 
intelligent og participatorisk offentlig 
forvaltning samt fremme en 
dokumentationsbaseret politisk 
beslutningstagning, således at alle disse 
aktiviteters relevans styrkes for de politiske 
beslutningstagere, de sociale og 
økonomiske aktører og borgerne. I den 
forbindelse vil forskning og innovation 
være en forudsætning for den europæiske 
industris og de europæiske tjenesteydelsers 
konkurrenceevne, Europas bidrag til 
fredelig konfliktløsning, specielt på 
områderne sikkerhed, digital udvikling og 
beskyttelse af privatlivets fred.

Or. en

Ændringsforslag 1682
Marisa Matias

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – underpunkt 6.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdet med at fremme nye former for 
samarbejde mellem EU-landene og i 
verden og på tværs af relevante forsknings-
og innovationsfællesskaber vil derfor være 
centralt under denne udfordring. Det vil 
systematisk blive tilstræbt at engagere 
borgerne og erhvervslivet, støtte sociale og 
teknologiske innovationsprocesser, anspore 

Arbejdet med at fremme nye former for 
samarbejde mellem EU-landene og i 
verden og på tværs af relevante forsknings-
og innovationsfællesskaber vil derfor være 
centralt under denne udfordring. Det vil 
systematisk blive tilstræbt at engagere 
borgerne og erhvervslivet, støtte sociale og 
teknologiske innovationsprocesser, anspore 



AM\907850DA.doc 87/160 PE492.790v01-00

DA

intelligent og participatorisk offentlig 
forvaltning samt fremme en 
dokumentationsbaseret politisk 
beslutningstagning, således at alle disse 
aktiviteters relevans styrkes for de politiske 
beslutningstagere, de sociale og 
økonomiske aktører og borgerne. I den 
forbindelse vil forskning og innovation 
være en forudsætning for den europæiske 
industris og de europæiske tjenesteydelsers 
konkurrenceevne, specielt på områderne 
sikkerhed, digital udvikling og beskyttelse 
af privatlivets fred.

intelligent og participatorisk offentlig 
forvaltning samt fremme en 
dokumentationsbaseret politisk 
beslutningstagning, således at alle disse 
aktiviteters relevans styrkes for de politiske 
beslutningstagere, de sociale og 
økonomiske aktører og borgerne. I den 
forbindelse vil forskning og innovation 
være en forudsætning for den europæiske 
industris og de europæiske tjenesteydelsers 
konkurrenceevne, specielt på områderne 
sikkerhed, digital udvikling og beskyttelse 
af privatlivets fred. En vellykket 
gennemførelse af de nødvendige 
forandringer afhænger i realiteten af det 
offentlige engagement i videnskab og 
innovation og fordelene heraf. For at 
opnå dette er det afgørende at fokusere på 
de sociale aspekter af de 
samfundsmæssige udfordringer under 
inddragelse af ikke blot de industrielle 
aktører, men også forskerne og 
universiteterne samt civilsamfundet og 
dets organisationer og institutioner.

Or. en

Ændringsforslag 1683
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – underpunkt 6.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-finansieringen inden for rammerne af 
denne udfordring vil således støtte 
udviklingen, gennemførelsen og 
tilpasningen af centrale EU-politikker, 
navnlig Europa 2020-prioriteterne for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 
og EU's strategi for den indre sikkerhed, 
herunder politikkerne for 
katastrofeforebyggelse og -beredskab. Det 
vil blive tilstræbt at tilvejebringe 

EU-finansieringen inden for rammerne af 
denne udfordring vil således støtte 
udviklingen, gennemførelsen og 
tilpasningen af centrale EU-politikker, 
navnlig Europa 2020-prioriteterne for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. 
Det vil blive tilstræbt at tilvejebringe 
koordination med JRC's direkte aktioner.
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koordination med JRC's direkte aktioner.

Or. en

Ændringsforslag 1684
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – underpunkt 6.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-finansieringen inden for rammerne af 
denne udfordring vil således støtte 
udviklingen, gennemførelsen og 
tilpasningen af centrale EU-politikker, 
navnlig Europa 2020-prioriteterne for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst,
den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
og EU's strategi for den indre sikkerhed, 
herunder politikkerne for 
katastrofeforebyggelse og -beredskab. Det 
vil blive tilstræbt at tilvejebringe 
koordination med JRC's direkte aktioner.

EU-finansieringen inden for rammerne af 
denne udfordring vil således støtte 
udviklingen, gennemførelsen og 
tilpasningen af centrale EU-politikker, 
navnlig Europa 2020-prioriteterne for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
og civile opgaver under den fælles
sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) 
med fokus på reformen af retsstaten, 
retsvæsenet og sikkerhedssektoren. Det vil 
blive tilstræbt at tilvejebringe koordination 
med JRC's direkte aktioner.

Or. en

Ændringsforslag 1685
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – underpunkt 6.2 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Respekt for de grundlæggende værdier er 
et centralt element i enhver effektiv 
sikkerhedsforskning og -politik. 
Sikkerhedsforskning og -teknologi kan 
bidrage til begrænsning af risici, men de 
teknologiske foranstaltninger bør ikke øge 
følelsen af frygt eller være et redskab for 
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segregation og udstødelse, men bør 
udformes, så de respekterer 
menneskerettighederne og lovgivningen.

Or. en

Ændringsforslag 1686
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 – underpunkt 6.2 – afsnit 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette øjemed bør enhver 
sikkerhedsrelateret forskning indebære 
høring af Den Europæiske Tilsynsførende 
for Databeskyttelse, EU's Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder, Den 
Europæiske Gruppe vedrørende Etik 
inden for Naturvidenskab og Ny 
Teknologi, civilsamfundets organisationer 
og akademiske kredse.  Alle projekter skal 
navnlig være i overensstemmelse med 
nugældende lovgivning og 
grundlæggende rettigheder, hvis deres 
resultater tages i øjeblikkelig anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 1687
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at styrke solidariteten og den 
sociale, økonomiske og politiske 
integration og fremme en positiv 
tværkulturel dynamik i Europa og med 
internationale partnere gennem avanceret 

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

forskning og tværfaglighed, teknologiske 
fremskridt og organisatoriske innovationer. 
Forskning inden for humaniora og 
samfundsvidenskab er et grundlæggende 
redskab med henblik på opnåelse af de 
specifikke mål og prioriteter i 
Horisont 2020, og der er ingen tvivl om, at 
det spiller en vigtig rolle i forbindelse med 
opbygningen af rummelige samfund.  
Forskningen skal støtte de politiske 
beslutningstagere i deres arbejde med at 
udforme politikker, som bekæmper 
fattigdom og forebygger forekomsten af 
forskellige former for opsplitning, 
diskrimination og uligheder, f.eks. 
kønsbestemte uligheder, 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering,
eller digitale eller innovationsrelaterede 
kløfter, i de europæiske samfund og i andre 
verdensregioner. Den skal især bidrage til 
gennemførelsen og tilpasningen af Europa 
2020-strategien og Unionens overordnede 
eksterne tiltag. Der skal træffes specifikke 
foranstaltninger for at frigøre potentialet 
for topkvalitet i de mindre udviklede 
regioner, således at deltagelsen i Horisont 
2020 udbredes.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag styrker samfundsvidenskabens og humanioras rolle og betydning inden 
for Horisont 2000 under fremhævelse af målet om "rummelige samfund". Samtidig 
understreges det på ny, at al forskning bør være styret af princippet om ikke-
forskelsbehandling.

Ændringsforslag 1688
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Samfundsvidenskab, kultur og kreativitet 
samt forskning inden for humaniora og 
kulturarv kan i den forbindelse spille en 
vigtig rolle. Forskningen skal støtte de 
politiske beslutningstagere i deres arbejde 
med at udforme politikker, som bekæmper 
fattigdom og forebygger forekomsten af 
forskellige former for opsplitning, 
diskrimination og uligheder, f.eks. 
kønsbestemte uligheder eller digitale eller 
innovationsrelaterede kløfter, i de 
europæiske samfund og i andre 
verdensregioner, og samtidig fremme 
kreativitet, rummelighed og innovation 
samt adgang til og bevarelse af 
kulturarven. Den skal især bidrage til 
gennemførelse og tilpasning af Europa 
2020-strategien.
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Or. en

Ændringsforslag 1689
Anna Záborská, Jan Březina

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1690
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1691
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1692
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at styrke solidariteten og den 
sociale, økonomiske og politiske 
integration og fremme en positiv 
tværkulturel dynamik i Europa og med 
internationale partnere gennem avanceret 
forskning og tværfaglighed, teknologiske 
fremskridt og organisatoriske innovationer. 
Forskning inden for humaniora kan i den 

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

forbindelse spille en vigtig rolle. 
Forskningen skal støtte de politiske 
beslutningstagere i deres arbejde med at 
udforme politikker, som bekæmper 
fattigdom og forebygger forekomsten af 
forskellige former for opsplitning, 
diskrimination og uligheder, f.eks. 
kønsbestemte uligheder eller digitale eller 
innovationsrelaterede kløfter, i de 
europæiske samfund og i andre 
verdensregioner. Den skal især bidrage til 
gennemførelsen og tilpasningen af Europa 
2020-strategien og Unionens overordnede 
eksterne tiltag. Der skal træffes specifikke 
foranstaltninger for at frigøre potentialet 
for topkvalitet i de mindre udviklede 
regioner, således at deltagelsen i Horisont 
2020 udbredes. EITs og dets videns- og 
innovationssamfunds aktiviteter bør 
bidrage til at udbrede ekspertise og 
samtidig muliggøre udvidet deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 1693
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at styrke solidariteten og den 
sociale, økonomiske og politiske 
integration og fremme en positiv 
tværkulturel dynamik i Europa og med 
internationale partnere gennem avanceret 
forskning og tværfaglighed, teknologiske 
fremskridt og organisatoriske innovationer. 
Forskning inden for humaniora kan i den 
forbindelse spille en vigtig rolle. 
Forskningen skal støtte de politiske 
beslutningstagere i deres arbejde med at 
udforme politikker, som bekæmper 
fattigdom og forebygger forekomsten af 

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

forekomsten af forskellige former for 
opsplitning, diskrimination og uligheder, 
f.eks. kønsbestemte uligheder eller digitale 
eller innovationsrelaterede kløfter, i de 
europæiske samfund og i andre 
verdensregioner. Den skal især bidrage til 
gennemførelsen og tilpasningen af Europa 
2020-strategien og Unionens overordnede 
eksterne tiltag. Der skal træffes specifikke 
foranstaltninger for at frigøre potentialet 
for topkvalitet i de mindre udviklede 
regioner, således at deltagelsen i Horisont 
2020 udbredes.

Or. en

Ændringsforslag 1694
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

gennemførelsen og tilpasningen af Europa 
2020-strategien og Unionens overordnede 
eksterne tiltag. Der skal træffes specifikke 
foranstaltninger for at frigøre potentialet 
for topkvalitet i de mindre udviklede 
regioner, således at deltagelsen i Horisont 
2020 udbredes.

Or. en

Ændringsforslag 1695
Marisa Matias

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1696
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med udfordringen "rummelige, innovative og reflekterende samfund" ønsker vi 
at fremhæve behovet for forskning i dynamikken bag integration, udstødelse og solidaritet 
som gode eksempler på vigtigheden af humaniora. Et væsentligt perspektiv i denne 
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sammenhæng er at inddrage ikt-løsninger for at styrke den demokratiske deltagelse. I dette 
øjemed er et væsentligt forskningsområde helliget metoder til at integrere ikt-teknologier på 
alle niveauer af uddannelsessystemerne i Europa. Derfor bør teknologistøttet læring indgå i 
denne udfordring.

Ændringsforslag 1697
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at bidrage til at mindske forsknings-
og innovationskløften inden for 
medlemsstaterne og i Europa vil der blive 
udviklet komplementaritet og snævre 
synergier med strukturfondene både forud 
(kapacitetsopbygning i medlemsstaterne 
for bedre at forberede deres deltagelse i 
Horisont 2020) og efterfølgende (for at 
udnytte og sprede forsknings- og 
innovationsresultater, der stammer fra 
Horisont 2020). Hvor det er muligt, vil 
interoperabiliteten mellem de to 
instrumenter blive fremmet. Der vil blive 
opmuntret til kumulativ eller kombineret 
finansiering.
I denne forbindelse vil foranstaltningerne 
sigte på fuldt ud at udnytte potentialet i 
Europas talentpulje for på denne måde at 
optimere de økonomiske og sociale 
indvirkninger af forskning og innovation, 
og foranstaltningerne vil være adskilte fra 
andre politikker og foranstaltninger inden 
for samhørighedspolitikken, samtidig 
med, at de vil komplementere disse.  
Foranstaltningerne skal bl.a.:
a) skabe konkurrence og koblinger 
mellem nye institutioner, ekspertisecentre 
og innovative regioner i mindre udviklede 
områder, regioner eller medlemsstater og 
førende internationale modstykker andre 
steder i Europa. Dette omfatter 
venskabsprojekter mellem 
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forskningsinstitutioner eller -afdelinger i 
topklasse og deres modstykker i mindre 
udviklede områder eller regioner, 
udveksling af medarbejdere, 
ekspertrådgivning og -bistand samt 
udvikling af fælles strategier for 
etablering af ekspertisecentre. Disse kan 
eventuelt modtage støtte fra de fonde 
under samhørighedspolitikken i mindre 
udviklede områder. Det overvejes at knytte 
forbindelser til innovative klynger og at 
anerkende ekspertise i mindre udviklede 
regioner, bl.a. gennem peer reviews og 
tildeling af kvalitetsmærker til 
institutioner, der lever op til de 
internationale standarder
b) oprette op til 40 lærestole for det 
europæiske forskningsrum (EFR) for at 
tiltrække særlig dygtige akademikere til 
institutioner eller afdelinger med et klart 
potentiale for forskning i topkvalitet med 
henblik på at hjælpe disse institutioner 
med at udnytte hele deres potentiale og 
derved skabe lige vilkår for forskning og 
innovation i det europæiske 
forskningsrum. Dette vil indbefatte 
institutionel støtte til etablering af et 
konkurrencedygtigt forskningsmiljø og de 
rammebetingelser, der er nødvendige for 
at tiltrække, fastholde og udvikle de bedste 
forskningstalenter i disse institutioner
c) give et "kvalitetsmærke" til forslag til 
EFR-projekter, Marie Sklodowska-Curie-
projekter eller samarbejdsprojekter, der er 
evalueret positivt, og som ikke har været i 
stand til at opnå finansiering på grund af 
budgetbegrænsninger. Nationale og 
regionale midler kan således bruges som 
bidrag til finansieringen af de projekter, 
der opfylder kriterierne om 
ekspertisekvalitet, men ikke kan 
finansieres på grund af manglende EU-
midler
d) give et "kvalitetsmærke" til afsluttede 
projekter for at lette finansiering af 
opfølgningen (f.eks. pilotprojekter, 
demonstrationsprojekter eller udnyttelse 
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af forskningsresultater) fra nationale eller 
regionale kilder
e) tildele hjemvendelsesstipendier fra Det 
Europæiske Forskningsråd til forskere, 
som arbejder uden for Europa og ønsker 
at arbejde i Europa
f) støtte supplerende aftaler indgået 
mellem organisationer, som modtager 
støtte fra 
forskningssamarbejdsprojekterne, og 
andre organer og organisationer, som 
hovedsagelig er etableret i andre lande 
end dem, der er direkte involveret i 
projektet, med det specifikke mål at 
fremme uddannelsesmulighederne (dvs. 
stillinger som ph.d.'er og postdoktorale 
stillinger)
g) styrke velfungerende netværk, der har 
som mål at etablere institutionelt 
netværkssamarbejde af høj kvalitet inden 
for forskning og innovation. Der vil blive 
sat særlig fokus på COST for at fremme 
aktiviteter til identificering og 
sammenkobling af ”ekspertiselommer” 
(videnskabelige samfund af høj kvalitet og 
forskere i begyndelsen af deres karriere) i 
hele Europa
h) udvikle specifikke 
uddannelsesmekanismer for, hvordan 
man deltager i Horisont 2020 og fuldt ud 
udnytter de eksisterende netværk som 
f.eks. de nationale kontaktpunkter
i) stille ph.d.-stipendieordninger og 
postdoktorale stipendieordninger samt 
stipendieordninger i forbindelse med 
avanceret uddannelse til rådighed for 
ingeniører for at give disse adgang til alle 
internationale forskningsinfrastrukturer i 
Europa, herunder dem, der forvaltes af 
internationale videnskabelige 
organisationer
j)  understøtte udviklingen og 
overvågningen af strategier for intelligent 
specialisering. Der udvikles en facilitet til 
understøtning af politikkerne, og 
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politiklæringen på regionalt plan fremmes 
gennem internationale 
ekspertevalueringer og udveksling af 
bedste praksis
k) etablere et online marked, hvor der kan 
reklameres for intellektuel ejendom for at 
føre ejere og brugere af intellektuelle 
ejendomsrettigheder sammen.

Or. en

Begrundelse

Fra Carvalho-betænkningen, men med fastsættelse af et specifikt antal EFR-lærestole. Det er 
vigtigt at sikre deres høje kvalitet.

Ændringsforslag 1698
Luigi Berlinguer

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fremme intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst

a) mekanismer til at fremme intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst under 
hensyntagen til den kulturelle diversitet i 
Europa 

Or. en

Ændringsforslag 1699
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fremme intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst

a) at fremme intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, idet svaghederne i det 
nuværende økonomiske system analyseres

Or. es
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Begrundelse

Aktiviteternes område præciseres yderligere under tilføjelse af en opfordring til at analysere 
det nuværende økonomiske system.

Ændringsforslag 1700
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.1 – afsnit 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at mindske skævhederne mellem 
regionerne i Europa og i forhold til andre 
af verdens regioner

Or. en

Ændringsforslag 1701
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at opbygge modstandsdygtige og 
rummelige samfund i Europa

b) at opbygge modstandsdygtige og 
rummelige samfund i Europa, hvor 
skabelsen af en fælles europæisk 
bevidsthed fremmes

Or. es

Begrundelse

Det er vigtigt at fremme denne fælles bevidsthed for at opbygge modstandsdygtige og 
rummelige samfund. 

Ændringsforslag 1702
Britta Thomsen
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.1 – afsnit 2 – litra b - nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) Desuden foreslås det at inkludere 
forskning i turisme, oplevelsesøkonomi og 
kulturarv i denne aktivitet. For eksempel 
spiller turismen og vores kulturarv en 
vigtig rolle i opbygningen af en europæisk 
identitet, og det er derfor vigtigt at finde 
ud af, hvordan f.eks. turismen påvirker 
den måde, hvorpå vi opfatter os selv.

Or. en

Begrundelse

Endelig foreslår vi, at forskning i turisme, oplevelsesøkonomi og kulturstudier skal spille en 
rolle i opnåelsen af målet om et rummeligt Europa. Alle områder spiller en central rolle for 
skabelsen af en europæisk identitet, og det er derfor vigtigt at kortlægge, hvordan f.eks. 
turismen påvirker den måde, hvorpå borgerne opfatter sig selv og andre.

Ændringsforslag 1703
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.1 – afsnit 2 – litra b - nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) Endvidere bør der lægges vægt på 
brugerdrevne teknologiske fremskridt, der 
vil muliggøre en radikal forbedring af ikt-
løsningers brugervenlighed.

Or. en

Ændringsforslag 1704
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.1 – afsnit 2 – litra b - nr. iii (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Dette vil samtidig kræve mere viden 
om, hvordan ikt kan forbedre 
læreprocesserne på samtlige niveauer af 
uddannelsessystemet i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 1705
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.1 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at opbygge en hukommelse og en 
identitet og fremme kulturel udveksling

Or. en

Ændringsforslag 1706
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at styrke Europas rolle som en global 
aktør

c) at styrke Europas rolle som en global 
aktør. De arktiske områders geopolitiske, 
miljømæssige og kulturelle betydning vil 
efter al sandsynlighed fortsat stige i de 
kommende år, hvilket understreger 
nødvendigheden af at styrke arktisk 
humanistisk forskning for at øge 
forståelsen af den hurtige udvikling og 
forandring, som disse samfund, kulturer 
og geografiske områder er i færd med at 
gennemleve.
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Or. en

Begrundelse

For at kunne forstå og styrke Europas rolle på den globale arena er det også vigtigt at 
inddrage forskning i samfundsvidenskab og humaniora (SSH) i de arktiske områder. Den 
arktiske region får i disse år stadig større geopolitisk betydning. Dette gør det stadig mere 
nødvendigt at forstå de radikale samfundsmæssige og kulturelle ændringer, som de arktiske 
områder gennemgår i disse år. Dansk arktisk SSH-forskning har en stærk position og kan 
bidrage med værdifuld indsigt og foreslå løsninger for denne udfordring.

Ændringsforslag 1707
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at styrke Europas rolle som en global 
aktør

c) at styrke Europas rolle som en global 
aktør, særlig med hensyn til 
konfliktforebyggelse, civil krisestyring, 
mægling, dialog og fredsopbygning 

Or. en

Ændringsforslag 1708
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.1 – afsnit 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at udbrede ekspertise og samtidig 
udvide deltagelsen.

Or. en

Begrundelse

Der er store deltagelsesmæssige forskelle, ikke blot mellem medlemsstaterne, men også 
mellem og i regionerne. Uddannelsesniveauerne inden for naturvidenskabelige fag, teknologi, 
ingeniørvæsen og matematik (STEM-fag) kan også variere betydeligt, selv inden for samme 
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region. Spørgsmålet om at udbrede ekspertise og udvide deltagelsen bør derfor ses som en 
samfundsmæssig udfordring. 

Ændringsforslag 1709
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.3.2. Innovative samfund udgår
Målet er at fremme udviklingen af 
innovative samfund og politikker i Europa 
gennem medinddragelse af borgere, 
virksomheder og brugere i forskning og 
innovation og fremme koordinerede 
forsknings- og innovationspolitikker i 
forbindelse med globaliseringen. Der vil 
især blive ydet støtte til udviklingen af 
EFR og udformningen af 
rammebetingelser for innovation.
Aktiviteterne skal fokusere på:
a) at styrke bevisgrundlaget og støtten til 
"Innovation i EU" og EFR
b) at undersøge nye former for 
innovation, herunder social innovation og 
kreativitet
c) at sikre et samfundsmæssigt 
engagement i forskning og innovation
d) at fremme et kohærent og effektivt 
samarbejde med tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 1710
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Målet er at fremme udviklingen af 
innovative samfund og politikker i Europa 
gennem medinddragelse af borgere, 
virksomheder og brugere i forskning og 
innovation og fremme koordinerede 
forsknings- og innovationspolitikker i 
forbindelse med globaliseringen. For at 
skabe et innovativt samfund kræves det, at 
de unge har erhvervet en solid 
uddannelse, som er tilpasset den moderne 
verdens krav. Det er heller ikke muligt at 
ignorere det voksende behov for livslang 
læring, der omfatter hele samfundet. 
Dette område vil skabe nye udfordringer 
for de statslige institutioner, idet en 
systematisk uddannelse er en 
forudsætning for udformning af moderne 
udviklingsstrategier, der sigter på 
opbygning af en vidensbaseret og 
konkurrencedygtig europæisk økonomi.
Der vil især blive ydet støtte til udviklingen 
af EFR og udformningen af 
rammebetingelser for innovation.

Or. en

Ændringsforslag 1711
Antonio Cancian

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Målet er at fremme udviklingen af 
innovative samfund og politikker i Europa 
gennem medinddragelse af borgere, 
virksomheder og brugere i forskning og 
innovation, fremme af koordinerede 
forsknings- og innovationspolitikker i 
forbindelse med globaliseringen og
undersøgelse og udnyttelse af Europas 
kulturarv, idet der lægges særlig vægt på 
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for innovation. betydningen af de nationale og regionale 
traditioner og identiteter og samspillet 
mellem dem. Der vil især blive ydet støtte 
til udviklingen af EFR og udformningen af 
rammebetingelser for innovation.

Or. it

Ændringsforslag 1712
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1713
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1714
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Videnskab og samfund:
Målet er at fremme dialogen mellem 
videnskab og samfund for at sætte 
borgerne i stand til at forstå mekanismen 
og udviklingen i videnskaben og skabe 
mere forståelse blandt videnskabsfolk for 
de nødvendige grænser for deres 
virksomhed. Europæisk forskningspolitik 
vil kun være vellykket, hvis det 
europæiske samfund og medlemsstaterne 
føler sig overbevist om, at de forskellige 
og berettigede etiske begrænsninger 
respekteres.
- Aktiviteterne skal fokusere på at styrke 
dialogen mellem videnskabsfolk og resten 
af samfundet
- Kritiske overvejelser vedrørende 
forskningsaktiviteter med henblik på at 
fastlægge pejlemærker for en etisk 
acceptabel forskningsindsats i relation til 
grundlæggende rettigheder.

Or. en



AM\907850DA.doc 111/160 PE492.790v01-00

DA

Ændringsforslag 1715
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.2 – afsnit 2 – nr. - 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) at forstå, styrke og fremme social 
innovation som en tværfaglig tilgang til 
forskning 

Or. en

Ændringsforslag 1716
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at undersøge nye former for innovation, 
herunder social innovation og kreativitet

b) at undersøge nye former for innovation, 
med særlig fokus på social innovation og 
kreativitet

Or. en

Ændringsforslag 1717
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at undersøge nye former for innovation, 
herunder social innovation og kreativitet

b) at undersøge nye former for innovation, 
herunder social innovation og kreativitet 
for at bygge bro mellem naturvidenskab 
og samfundsvidenskab
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Or. en

Ændringsforslag 1718
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.2 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at undersøge og sammenligne 
processer, der skaber gunstige forhold for 
kreativitet og innovation.
Målet er at støtte den høje kvalitet af 
Europas kreativitet og iværksætterkultur 
samt kapaciteten til at forbedre 
konkurrenceevnen som en af de mest 
fremtrædende industriklynger i Europa 
og således at åbne nye muligheder for at 
tiltrække investeringer, navnlig i SMV'er, 
og dermed fremme væksten i 
højteknologiske kreative sektorer og 
innovationen i traditionelle industrielle 
systemer og i nøglesektorer i den 
europæiske økonomi som f.eks. design og 
indhold, den audiovisuelle sektor, radio-
og tv-spredning og kunst.

Or. en

Ændringsforslag 1719
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at sikre et samfundsmæssigt 
engagement i forskning og innovation

c) videnskab med og for samfundet

Or. en
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Ændringsforslag 1720
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at sikre et samfundsmæssigt engagement 
i forskning og innovation

c) at sikre et samfundsmæssigt engagement 
i forskning og innovation under høring af 
civilsamfundets organisationer

Or. es

Begrundelse

I forbindelse med målet om "innovative samfund" bør det anerkendes, at civilsamfundet er 
vigtigt, og at dets organisationer bør inddrages i disse aktivitetsområder. 

Ændringsforslag 1721
Marisa Matias

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at sikre et samfundsmæssigt engagement 
i forskning og innovation

c) at sikre et samfundsmæssigt engagement 
i forskning og innovation for at opnå 
videnskab med og for samfundet

Or. en

Ændringsforslag 1722
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at sikre et samfundsmæssigt engagement 
i forskning og innovation

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

Or. en

Begrundelse

Forståelse af videnskabens betydning er vigtig for samfundet.

Ændringsforslag 1723
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at sikre et samfundsmæssigt engagement 
i forskning og innovation

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

Or. en

Ændringsforslag 1724
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at sikre et samfundsmæssigt engagement 
i forskning og innovation

c) at sikre et samfundsmæssigt engagement 
i forskning og innovation ved at høre 
civilsamfundets organisationer

Or. en

Ændringsforslag 1725
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.2 – afsnit 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at sikre et samfundsmæssigt engagement 
i forskning og innovation

c) at sikre et samfundsmæssigt engagement 
i forskning og innovation ved at inddrage 
civilsamfundets organisationer

Or. en

Ændringsforslag 1726
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at sikre et samfundsmæssigt
engagement i forskning og innovation

c) at sikre samfundets engagement og 
deltagelse i forskning og innovation

Or. en

Ændringsforslag 1727
Antonio Cancian

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.1 – afsnit 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at undersøge, bevare og udnytte den 
materielle og immaterielle kulturarv og de 
nationale og regionale traditioner samt 
samspillet mellem dem og de muligheder, 
de frembyder med hensyn til at fremme 
social samhørighed og udvikle en fælles 
europæisk identitet 

Or. it
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Ændringsforslag 1728
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.1 – afsnit 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) intelligent kreativitet og kollektiv 
deltagelse i samfundet; det specifikke mål 
er at fremskynde optagelsen af innovative, 
teknologibaserede processer og tjenester 
for et kreativt og intelligent samfund

Or. en

Ændringsforslag 1729
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.2 – afsnit 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) at støtte kulturelle oplevelser og 
europæisk identitet. Sektoren for 
kulturelle oplevelser er et yderst gunstigt 
område for udnyttelse af fremtidige 
teknologier og de foreslåede initiativer.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for disse aktiviteter med henblik på at sikre en aktiv gennemførelse af de 
ovenstående ideer, der er udtrykt i afsnit 1 som en samlet vision, der omsættes konkret i de i 
ba), da) og db) omhandlede aktiviteter.

Ændringsforslag 1730
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.3.2. Samfund, der respekterer deres 
kulturarv og fremmer den økonomiske 
udvikling heraf
Skønt kulturarven er en af den 
europæiske økonomis mest lovende 
sektorer i den nærmeste fremtid, er der en 
række teknologiske, sociale og kulturelle 
hindringer, som skal overvindes.
Specifikke mål:
- at fremme forskning med henblik på 
bevarelse og beskyttelse af kulturarven
- at udvikle økonomiske modeller og 
metoder til vurdering af kulturarvens 
socioøkonomiske aspekter

Or. es

Begrundelse

Den europæiske økonomi er tæt knyttet til kulturen - omsætningen i den kulturelle og kreative 
sektor er på mere end 654 mia. EUR, og den tegner sig for 2,6 % af BNP og har i de seneste 
år haft en vækstrate på 12,3 %. Kulturarven er knyttet til andre økonomiske aktiviteter som 
f.eks. turisme. Der er behov for nye teknologier for at stimulere konkurrenceevnen hos 
europæiske virksomheder, der beskæftiger sig med kulturarven. Det er afgørende, at der 
gennemføres forskning under det næste rammeprogram for at løse problemer i forbindelse 
med pleje af kulturarven.

Ændringsforslag 1731
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.3.3. Sikre samfund udgår
Målet er at støtte EU-politikkerne for
intern og ekstern sikkerhed og at opnå 
større cybersikkerhed, tillid og sikring af 
privatlivets fred på det digitale indre 
marked, samtidig med at 
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konkurrenceevnen i EU's sikkerheds-, ikt-
og serviceindustrier forbedres. Dette skal 
opnås gennem udvikling af innovative 
teknologier og løsninger, som mindsker 
sikkerhedsproblemer og bidrager til at 
forebygge sikkerhedstrusler. I disse 
opgaveorienterede aktioner vil der blive 
taget højde for behovene hos forskellige 
slutbrugere (borgere, virksomheder og 
forvaltninger, herunder nationale og 
internationale myndigheder, 
civilbeskyttelsesorganer, 
retshåndhævende myndigheder, 
grænsevagter osv.), således at der tages 
hensyn til udviklingen inden for 
sikkerhedstrusler og beskyttelse af 
privatlivets fred og de nødvendige 
samfundsmæssige aspekter.
Aktiviteterne skal fokusere på:
a) at bekæmpe kriminalitet og terrorisme
b) at styrke sikkerheden via 
grænseforvaltning
c) at opnå cybersikkerhed
d) at øge Europas modstandskraft over for 
kriser og katastrofer
e) at sikre frihed og beskyttelse af 
privatlivets fred på internettet og udbygge 
den sociale dimension af sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Ny udfordring 7.

Ændringsforslag 1732
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.3.3. Sikre samfund 6.3.3. Forandring af samfundet og 
kulturarv

Målet er at støtte EU-politikkerne for 
intern og ekstern sikkerhed og at opnå 
større cybersikkerhed, tillid og sikring af 
privatlivets fred på det digitale indre 
marked, samtidig med at 
konkurrenceevnen i EU's sikkerheds-, ikt-
og serviceindustrier forbedres. Dette skal 
opnås gennem udvikling af innovative 
teknologier og løsninger, som mindsker 
sikkerhedsproblemer og bidrager til at 
forebygge sikkerhedstrusler. I disse 
opgaveorienterede aktioner vil der blive 
taget højde for behovene hos forskellige 
slutbrugere (borgere, virksomheder og 
forvaltninger, herunder nationale og 
internationale myndigheder, 
civilbeskyttelsesorganer, 
retshåndhævende myndigheder, 
grænsevagter osv.), således at der tages 
hensyn til udviklingen inden for 
sikkerhedstrusler og beskyttelse af 
privatlivets fred og de nødvendige 
samfundsmæssige aspekter.

Målet er at bidrage til en indsigt i Europas 
intellektuelle grundlag, dets historie og de 
mange europæiske og ikkeeuropæiske 
påvirkninger som inspiration for vores liv 
i dag. Europa kendetegnes ved mange 
forskellige folk (herunder minoriteter og 
oprindelige folk), traditioner og regionale 
og nationale identiteter samt forskellige 
grader af økonomisk og samfundsmæssig 
udvikling. Migration og mobilitet, medier, 
industri og transport bidrager til 
mangfoldigheden af synspunkter og 
livsstile. Denne mangfoldighed og dens 
muligheder bør anerkendes og tages i 
betragtning.

Europæiske samlinger, herunder digitale 
samlinger, i biblioteker, arkiver, museer, 
gallerier og andre offentlige institutioner 
rummer en rigdom af uudnyttet 
dokumentation og studieobjekter. Disse 
arkivalieressourcer repræsenterer 
sammen med den immaterielle kulturarv 
hver enkelt medlemsstats historie, men 
også Den Europæiske Unions kollektive 
arv, der er opstået gennem tiden. Dette 
materiale bør gøres tilgængeligt, også 
gennem nye teknologier, for forskere og 
borgere for at give mulighed for et kig ind 
i fremtiden gennem fortidens arkiv. 
Adgang til og opbevaring af kulturarven i 
disse former er nødvendig for en levende 
nutidig udveksling inden for og på tværs 
af de europæiske kulturer og bidrager til 
en bæredygtig økonomisk vækst.
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Aktiviteterne skal fokusere på: Aktiviteterne skal fokusere på:
a) at bekæmpe kriminalitet og terrorisme a) at studere den europæiske arv, 

hukommelse, identitet, integration og 
kulturelle interaktion og udmøntning, 
herunder dens repræsentationer i 
kulturelle og videnskabelige samlinger, 
arkiver og museer, for at blive klogere på 
og bedre forstå nutiden gennem fyldigere 
fortolkninger af fortiden

b) at styrke sikkerheden via 
grænseforvaltning

b) at forske i europæiske landes og 
regioners historie, litteratur, kunst, 
filosofi og religioner og se, hvordan disse 
har påvirket den nutidige europæiske 
mangfoldighed

c) at opnå cybersikkerhed c) at forske i Europas rolle i verden, i den 
gensidige påvirkning og de indbyrdes 
bånd mellem verdens regioner og et kig 
udefra på de europæiske kulturer.

d) at øge Europas modstandskraft over for 
kriser og katastrofer
e) at sikre frihed og beskyttelse af 
privatlivets fred på internettet og udbygge 
den sociale dimension af sikkerhed.

Or. xm

Begrundelse

Bevarelsen af Europas kulturarv og kulturelle identitet skal udvises behørig opmærksomhed.

Ændringsforslag 1733
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt  6.3.3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.3.3. Sikre samfund 6.3.3. Beskyttelse af friheden og 
menneskers sikkerhed

Or. en
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Ændringsforslag 1734
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at støtte EU-politikkerne for 
intern og ekstern sikkerhed og at opnå 
større cybersikkerhed, tillid og sikring af 
privatlivets fred på det digitale indre 
marked, samtidig med at 
konkurrenceevnen i EU's sikkerheds-, ikt-
og serviceindustrier forbedres. Dette skal 
opnås gennem udvikling af innovative 
teknologier og løsninger, som mindsker 
sikkerhedsproblemer og bidrager til at 
forebygge sikkerhedstrusler. I disse 
opgaveorienterede aktioner vil der blive 
taget højde for behovene hos forskellige 
slutbrugere (borgere, virksomheder og 
forvaltninger, herunder nationale og 
internationale myndigheder, 
civilbeskyttelsesorganer, 
retshåndhævende myndigheder, 
grænsevagter osv.), således at der tages 
hensyn til udviklingen inden for 
sikkerhedstrusler og beskyttelse af 
privatlivets fred og de nødvendige 
samfundsmæssige aspekter.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ny udfordring 7.

Ændringsforslag 1735
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at støtte EU-politikkerne for 
intern og ekstern sikkerhed og at opnå 
større cybersikkerhed, tillid og sikring af 
privatlivets fred på det digitale indre 
marked, samtidig med at 
konkurrenceevnen i EU's sikkerheds-, ikt-
og serviceindustrier forbedres. Dette skal 
opnås gennem udvikling af innovative 
teknologier og løsninger, som mindsker 
sikkerhedsproblemer og bidrager til at 
forebygge sikkerhedstrusler. I disse 
opgaveorienterede aktioner vil der blive 
taget højde for behovene hos forskellige 
slutbrugere (borgere, virksomheder og 
forvaltninger, herunder nationale og 
internationale myndigheder, 
civilbeskyttelsesorganer, retshåndhævende 
myndigheder, grænsevagter osv.), således 
at der tages hensyn til udviklingen inden 
for sikkerhedstrusler og beskyttelse af 
privatlivets fred og de nødvendige 
samfundsmæssige aspekter.

Målet er at støtte EU-politikkerne for 
international sikkerhed, 
menneskerettigheder, ikke-
forskelsbehandling, social inklusion, 
konfliktforebyggelse, fredelig 
konfliktløsning, mægling, dialog, 
retsopgør i overgangsperioder og 
forsoning, reform af sikkerhedssektoren, 
reform af retsvæsenet, demokratisk 
kontrol, mediefrihed, indbyrdes 
afhængighed og retsstaten. Dette skal 
opnås gennem undersøgelse af de sociale 
og økonomiske faktorer, som fører til 
konflikt, eller som muliggør samarbejde, 
og gennem udvikling af innovative 
politikker, teknologier og løsninger, som 
mindsker uligheder og bidrager til at 
forebygge sikkerhedstrusler og hindringer 
for samarbejde. I disse opgaveorienterede 
aktioner vil der blive taget højde for 
behovene hos forskellige slutbrugere 
(borgere, virksomheder og forvaltninger, 
herunder nationale og internationale 
myndigheder, civilbeskyttelsesorganer, 
retshåndhævende myndigheder osv.), 
således at der tages hensyn til udviklingen 
inden for sikkerhedstrusler og 
udfordringer og beskyttelse af privatlivets 
fred og de nødvendige samfundsmæssige 
aspekter.

Or. en

Ændringsforslag 1736
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne skal fokusere på: udgår
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a) at bekæmpe kriminalitet og terrorisme
b) at styrke sikkerheden via 
grænseforvaltning
c) at opnå cybersikkerhed
d) at øge Europas modstandskraft over for 
kriser og katastrofer
e) at sikre frihed og beskyttelse af 
privatlivets fred på internettet og udbygge 
den sociale dimension af sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Ny udfordring 7.

Ændringsforslag 1737
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.3 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at bekæmpe kriminalitet og terrorisme udgår

Or. en

Begrundelse

Ny udfordring 7.

Ændringsforslag 1738
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.3 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at bekæmpe kriminalitet og terrorisme a) at bekæmpe kriminalitet og terrorisme, 
herunder ved at forstå disse områders 
sociale dimensioner. og at fastlægge 
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effektive socialpolitiske foranstaltninger 
for at takle dem 

Or. en

Ændringsforslag 1739
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.3 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at bekæmpe kriminalitet og terrorisme a) at bekæmpe kriminalitet og terrorisme, 
herunder gennem effektive socialpolitiske 
foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 1740
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.3 – afsnit 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at styrke sikkerheden og håndteringen 
af konflikter i tredjelande gennem 
konfliktforebyggelse, fredsopbygning, 
dialog, mægling og forsoning samt reform 
af den civile sikkerhedssektor

Or. en

Ændringsforslag 1741
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.3 – afsnit 2 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at beskytte kritiske infrastrukturer og 
netværk

Or. en

Ændringsforslag 1742
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.3 – afsnit 2 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) at behandle faktorer, der bidrager til 
voldelig radikalisering

Or. en

Ændringsforslag 1743
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.3 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at styrke sikkerheden via 
grænseforvaltning

udgår

Or. en

Begrundelse

Ny udfordring 7.

Ændringsforslag 1744
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.3 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at styrke sikkerheden via 
grænseforvaltning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1745
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.3 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at styrke sikkerheden via 
grænseforvaltning

b) at styrke sikkerheden via 
grænseforvaltning, navnlig for at 
bekæmpe ulovlig indvandring i EU

Or. it

Ændringsforslag 1746
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.3 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at opnå cybersikkerhed udgår

Or. en

Begrundelse

Ny udfordring 7.
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Ændringsforslag 1747
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.3 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at øge Europas modstandskraft over for 
kriser og katastrofer

udgår

Or. en

Begrundelse

Ny udfordring 7.

Ændringsforslag 1748
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.3 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at øge Europas modstandskraft over for 
kriser og katastrofer

d) at øge Europas modstandskraft over for 
kriser og katastrofer og at minimere 
sikkerhedsproblemer i tilknytning til 
miljø- og klimamæssige faktorer, 
herunder håndtering af ressourceknaphed 
i f.eks. de arktiske egne

Or. en

Ændringsforslag 1749
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.3 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 1750
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.3 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at øge Europas modstandskraft over for 
kriser og katastrofer

d) at forbedre Europas kapacitet med 
hensyn til indsats og modstandskraft over 
for kriser og katastrofer

Or. en

Ændringsforslag 1751
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.3 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at sikre frihed og beskyttelse af 
privatlivets fred på internettet og udbygge 
den sociale dimension af sikkerhed.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ny udfordring 7.

Ændringsforslag 1752
Vittorio Prodi
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.3 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at sikre frihed og beskyttelse af 
privatlivets fred på internettet og udbygge 
den sociale dimension af sikkerhed.

e) at sikre frihed og beskyttelse af 
privatlivets fred på internettet og udbygge 
den sociale, juridiske og etiske indsigt i 
alle sikkerheds-, risiko- og 
forvaltningsområder.

Or. en

Ændringsforslag 1753
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.3 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at sikre frihed og beskyttelse af 
privatlivets fred på internettet og udbygge 
den sociale dimension af sikkerhed.

e) at sikre frihed og beskyttelse af 
privatlivets fred og udbygge den sociale 
dimension af sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 1754
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.3 – afsnit 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at øge modstandskraften over for 
kriser og katastrofer og at minimere 
sikkerhedsproblemer i tilknytning til 
miljø- og klimamæssige faktorer, 
herunder håndtering af ressourceknaphed 
i f.eks. de arktiske egne

Or. en
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Begrundelse

Klima- og miljømæssige forandringer forventes at indvirke betydeligt på levevilkårene i 
mange områder i verden, der i forvejen er fattige. Dette vil ske på grund af tørke, 
oversvømmelser og andre ekstreme vejrforhold osv. Der er en betydelig risiko for sekundære 
virkninger som f.eks. store indvandringsproblemer, øget konkurrence om knappe 
naturressourcer og svækkelse af visse samfunds allerede begrænsede kapacitet til at håndtere 
konflikter og kriser.  

Ændringsforslag 1755
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6.3 – underpunkt 6.3.3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsvarsforskning, herunder dobbelt 
anvendelse til såvel civile som militære 
formål, er udelukket fra programmet.

Or. en

Ændringsforslag 1756
Christian Ehler, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Norbert Glante, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Niebler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 3 – punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. SIKRE SAMFUND - BESKYTTELSE 
AF EUROPAS OG DETS BORGERES 
FRIHED OG SIKKERHED
6.1. a) Specifikt mål
Det specifikke mål er at fremme sikre 
europæiske samfund på baggrund af 
hidtil usete forandringer og voksende 
indbyrdes afhængighed i verden og 
globale trusler og samtidig styrke den 
europæiske tradition for frihed og 
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retfærdighed.
Der er en udbredt opfattelse af 
usikkerhed, hvad enten der er tale om 
kriminalitet, vold, terrorisme, 
naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer, cyberangreb, krænkelser af 
privatlivets fred eller andre former for 
sociale eller økonomiske forstyrrelser. 
Dette påvirker borgerne direkte og har en 
overordnet indvirkning på begreberne 
tillid, omsorg og kommunikation og 
knytter an til samfundets beredskab og 
organisation.
Ifølge en række skøn er der sandsynligvis 
hvert år op til 75 mio. direkte ofre for 
kriminalitet i Europa. De direkte 
omkostninger som følge af kriminalitet, 
terrorisme, ulovlige aktiviteter, vold og 
katastrofer i Europa er blevet anslået til 
mindst 650 mia. EUR (ca. 5 % af EU's 
BNP) i 2010. Et levende eksempel på 
konsekvenserne af terrorisme er angrebet 
mod tvillingetårnene på Manhattan den 
11. september 2001. Tusinder af 
mennesker mistede livet, og det skønnes, 
at denne begivenhed har forårsaget tab i 
den amerikanske produktivitet på 35 mia. 
USD, tab på 47 mia. USD af det samlede 
output og en stigning i arbejdsløsheden på 
næsten 1 % i det efterfølgende kvartal. 
Den havde også en betydelig kulturel og 
global virkning. Borgere, virksomheder 
og institutioner er stadig mere involveret i 
digitale interaktioner og transaktioner på 
sociale, finansielle og kommercielle 
områder, men udviklingen af internettet 
har også ført til cyberkriminalitet for 
milliarder af euro hvert år og krænkelser 
af privatlivet, som berører både 
enkeltpersoner og sammenslutninger på 
hele kontinentet. Cyberangreb har også 
alvorlige konsekvenser for kritiske 
infrastrukturer.  Ændringerne i arten og 
opfattelsen af usikkerhed i hverdagen og 
som følge af uventede situationer vil 
formodentlig påvirke borgernes tillid ikke 
bare til institutionerne, men også til 
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hinanden.
For at kunne forudse, forebygge og 
håndtere disse trusler er det nødvendigt at 
udvikle og anvende innovative 
teknologier, løsninger, prognoseværktøjer 
og viden, opmuntre til samarbejde mellem 
udbydere og brugere, finde løsninger på 
spørgsmål vedrørende civil sikkerhed, 
forbedre konkurrenceevnen hos den 
europæiske sikkerhedsindustri og de 
europæiske udbydere af 
sikkerhedstjenester og forebygge og 
bekæmpe misbrug af private oplysninger 
og krænkelser af menneskerettigheder på 
internettet og andre steder, samtidig med 
at de europæiske borgeres individuelle 
rettigheder og frihedsrettigheder sikres.
For at skabe et bedre samarbejde på tværs 
af grænserne mellem forskellige former 
for nødtjenester skal der lægges vægt på 
interoperabilitet og standardisering.
Endelig vil et vigtigt aspekt af denne 
udfordring være at udbygge den 
samfundsmæssige dimension af 
sikkerhedsforskningen, da 
sikkerhedspolitikkerne bør hænge tæt 
sammen med forskellige socialpolitikker.
6.1. b) Baggrund og merværdi på EU-
plan
Sikkerhed er en legitim bekymring for 
Europa og dets borgere og udgør i den 
forbindelse en stor udfordring for 
samfundet. Den Europæiske Union og 
dens borgere, dens industri og 
internationale partnere oplever en række 
sikkerhedstrusler såsom kriminalitet, 
terrorisme, menneskesmugling og 
nødsituationer, der involverer store 
menneskemængder, og som skyldes 
menneskeskabte katastrofer eller 
naturkatastrofer. Disse trusler kan krydse 
grænser og være rettet mod fysiske mål 
eller cyberspace. Eksempelvis kan angreb 
på offentlige myndigheders og private 
enheders informations- eller 
kommunikationssystemer ikke blot 
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underminere borgernes tillid til 
informations- og 
kommunikationssystemer, føre til direkte 
finansielle tab og et tab af 
forretningsmuligheder, men kan også få 
alvorlige konsekvenser for kritisk 
infrastruktur og tjenester inden for 
energi, luftfart og anden transport, vand-
og fødevareforsyning, eller sundhed, 
finans og telekommunikation.
Disse trusler kan muligvis bringe det 
indre fundament for vores samfund i fare. 
Teknologi og kreativt design kan yde et 
vigtigt bidrag til de reaktioner, der skal 
iværksættes. Når nye løsninger udformes, 
bør man dog holde sig for øje, at midlerne 
skal være hensigtsmæssige og afpasset 
efter samfundets krav, navnlig for så vidt 
angår garantier for borgernes 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder.
Endelig udgør sikkerheden også en stor 
økonomisk udfordring. 
Sikkerhedsmarkedet beløber sig årligt til 
mellem 100 og 300 milliarder EUR på 
verdensplan; heraf udgør Europas andel 
mellem 25 og 35 %. Det er desuden et 
hurtigt voksende marked på trods af den 
økonomiske krise. I betragtning af de 
konsekvenser, som visse trusler vil kunne 
påføre tjenester, netværk eller 
virksomheder, er det blevet kritisk for 
økonomien og det europæiske erhvervslivs 
konkurrenceevne at implementere egnede 
sikkerhedsløsninger.
EU-finansieringen inden for rammerne af 
denne udfordring vil således støtte 
udviklingen, gennemførelsen og 
tilpasningen af centrale EU-politikker, 
navnlig Europa 2020-prioriteterne for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 
og EU's strategi for den indre sikkerhed. 
Det vil blive tilstræbt at tilvejebringe 
koordination med JRC's direkte aktioner.
6.1. c) Hovedlinjerne i aktiviteterne
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Målet er at støtte EU-politikkerne for 
intern og ekstern sikkerhed og at opnå 
større cybersikkerhed, tillid og sikring af 
privatlivets fred på det digitale indre 
marked, samtidig med at 
konkurrenceevnen i EU's sikkerheds- og 
serviceindustrier forbedres. Aktiviteterne 
vil omfatte fokus på forskning i og 
udvikling af næste generation af 
innovative løsninger ved at arbejde med 
nyskabende koncepter og design, og 
interoperable standarder. Dette skal opnås 
gennem udvikling af innovative 
teknologier og løsninger, som afhjælper 
sikkerhedsmangler og fører til en 
reduktion af risikoen fra 
sikkerhedstrusler. I disse 
opgaveorienterede aktioner vil der blive 
taget højde for behovene hos forskellige 
slutbrugere (borgere, virksomheder og 
forvaltninger, herunder nationale og 
internationale myndigheder, 
civilbeskyttelsesorganer, 
retshåndhævende myndigheder, 
grænsevagter osv.), således at der tages 
hensyn til udviklingen inden for 
sikkerhedstrusler og beskyttelse af 
privatlivets fred og de nødvendige 
samfundsmæssige aspekter.
Forskningen i denne udfordring vil 
således støtte den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik og EU's strategi for den 
indre sikkerhed, herunder politikker 
vedrørende forebyggelse af og reaktion på 
katastrofer.
Aktiviteterne skal fokusere på:
a) at bekæmpe kriminalitet og terrorisme, 
herunder at forstå og tackle terroristers 
idéer og overbevisninger
b) at beskytte og forbedre den kritiske 
infrastrukturs modstandskraft
c) at styrke sikkerheden via 
grænseforvaltning
d) at forbedre cybersikkerheden
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e) at øge Europas modstandskraft over for 
kriser og katastrofer
f) at sikre frihed og beskyttelse af 
privatlivets fred og at øge den 
samfundsmæssige, juridiske og etiske 
indsigt i alle sikkerheds-, risiko- og 
forvaltningsområder
g) at støtte EU's fælles sikkerheds- og 
forsvarspolitik og udvikling af civilmilitær 
kapacitet
h) at øge sikkerhedssystemernes 
standardisering og interoperabilitet

Or. en

Begrundelse

I FP7 er sikkerhedsforskning et selvstændigt tema, som har givet glimrende resultater. Dette 
program, som har en af de højeste SMV-deltagelsesrater, tilbyder anvendelses- og 
markedsorienterede løsninger og tegner sig for over 50 % af de samlede offentlige midler til 
sikkerhedsforskning, såvel på EU-niveau som nationalt. Desuden har Lissabontraktaten givet 
EU flere beføjelser på sikkerhedsområdet. De dertil knyttede nye opgaver skal støttes af et 
hensigtsmæssigt sikkerhedsforskningstema som led i Horisont 2020.

Ændringsforslag 1757
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

JRC's centrale kompetenceområder vil 
være energi, transport, miljø og 
klimaændringer, landbrug og 
fødevaresikkerhed, sundhed og 
forbrugerbeskyttelse, informations- og 
kommunikationsteknologi, 
referencematerialer og sikkerhed (herunder 
nuklear sikkerhed under 
Euratomprogrammet).

JRC's centrale kompetenceområder vil 
være energi, transport, miljø og 
klimaændringer, landbrug og 
fødevaresikkerhed, sundhed og 
forbrugerbeskyttelse, informations- og 
kommunikationsteknologi, 
referencematerialer og sikkerhed (herunder 
nuklear sikkerhed under 
Euratomprogrammet).JRC's aktiviteter på 
disse områder vil blive udført under 
hensyn til relevante initiativer på regions-, 
medlemsstats- eller EU-plan med henblik 
på at udforme det europæiske 
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forskningsrum.

Or. en

Ændringsforslag 1758
Markus Pieper

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 4 – punkt 3 – underpunkt 3 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foregribelse og fremsyn – proaktiv 
strategisk intelligens vedrørende tendenser 
og begivenheder inden for videnskab, 
teknologi og samfund og deres mulige 
virkninger for den offentlige politik

a) foregribelse og fremsyn – proaktiv 
strategisk intelligens vedrørende tendenser 
og begivenheder inden for videnskab, 
miljø, teknologi og samfund og deres 
mulige virkninger for den offentlige politik 
og borgerne

Or. de

Begrundelse

Udbygning af EU's kapacitet med hensyn til håndtering af miljøændringer og deres 
virkninger gennem proaktive strategier og udvikling af handlingsstrategier, f.eks. i 
forbindelse med styring af oversvømmelser.

Ændringsforslag 1759
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 4 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og maritim 
forskning og bioøkonomien

b) Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, produktive have og oceaner 
gennem bæredygtigt fiskeri og bæredygtig 
akvakultur samt bioøkonomien

Or. en
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Ændringsforslag 1760
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 4 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og maritim 
forskning og bioøkonomien

b) Europæiske bioøkonomiske 
udfordringer: fødevaresikkerhed, 
herunder sikkerhed, bæredygtigt landbrug 
og skovbrug, havforskning og maritim 
forskning 

Or. en

Ændringsforslag 1761
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 4 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og maritim 
forskning og bioøkonomien

b) Fødevaresikkerhed, kvalitet og 
sikkerhed, bæredygtigt landbrug, 
havforskning og maritim forskning og 
bioøkonomien

Or. en

Ændringsforslag 1762
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 4 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At støtte udviklingen, gennemførelsen og 
overvågningen af de europæiske 
landbrugs- og fiskeripolitikker, herunder 
fødevaresikkerhed og udvikling af en 

At støtte udviklingen, gennemførelsen og 
overvågningen af de europæiske 
landbrugs- og fiskeripolitikker, herunder 
fødevaresikkerhed og udvikling af en 
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bioøkonomi gennem f.eks. prognoser for 
vegetabilsk produktion, tekniske og 
socioøkonomiske analyser og modellering.

bioøkonomi gennem f.eks. prognoser for 
vegetabilsk produktion, tekniske og 
socioøkonomiske analyser og modellering, 
og fremme sunde og produktive have for 
at udvikle en god miljøtilstand og opnå 
"blå vækst".

Or. en

Ændringsforslag 1763
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 4 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At støtte 20/20/20-målene på klima- og 
energiområdet med forskning om 
teknologiske og økonomiske aspekter af 
energiforsyning, energieffektivitet, 
lavemissionsteknologi og energi-
/elektricitetstransmissionsnet.

(Vedrører ikke den danske udgave)

Or. en

Ændringsforslag 1764
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 4 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Intelligent, grøn og integreret transport d) Intelligent, grøn og integreret transport 
og mobilitet

Or. en
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Ændringsforslag 1765
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 4 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At støtte EU-politikken for bæredygtig og 
sikker mobilitet for personer og varer med 
laboratorieundersøgelser, modellering og 
overvågningsmetoder, herunder 
lavemissionsteknologi til transport såsom 
elektrificering, rene og effektive køretøjer 
og alternative brændstoffer samt 
intelligente mobilitetssystemer.

(Vedrører ikke den danske udgave)

Or. en

Ændringsforslag 1766
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 4 – punkt 3 – underpunkt  3.3 – litra e – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Klimaindsats, ressourceeffektivitet og 
råstofforsyning

e) Klimaindsats, miljø, 
ressourceeffektivitet og råstofforsyning

Or. en

Ændringsforslag 1767
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 4 – punkt 3 – underpunkt  3.3 – litra f – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Rummelige, innovative og sikre
samfund

f) Europa i en verden i forandring -
rummelige, innovative og reflekterende 
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samfund

Or. en

Ændringsforslag 1768
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 4 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra f – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At støtte den interne sikkerhed gennem 
identifikation og vurdering af kritisk 
infrastrukturs sårbarhed som afgørende 
komponenter i samfundsmæssige 
funktioner samt gennem vurdering af den 
operationelle effektivitet af teknologi 
vedrørende digital identitet. At tage fat om 
globale sikkerhedsudfordringer, herunder 
nye eller hybride trusler, gennem 
udviklingen af avancerede redskaber til 
informationsudvinding og –analyse samt 
kriseforvaltning.

At støtte den interne sikkerhed gennem 
identifikation og vurdering af kritisk 
infrastrukturs sårbarhed som afgørende 
komponenter i samfundsmæssige 
funktioner samt gennem vurdering af den 
operationelle, samfundsmæssige og etiske
effektivitet af teknologi vedrørende digital 
identitet.  At tage fat om globale 
sikkerhedsudfordringer, herunder nye eller 
hybride trusler, gennem udviklingen af 
avancerede redskaber til 
informationsudvinding og –analyse samt 
kriseforvaltning.

Or. en

Ændringsforslag 1769
Markus Pieper

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 4 – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra f – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At udbygge Unionens kapacitet til at 
forvalte naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer ved at styrke 
overvågningen af infrastruktur og 
udviklingen af globale 
informationssystemer for samlet hurtig 
varsling og risikoforvaltning, idet der gøres 

At udbygge Unionens kapacitet til at 
forvalte naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer ved at styrke 
overvågningen af infrastruktur og 
udviklingen af testfaciliteter, globale 
informationssystemer for samlet hurtig 
varsling og risikoforvaltning, idet der gøres 
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brug af satellitbaserede 
jordobservationsinstrumenter.

brug af satellitbaserede 
jordobservationsinstrumenter.

Or. de

Begrundelse

Forvaltning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer kræver ikke kun observation 
og varsling, men også praktisk assistance, når der indtræffer en katastrofe - specifikke 
testfaciliteter, der giver mulighed for at være praktisk forberedt på katastrofer, f.eks. alvorlige 
oversvømmelser, er derfor lige så væsentlige for beskyttelse af samfundet.

Ændringsforslag 1770
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at integrere 
videntrekantens tre elementer - forskning, 
innovation og uddannelse - og dermed
styrke Unionens innovationskapacitet og 
tage fat om samfundsmæssige 
udfordringer.

Det specifikke mål er at integrere 
videntrekantens tre elementer - forskning, 
innovation og uddannelse - og dermed 
styrke Unionens innovationskapacitet og 
især tage fat om samfundsmæssige 
udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 1771
Judith A. Merkies

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at integrere 
videntrekantens tre elementer - forskning, 
innovation og uddannelse - og dermed 
styrke Unionens innovationskapacitet og 
tage fat om samfundsmæssige 
udfordringer.

Det specifikke mål er at integrere 
videntrekantens tre elementer - forskning, 
innovation og uddannelse - og dermed 
styrke og accelerere Unionens 
innovationskapacitet og tage fat om 
samfundsmæssige udfordringer.
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Or. en

Ændringsforslag 1772
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Europa er konfronteret med en række 
strukturelle svagheder, hvad angår 
innovationskapacitet og evnen til at 
frembringe nye tjenesteydelser, produkter 
og processer. Nogle af de aktuelle 
problemer er Europas forholdsvis svage 
evne til at tiltrække og holde på talenter, 
underudnyttelsen af den eksisterende 
forskningsstyrke til at skabe økonomiske 
eller samfundsmæssige værdier, lave 
niveauer for iværksætteraktivitet og -ånd,
underudnyttelse af forskningsresultater, 
hindringer for overførsel af teknologi og 
innovation fra mere udviklede til mindre 
udviklede regioner, mangel på passende 
incitamenter til privat finansiering af 
forskning, udvikling og innovation,
ekspertisecentrenes utilstrækkelige 
ressourcer, størrelse og kvalitet, som 
forhindrer dem i at konkurrere globalt, og 
uforholdsmæssigt mange hindringer for 
samarbejdet inden for videntrekanten 
højere uddannelse, forskning og 
erhvervsliv på europæisk niveau.

Or. en

Ændringsforslag 1773
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 5 – punkt 1 – underpunkt 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 1774
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil tage fat om disse spørgsmål ved at 
fremme strukturelle ændringer inden for 
europæisk innovation. Det skal ske ved, at 
der arbejdes for dels at integrere 
videregående uddannelse, forskning og 
innovation på højeste niveau, således at der 
skabes nye miljøer, der fremmer 
innovation, dels at styrke og støtte en ny 
generation af iværksættere. Dermed vil EIT 
fuldt ud bidrage til målene for Europa 2020 
og især flagskibsinitiativerne "Innovation i 
EU" og "Unge på vej".

EIT vil tage fat om disse spørgsmål ved at 
fremme strukturelle ændringer inden for 
europæisk innovation, da det er det eneste 
instrument i Horisont 2020, der 
konkretiserer videntrekanten. Det skal ske 
ved, at der arbejdes for dels at integrere 
videregående uddannelse, forskning og 
innovation på højeste niveau, således at der 
skabes nye miljøer, der fremmer 
innovation, dels at styrke og støtte en ny 
generation af iværksættere med 
iværksætterevner og -erfaring, der er de 
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egentlige innovationsvektorer, som vil 
mangedoble Europas potentiale for 
etablering af spin-off-virksomheder og 
startupvirksomheder. Dermed vil EIT fuldt 
ud bidrage til målene for Europa 2020 og 
især flagskibsinitiativerne "Innovation i 
EU" og "Unge på vej".

Or. en

Ændringsforslag 1775
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil tage fat om disse spørgsmål ved at 
fremme strukturelle ændringer inden for 
europæisk innovation. Det skal ske ved, at 
der arbejdes for dels at integrere 
videregående uddannelse, forskning og 
innovation på højeste niveau, således at der 
skabes nye miljøer, der fremmer 
innovation, dels at styrke og støtte en ny 
generation af iværksættere. Dermed vil EIT 
fuldt ud bidrage til målene for Europa 2020 
og især flagskibsinitiativerne "Innovation i 
EU" og "Unge på vej".

EIT vil tage fat om disse spørgsmål ved at 
fremme strukturelle ændringer inden for 
europæisk innovation. Det skal ske ved, at 
der arbejdes for dels at integrere 
videregående uddannelse, forskning og 
innovation på højeste niveau, således at der 
skabes nye miljøer, der fremmer 
innovation, dels at styrke og støtte en ny 
generation af iværksættere. Dermed vil EIT 
fuldt ud bidrage til målene for Europa 2020 
og især flagskibsinitiativerne "Innovation i 
EU" og "Unge på vej". Desuden skal EIT 
og dets VIF'er fremme synergi og samspil 
på tværs af søjlerne i Horisont 2020 og 
med andre relevante initiativer.

Or. en

Ændringsforslag 1776
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 5 – punkt 2 – afsnit 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke træk ved EIT er, at det skal 
tilstræbe at integrere uddannelse og 
iværksætterkultur med forskning og 
innovation som elementer i én samlet 
innovationskæde inden og uden for 
Unionen.

Det specifikke træk ved EIT er, at det skal 
tilstræbe at integrere videregående 
uddannelse og iværksætterkultur med 
forskning og innovation som elementer i én 
samlet innovationskæde inden og uden for 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 1777
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 5 – punkt 2 – afsnit 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 1778
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 5 – punkt 2 – afsnit 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1779
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 5 – punkt 2 – afsnit 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT fungerer via sine videns- og 
innovationsfællesskaber (VIF) i 
overensstemmelse med 
forretningslogikken. Det er nødvendigt 
med en stærk ledelse: hvert VIF ledes af en 
administrerende direktør. VIF-partnerne er 

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

repræsenteret af samlede juridiske enheder, 
således at det er muligt at opnå en mere 
strømlinet beslutningstagning. VIF'er skal 
forelægge årlige resultatorienterede 
forretningsplaner, herunder en ambitiøs 
portefølje af aktiviteter, som spænder fra 
uddannelse til virksomhedsoprettelse, med 
klare mål og resultater, der fokuserer på 
såvel markedsmæssige som 
samfundsmæssige virkninger. De 
nuværende regler for deltagelse i og 
evaluering og overvågning af VIF'er gør 
det muligt at træffe hurtige, 
forretningsmæssige afgørelser.

Or. en

Ændringsforslag 1780
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 5 – punkt 2 – underpunkt 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

Henvisningen til en resultatorienteret tilgang i overskriften er ikke afspejlet i ordlyden af 
afsnittet, som også bør indeholde en klar henvisning til den merværdi, der fastsættes på 
grundlag af denne tilgang.

Ændringsforslag 1781
Alyn Smith

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 5 – punkt 2 – afsnit 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

VIF'erne under EIT er yderst integrerede 
forehavender, som samler partnere fra 
industrien, videregående uddannelse, 
forskning og teknologiinstitutter, som er 
anerkendt for deres ekspertise. VIF'er gør 
det muligt for partnere i verdensklasse at 
gå sammen i nye grænseoverskridende 
konfigurationer, optimere eksisterende 
ressourcer og giver adgang til nye 
erhvervsmuligheder via nye værdikæder, 
som tager fat om udfordringer i større 
målestok og med højere risici.

VIF'erne under EIT er yderst integrerede 
forehavender, som samler partnere fra 
industrien, videregående uddannelse, 
forskning og teknologiinstitutter, som er 
anerkendt for deres ekspertise. VIF'er gør 
det muligt for partnere i verdensklasse at 
gå sammen i nye grænseoverskridende 
konfigurationer, optimere eksisterende 
ressourcer og giver adgang til nye 
erhvervsmuligheder via nye værdikæder, 
som tager fat om udfordringer i større 
målestok og med højere risici. Det er 
afgørende, at VIF'er giver SMV'er 
mulighed for at deltage fuldt ud i alle 
deres aktiviteter: øget deltagelse fra nye 
aktører, der kan bidrage med nye ideer, og 
navnlig øget deltagelse fra SMV'er skal 
være en del af VIF'ernes vækststrategi.

Or. en

Ændringsforslag 1782
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 5 – punkt 2 – afsnit 8 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

VIF'erne under EIT er yderst integrerede 
forehavender, som samler partnere fra 
industrien, videregående uddannelse, 
forskning og teknologiinstitutter, som er 
anerkendt for deres ekspertise. VIF'er gør 
det muligt for partnere i verdensklasse at 
gå sammen i nye grænseoverskridende 
konfigurationer, optimere eksisterende 
ressourcer og giver adgang til nye 
erhvervsmuligheder via nye værdikæder, 
som tager fat om udfordringer i større 
målestok og med højere risici.

VIF'erne under EIT er yderst integrerede 
forehavender, som samler partnere fra 
industrien, videregående uddannelse, 
forskning og teknologiinstitutter, som er 
anerkendt for deres ekspertise. VIF'er gør 
det muligt for partnere i verdensklasse at 
gå sammen i nye, langsigtede
grænseoverskridende konfigurationer, 
optimere eksisterende ressourcer og giver 
adgang til nye erhvervsmuligheder via nye 
værdikæder, som tager fat om udfordringer 
i større målestok og med højere risici.

Or. en

Ændringsforslag 1783
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 5 – punkt 2 – afsnit 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

VIF'erne under EIT er yderst integrerede 
forehavender, som samler partnere fra 
industrien, videregående uddannelse, 
forskning og teknologiinstitutter, som er 
anerkendt for deres ekspertise. VIF'er gør 
det muligt for partnere i verdensklasse at 
gå sammen i nye grænseoverskridende 
konfigurationer, optimere eksisterende 
ressourcer og giver adgang til nye 
erhvervsmuligheder via nye værdikæder, 
som tager fat om udfordringer i større 
målestok og med højere risici.

VIF'erne under EIT er yderst integrerede 
forehavender, som samler partnere fra 
industrien, herunder SMV'er, 
videregående uddannelse, forskning og 
teknologiinstitutter, som er anerkendt for 
deres ekspertise. VIF'er gør det muligt for 
partnere i verdensklasse at gå sammen i 
nye grænseoverskridende konfigurationer, 
optimere eksisterende ressourcer og giver 
adgang til nye erhvervsmuligheder via nye 
værdikæder, som tager fat om udfordringer 
i større målestok og med højere risici.

Or. en

Ændringsforslag 1784
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 5 – punkt 2 – afsnit 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Talent er et nøgleelement i innovation. EIT 
fremmer mennesker og samspillet mellem 
dem ved at fokusere på studerende, 
forskere og iværksættere i sin 
innovationsmodel. EIT vil skabe 
iværksætterkultur, kreativt miljø og 
tværfaglig uddannelse for talentfulde 
mennesker via EIT-blåstemplede master-
og ph.d.-uddannelser, som skal fremstå 
som et internationalt anerkendt 
ekspertisemærke. Dermed fremmer EIT 
kraftigt mobiliteten inden for 
videntrekanten.

Talent er et nøgleelement i innovation. EIT 
fremmer mennesker og samspillet mellem 
dem ved at fokusere på studerende, 
forskere og iværksættere i sin 
innovationsmodel. EIT vil skabe 
iværksætterkultur, kreativt miljø og 
tværfaglig uddannelse for talentfulde 
mennesker via EIT-blåstemplede master-
og ph.d.-uddannelser samt sommerkurser 
og fjernuddannelse for ledere, som skal 
fremstå som et globalt anerkendt 
ekspertisemærke. Dermed fremmer EIT 
kraftigt mobiliteten inden for 
videntrekanten.

Or. en

Ændringsforslag 1785
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT skal primært, men ikke udelukkende, 
drives via videns- og 
innovationsfællesskaber (VIF) på områder 
med samfundsmæssige udfordringer, som 
er yderst relevante for Europas fælles 
fremtid. VIF'erne er i høj grad selvstændige 
med hensyn til at definere deres egne 
strategier og aktiviteter, men der er en 
række innovative karakteristika, som er 
fælles for alle VIF'er. EIT vil desuden øge 
sin indvirkning ved at stille erfaringerne fra 
VIF'erne til rådighed for hele Unionen og 
aktivt fremme en ny kultur med udveksling 
af viden.

EIT skal primært, men ikke udelukkende, 
drives via videns- og 
innovationsfællesskaber (VIF) på områder 
med samfundsmæssige udfordringer, som 
er yderst relevante for Europas fælles 
fremtid. VIF'erne er i høj grad selvstændige 
med hensyn til at definere deres egne 
strategier og aktiviteter, men der er en 
række innovative karakteristika, som er 
fælles for alle VIF'er, hvor der skal 
tilstræbes koordinering og synergi. EIT vil 
desuden øge sin indvirkning ved at stille 
erfaringerne fra VIF'erne til rådighed for 
hele Unionen, sprede god praksis om, 
hvordan man kan integrere 
videntrekanten og udviklingen af 
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iværksætterkultur, fremme inddragelsen 
af supplerende partnere og aktivt fremme 
en ny kultur med udveksling af viden.

Or. en

Ændringsforslag 1786
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT skal primært, men ikke udelukkende,
drives via videns- og 
innovationsfællesskaber (VIF) på områder 
med samfundsmæssige udfordringer, som 
er yderst relevante for Europas fælles 
fremtid. VIF'erne er i høj grad 
selvstændige med hensyn til at definere 
deres egne strategier og aktiviteter, men 
der er en række innovative karakteristika, 
som er fælles for alle VIF'er. EIT vil 
desuden øge sin indvirkning ved at stille 
erfaringerne fra VIF'erne til rådighed for 
hele Unionen og aktivt fremme en ny 
kultur med udveksling af viden.

EIT skal primært drives via videns- og 
innovationsfællesskaber (VIF'er) på 
områder, der har et reelt 
innovationspotentiale. VIF'erne er i høj 
grad selvstændige med hensyn til at 
definere deres egne strategier og 
aktiviteter, men der er en række innovative 
karakteristika, som er fælles for alle VIF'er. 
EIT vil desuden øge sin indvirkning ved at 
stille erfaringerne fra VIF'erne til rådighed 
for hele Unionen og aktivt fremme en ny 
kultur med udveksling af viden.

Or. en

Ændringsforslag 1787
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT skal primært, men ikke udelukkende, 
drives via videns- og 
innovationsfællesskaber (VIF) på områder 
med samfundsmæssige udfordringer, som 

EIT skal primært, men ikke udelukkende, 
drives via videns- og 
innovationsfællesskaber (VIF), navnlig på 
områder med samfundsmæssige 
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er yderst relevante for Europas fælles 
fremtid. VIF'erne er i høj grad selvstændige 
med hensyn til at definere deres egne 
strategier og aktiviteter, men der er en 
række innovative karakteristika, som er 
fælles for alle VIF'er. EIT vil desuden øge 
sin indvirkning ved at stille erfaringerne fra 
VIF'erne til rådighed for hele Unionen og 
aktivt fremme en ny kultur med udveksling 
af viden.

udfordringer, som er yderst relevante for 
Europas fælles fremtid. VIF'erne er i høj 
grad selvstændige med hensyn til at 
definere deres egne strategier og 
aktiviteter, men der er en række innovative 
karakteristika, som er fælles for alle VIF'er. 
EIT vil desuden øge sin indvirkning ved at 
stille erfaringerne fra VIF'erne til rådighed 
for hele Unionen og aktivt fremme en ny 
kultur med udveksling af viden.

Or. en

Ændringsforslag 1788
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, 
Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 5 – punkt 3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil søge at frigøre det innovative 
potentiel hos mennesker og drage fordel af 
deres ideer, uanset deres plads i 
innovationskæden. Derved vil EIT også 
bidrage til at tage fat om det "europæiske 
paradoks", som består i, at eksisterende 
fremragende forskning langt fra udnyttes 
fuldt ud. EIT vil således bidrage til at 
bringe ideer på markedet. Det vil primært 
via sine VIF'er og sin fokusering på 
fremme af iværksætterånd skabe nye 
forretningsmuligheder i form af både 
nystartede virksomheder og spin off-
virksomheder, men også nye muligheder i 
den eksisterende industri.

EIT vil søge at frigøre det innovative 
potentiel hos mennesker og drage fordel af 
deres ideer, uanset deres plads i 
innovationskæden. Derved vil EIT også 
bidrage til at tage fat om det "europæiske 
paradoks", som består i, at eksisterende 
fremragende forskning langt fra udnyttes 
fuldt ud. EIT vil således bidrage til at 
bringe ideer på markedet. EIT skal sikre 
åben adgang til alle europæiske 
forskningssamfund af høj kvalitet. Det vil 
primært via sine VIF'er og sin fokusering 
på fremme af iværksætterånd skabe nye 
forretningsmuligheder i form af både 
nystartede virksomheder og spin off-
virksomheder, men også nye muligheder i 
den eksisterende industri.

Or. en
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Ændringsforslag 1789
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 5 – punkt 3 – litra a  – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil søge at frigøre det innovative 
potentiel hos mennesker og drage fordel af 
deres ideer, uanset deres plads i 
innovationskæden. Derved vil EIT også 
bidrage til at tage fat om det "europæiske 
paradoks", som består i, at eksisterende 
fremragende forskning langt fra udnyttes 
fuldt ud. EIT vil således bidrage til at 
bringe ideer på markedet. Det vil primært 
via sine VIF'er og sin fokusering på 
fremme af iværksætterånd skabe nye 
forretningsmuligheder i form af både 
nystartede virksomheder og spin off-
virksomheder, men også nye muligheder i 
den eksisterende industri.

EIT vil søge at frigøre det innovative 
potentiel hos mennesker og drage fordel af 
deres ideer, uanset deres plads i 
innovationskæden. Derved vil EIT også 
bidrage til at tage fat om det "europæiske 
paradoks", som består i, at eksisterende 
fremragende forskning langt fra udnyttes 
fuldt ud. EIT vil således bidrage til at 
bringe ideer på markedet og øge 
bevidstheden om betydningen af at 
overføre videnskabelige opdagelser til 
industrien. Det vil primært via sine VIF'er 
og sin fokusering på fremme af 
iværksætterånd skabe nye 
forretningsmuligheder i form af både 
nystartede virksomheder og spin off-
virksomheder, men også nye muligheder i 
den eksisterende industri.

Or. en

Ændringsforslag 1790
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 5 – punkt 3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil søge at frigøre det innovative 
potentiel hos mennesker og drage fordel af 
deres ideer, uanset deres plads i 
innovationskæden. Derved vil EIT også 
bidrage til at tage fat om det "europæiske 
paradoks", som består i, at eksisterende 
fremragende forskning langt fra udnyttes 
fuldt ud. EIT vil således bidrage til at 
bringe ideer på markedet. Det vil primært 

EIT vil søge at frigøre det innovative 
potentiel hos mennesker og drage fordel af 
deres ideer, uanset deres plads i 
innovationskæden. Derved vil EIT også 
bidrage til at tage fat om det "europæiske 
paradoks", som består i, at eksisterende 
fremragende forskning langt fra udnyttes 
fuldt ud. EIT vil således bidrage til at 
bringe ideer fra laboratoriet på markedet.  
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via sine VIF'er og sin fokusering på 
fremme af iværksætterånd skabe nye 
forretningsmuligheder i form af både 
nystartede virksomheder og spin off-
virksomheder, men også nye muligheder i 
den eksisterende industri.

Det vil primært via sine VIF'er og sin 
fokusering på fremme af iværksætterånd 
skabe nye forretningsmuligheder i form af 
både nystartede virksomheder og spin off-
virksomheder, men også nye muligheder i 
den eksisterende industri.

Or. en

Ændringsforslag 1791
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 5 – punkt 3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

EIT's strategi og aktiviteter skal 
gennemføres med fokus på de 
samfundsmæssige udfordringer, som er af 
største relevans for fremtiden, f.eks. 
klimaændringer eller bæredygtig energi. 
EIT vil opnå dette gennem sektoriel og 
tværsektoriel innovation, som er baseret 
på høj faglig kvalitet, og som er målrettet 
sektorer, der er i stand til at tage fat om
globale udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 1792
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 5 – punkt 3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's strategi og aktiviteter skal 
gennemføres med fokus på de 
samfundsmæssige udfordringer, som er af 
største relevans for fremtiden, f.eks. 
klimaændringer eller bæredygtig energi. 

EIT's strategi og aktiviteter skal 
gennemføres med fokus på områder, der 
har et reelt innovationspotentiale og har 
en klar relevans for de samfundsmæssige 
udfordringer, der er omhandlet i Horisont 
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Ved at tage fat om vigtige 
samfundsmæssige udfordringer på en 
omfattende måde vil EIT fremme mellem-
og tværfaglige tilgange og bidrage til at 
fokusere VIF-partnernes forskningsindsats.

2020. Ved at tage fat om vigtige 
samfundsmæssige udfordringer på en 
omfattende måde vil EIT fremme mellem-
og tværfaglige tilgange og bidrage til at 
fokusere VIF-partnernes forskningsindsats.

Or. en

Ændringsforslag 1793
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 5 – punkt 3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1794
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 5 – punkt 3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT's strategi og aktiviteter skal 
gennemføres med fokus på de 
samfundsmæssige udfordringer, som er af 
største relevans for fremtiden, f.eks. 
klimaændringer eller bæredygtig energi. 
Ved at tage fat om vigtige 

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

EIT fremme mellem- og tværfaglige 
tilgange og bidrage til at fokusere VIF-
partnernes forskningsindsats.

Or. it

Ændringsforslag 1795
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 5 – punkt 3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 1796
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 5 – punkt 3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1797
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 5 – punkt 3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 1798
Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. it

Begrundelse

Det er farligt at knytte iværksætterkultur til uddannelsesprogrammer alene, fordi det i så fald 
implicit forudbestemmer, hvem der kan og ikke kan blive iværksætter.

Ændringsforslag 1799
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 5 – punkt 3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil søge nye tilgange inden for 
innovation og udvikle en fælles 
innovations- og videnudvekslingskultur, 
bl.a. ved at videregive VIF'ernes 
forskellige erfaringer gennem forskellige 
udbredelsesmekanismer som f.eks. et 
interessepartsforum og en 
stipendieordning.

EIT vil søge nye tilgange inden for 
innovation og udvikle en fælles 
innovations- og videnudvekslingskultur, 
bl.a. ved at videregive VIF'ernes 
forskellige erfaringer gennem forskellige 
udbredelsesmekanismer som f.eks. et 
interessepartsforum, priser og 
konkurrencer, produkt- og 
procesudstillinger, puljer for intellektuelle 
ejendomsrettigheder og patentpuljer samt 
en stipendieordning.

Or. en

Ændringsforslag 1800
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 5 – punkt 3 – litra f – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIT vil bidrage betydeligt til målene for 
Horisont 2020, bl.a. ved at tage fat om 
samfundsmæssige udfordringer på en 
måde, der supplerer andre initiativer på 
disse områder. Det vil afprøve nye og 
forenklede tilgange til finansiering og 
ledelse og dermed spille en pionerrolle 
inden for den europæiske innovation. Dets 

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

tilgang til finansiering vil blive baseret 
solidt på en stærk løftestangseffekt, hvor 
der mobiliseres både offentlige og private 
midler. Desuden vil det anvende helt nye 
instrumenter for målrettet støtte til 
individuelle aktiviteter.

Or. it

Ændringsforslag 1801
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 5 – punkt 3 – litra g – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

Hvis der ikke etableres en forbindelse mellem højere uddannelse og arbejdsmarked, særlig på 
regionalt og lokalt niveau, vil Europa ikke være i stand til at løse et af de betydelige 
problemer, der hæmmer dets økonomiske vækst.

Ændringsforslag 1802
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del 5 – punkt 3 – litra g – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en


