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Ändringsförslag 1557
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Transportsektorn är en viktig drivkraft för 
Europas ekonomiska konkurrenskraft och 
tillväxt. Den säkerställer den rörlighet för 
människor och varor som behövs för en 
integrerad europeisk inre marknad och ett 
öppet och mer inkluderande samhälle. Den 
är en av Europas största tillgångar i form 
av industriell kapacitet och tjänstekvalitet, 
och spelar en ledande roll på många 
världsmarknader. Transportbranschen och 
tillverkningen av transportmedel utgör 
tillsammans 6,3 % av unionens BNP.
Samtidigt står den europeiska 
transportbranschen inför en allt hårdare 
konkurrens från andra delar av världen.
Banbrytande teknik kommer att krävas för 
att säkra Europas framtida konkurrenskraft 
och minska nackdelarna med vår 
nuvarande transportsystem.

Transportsektorn är en viktig drivkraft för 
Europas ekonomiska konkurrenskraft och 
tillväxt. Den säkerställer den rörlighet för 
människor och varor som behövs för en 
integrerad europeisk inre marknad och ett 
öppet och mer inkluderande samhälle. Den 
är en av Europas största tillgångar i form 
av industriell kapacitet och tjänstekvalitet, 
och spelar en ledande roll på många 
världsmarknader. Enbart 
transportbranschen och tillverkningen av 
transportmedel utgör 6,3 % av unionens 
BNP. Transporternas sammanlagda 
bidrag till EU:s ekonomi är dock mycket 
större, eftersom varorna, som står för 
nästan 30 % av BNP, liksom många 
tjänster och anställda som reser i tjänsten 
är helt beroende av effektiva transporter.
Transporternas bidrag till samhället 
genom att de för människor närmare 
varandra är också viktigt men svårt att 
uppskatta, och grundläggande för EU:s 
fria rörlighet. Samtidigt står den 
europeiska transportbranschen inför en allt 
hårdare konkurrens från andra delar av 
världen. Banbrytande teknik kommer att 
krävas för att säkra Europas framtida 
konkurrenskraft och minska nackdelarna 
med vår nuvarande transportsystem.

Or. fr

Ändringsförslag 1558
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Transportsektorn är en viktig drivkraft för 
Europas ekonomiska konkurrenskraft och 
tillväxt. Den säkerställer den rörlighet för 
människor och varor som behövs för en 
integrerad europeisk inre marknad och ett 
öppet och mer inkluderande samhälle. Den
är en av Europas största tillgångar i form 
av industriell kapacitet och tjänstekvalitet, 
och spelar en ledande roll på många 
världsmarknader. Transportbranschen och 
tillverkningen av transportmedel utgör 
tillsammans 6,3 % av unionens BNP.
Samtidigt står den europeiska 
transportbranschen inför en allt hårdare 
konkurrens från andra delar av världen.
Banbrytande teknik kommer att krävas för 
att säkra Europas framtida konkurrenskraft 
och minska nackdelarna med vår 
nuvarande transportsystem.

Trygga, säkra och effektiva transporter är 
en viktig drivkraft för Europas ekonomiska 
konkurrenskraft och tillväxt. De
säkerställer den rörlighet för människor 
och varor som behövs för en integrerad 
europeisk inre marknad och ett öppet,
inkluderande och tryggt samhälle. De är en 
av Europas största tillgångar i form av 
industriell kapacitet och tjänstekvalitet, och 
spelar en ledande roll på många 
världsmarknader. Transportbranschen och 
tillverkningen av transportmedel utgör 
tillsammans 6,3 % av unionens BNP.
Samtidigt står den europeiska 
transportbranschen inför en allt hårdare 
konkurrens från andra delar av världen.
Banbrytande teknik kommer att krävas för 
att säkra Europas framtida konkurrenskraft 
och minska nackdelarna med vår 
nuvarande transportsystem.

Or. en

Ändringsförslag 1559
Henri Weber

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Transportsektorn är en viktig drivkraft för 
Europas ekonomiska konkurrenskraft och 
tillväxt. Den säkerställer den rörlighet för 
människor och varor som behövs för en 
integrerad europeisk inre marknad och ett 
öppet och mer inkluderande samhälle. Den 
är en av Europas största tillgångar i form 
av industriell kapacitet och tjänstekvalitet, 
och spelar en ledande roll på många 
världsmarknader. Transportbranschen och 
tillverkningen av transportmedel utgör 
tillsammans 6,3 % av unionens BNP.

Europas ekonomiska konkurrenskraft och 
tillväxt. Den säkerställer den rörlighet för 
människor och varor som behövs för en 
integrerad europeisk inre marknad och ett 
öppet och mer inkluderande samhälle. Den 
är en av Europas största tillgångar i form 
av industriell kapacitet och tjänstekvalitet, 
och spelar en ledande roll på många 
världsmarknader. Transportbranschen och 
tillverkningen av transportmedel utgör 
tillsammans 6,3 % av unionens BNP, men 
deras bidrag till EU:s ekonomi är ännu 
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Samtidigt står den europeiska 
transportbranschen inför en allt hårdare 
konkurrens från andra delar av världen.
Banbrytande teknik kommer att krävas för 
att säkra Europas framtida konkurrenskraft 
och minska nackdelarna med vår 
nuvarande transportsystem.

mycket större. Samtidigt står den 
europeiska transportbranschen inför en allt 
hårdare konkurrens från andra delar av 
världen. Banbrytande teknik kommer att 
krävas för att säkra Europas framtida 
konkurrenskraft och minska nackdelarna 
med vår nuvarande transportsystem.

Or. fr

Ändringsförslag 1560
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Transportsektorn är en av viktig källa för 
utsläpp av växthusgaser och står för upp till 
en fjärdedel av alla utsläpp.
Transportsektorn är till 96 % beroende av 
fossila bränslen. Samtidigt är 
trafikstockningar är ett allt större problem;
systemen är ännu inte tillräckligt smarta,
alternativen för att växla mellan olika 
transportsätt är inte alltid attraktiva; antalet 
dödsolyckor på vägarna är fortfarande 
enormt högt med 34 000 per år i unionen;
människor och företag förväntar sig ett 
transportsystem som är säkert och tryggt.
Städerna innebär särskilda utmaningar för 
hållbara transporter.

Transportsektorn är en viktig källa för 
utsläpp av växthusgaser och står för upp till 
en fjärdedel av alla utsläpp.
Transportsektorn är till 96 % beroende av 
fossila bränslen. Samtidigt är 
trafikstockningar ett allt större problem;
systemen är ännu inte tillräckligt smarta;
alternativen för att växla mellan olika 
transportsätt är inte alltid attraktiva; antalet 
dödsolyckor på vägarna är fortfarande 
enormt högt med 34 000 per år i unionen;
medan den kraftiga ökningen av 
lufttrafiken innebär ett antal specifika 
utmaningar. Människor och företag 
förväntar sig ett transportsystem som är 
säkert och tryggt. Städerna innebär 
särskilda utmaningar för hållbara 
transporter. Det är nödvändigt att minska 
transporternas miljöpåverkan genom 
riktade tekniska förbättringar, med 
beaktande av att varje enskilt 
transportslag står inför olika utmaningar 
och har olika cykler för teknikintegrering.

Or. en
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Ändringsförslag 1561
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Transportsektorn är en av viktig källa för 
utsläpp av växthusgaser och står för upp till 
en fjärdedel av alla utsläpp.
Transportsektorn är till 96 % beroende av 
fossila bränslen. Samtidigt är 
trafikstockningar är ett allt större problem;
systemen är ännu inte tillräckligt smarta, 
alternativen för att växla mellan olika 
transportsätt är inte alltid attraktiva;
antalet dödsolyckor på vägarna är 
fortfarande enormt högt med 34 000 per år 
i unionen; människor och företag förväntar 
sig ett transportsystem som är säkert och 
tryggt. Städerna innebär särskilda 
utmaningar för hållbara transporter.

Transportsektorn är en viktig källa för 
utsläpp av växthusgaser och står för upp till 
en fjärdedel av alla utsläpp.
Transportsektorn är till 96 % beroende av 
fossila bränslen. Samtidigt är 
trafikstockningar ett allt större problem;
transporternas hälsopåverkan genom 
partiklar, gasutsläpp, buller och brist på 
motion har ökat väsentligt; systemen är 
ännu inte tillräckligt smarta; det behövs 
intermodala lösningar och en övergång 
till mer hållbara transportsätt; antalet 
dödsolyckor på vägarna är fortfarande 
enormt högt med 34 000 per år i unionen;
människor och företag förväntar sig ett 
transport- och mobilitetssystem som är 
säkert och tryggt. Städerna innebär 
särskilda utmaningar för hållbara 
transporter.

Or. en

Ändringsförslag 1562
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom några decennier skulle den 
förväntade tillväxten inom 
transportsektorn leda till trafikkaos i 
Europa, med outhärdliga ekonomiska 
kostnader och samhällseffekter som följd.
Antalet passagerarkilometer förväntas 
fördubblas under de kommande 40 åren 

utgår
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och växa dubbelt så snabbt för flygresor.
Koldioxidutsläppen skulle öka med 35 % 
fram till 2050. Kostnaderna för 
trafikstockningar skulle öka med omkring 
50 %, till nästan 200 miljarder euro 
årligen. De externa kostnaderna för 
olyckor skulle öka med omkring 60 
miljarder euro jämfört med 2005.

Or. en

Motivering

Vilken är källan till dessa uppgifter?

Ändringsförslag 1563
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom några decennier skulle den 
förväntade tillväxten inom 
transportsektorn leda till trafikkaos i 
Europa, med outhärdliga ekonomiska 
kostnader och samhällseffekter som följd.
Antalet passagerarkilometer förväntas 
fördubblas under de kommande 40 åren 
och växa dubbelt så snabbt för flygresor.
Koldioxidutsläppen skulle öka med 35 % 
fram till 2050. Kostnaderna för 
trafikstockningar skulle öka med omkring 
50 %, till nästan 200 miljarder euro 
årligen. De externa kostnaderna för 
olyckor skulle öka med omkring 60 
miljarder euro jämfört med 2005.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1564
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom några decennier skulle den 
förväntade tillväxten inom transportsektorn 
leda till trafikkaos i Europa, med 
outhärdliga ekonomiska kostnader och 
samhällseffekter som följd. Antalet 
passagerarkilometer förväntas fördubblas 
under de kommande 40 åren och växa 
dubbelt så snabbt för flygresor.
Koldioxidutsläppen skulle öka med 35 % 
fram till 2050. Kostnaderna för 
trafikstockningar skulle öka med omkring 
50 %, till nästan 200 miljarder euro årligen.
De externa kostnaderna för olyckor skulle 
öka med omkring 60 miljarder euro jämfört 
med 2005.

Inom några decennier skulle den 
förväntade tillväxten inom transportsektorn 
leda till trafikkaos i Europa, med 
outhärdliga ekonomiska kostnader och 
samhällseffekter som följd. Antalet 
passagerarkilometer förväntas fördubblas 
under de kommande 40 åren och växa 
dubbelt så snabbt för flygresor.
Koldioxidutsläppen skulle öka med 35 % 
fram till 2050. Kostnaderna för 
trafikstockningar skulle öka med omkring 
50 %, till nästan 200 miljarder euro årligen.
De externa kostnaderna för olyckor skulle
öka med omkring 60 miljarder euro jämfört 
med 2005. Det är viktigt att minska denna 
påverkan med hjälp av tekniska 
förbättringar, ekonomiska ramar och 
reglering som underlättar införandet av 
ny teknik och infrastruktur, liksom en 
vidare tillämpning av beteendevetenskap i 
syfte att förstå hur människor väljer att 
resa, med beaktande av att varje enskilt 
transportslag står inför olika utmaningar 
och har olika cykler för teknikintegrering.

Or. en

Ändringsförslag 1565
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom några decennier skulle den 
förväntade tillväxten inom transportsektorn 
leda till trafikkaos i Europa, med 
outhärdliga ekonomiska kostnader och 
samhällseffekter som följd. Antalet

Inom några decennier skulle den 
förväntade tillväxten inom transportsektorn
och den ökade rörligheten leda till 
trafikkaos i Europa, med outhärdliga 
ekonomiska kostnader, miljö- och 
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passagerarkilometer förväntas fördubblas 
under de kommande 40 åren och växa 
dubbelt så snabbt för flygresor.
Koldioxidutsläppen skulle öka med 35 % 
fram till 2050. Kostnaderna för 
trafikstockningar skulle öka med omkring 
50 %, till nästan 200 miljarder euro årligen.
De externa kostnaderna för olyckor skulle 
öka med omkring 60 miljarder euro jämfört 
med 2005.

samhällseffekter som följd. Om den 
aktuella trenden håller i sig väntas antalet
passagerar- och tonkilometer fördubblas 
under de kommande 40 åren och växa 
dubbelt så snabbt för flygresor.
Koldioxidutsläppen skulle öka med 35 % 
fram till 2050. Kostnaderna för 
trafikstockningar skulle öka med omkring 
50 %, till nästan 200 miljarder euro årligen.
De externa kostnaderna för olyckor skulle 
öka med omkring 60 miljarder euro jämfört 
med 2005.

Or. en

Ändringsförslag 1566
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Problemen med föroreningar, 
trafikstockningar, säkerhet och trygghet är 
gemensamma för hela unionen och kräver 
samordnade europeiska åtgärder. Att 
påskynda utvecklingen och användningen 
av ny teknik och innovativa lösningar för 
fordon, infrastruktur- och 
transportförvaltning kommer att vara 
avgörande för att skapa ett renare och 
effektivare transportsystem i unionen, 
åstadkomma de resultat som krävs för att 
minska klimatförändringarna och förbättra 
resurseffektiviteten, och upprätthålla 
Europas ledande position på 
världsmarknaden för transportrelaterade
produkter och tjänster. Dessa mål kan inte 
uppnås genom uppsplittrade, enbart 
nationella insatser.

Problemen med föroreningar, hälsa,
trafikstockningar, säkerhet och trygghet är 
gemensamma för hela unionen och kräver 
samordnade europeiska åtgärder. Att 
påskynda utvecklingen och användningen 
av ny teknik och innovativa lösningar för
(färre, lättare, mindre och smartare)
fordon, bättre kapacitetsutnyttjande av 
befintlig infrastruktur, ett kraftfullare och 
smartare samspel mellan fordon och 
infrastruktur, miljövänlig logistik och 
mobilitetsplanering kommer att vara 
avgörande för att skapa ett renare och 
effektivare transportsystem i unionen,
åstadkomma de resultat som krävs för att
minska klimatförändringarna och förbättra 
resurseffektiviteten, och upprätthålla 
Europas ledande position på 
världsmarknaden för transport- och 
mobilitetsrelaterade produkter och tjänster.
Dessa mål kan inte uppnås genom 
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uppsplittrade, enbart nationella insatser.

Or. en

Ändringsförslag 1567
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Problemen med föroreningar, 
trafikstockningar, säkerhet och trygghet är 
gemensamma för hela unionen och kräver 
samordnade europeiska åtgärder. Att 
påskynda utvecklingen och användningen 
av ny teknik och innovativa lösningar för 
fordon, infrastruktur- och 
transportförvaltning kommer att vara 
avgörande för att skapa ett renare och 
effektivare transportsystem i unionen, 
åstadkomma de resultat som krävs för att 
minska klimatförändringarna och förbättra 
resurseffektiviteten, och upprätthålla 
Europas ledande position på 
världsmarknaden för transportrelaterade 
produkter och tjänster. Dessa mål kan inte 
uppnås genom uppsplittrade, enbart 
nationella insatser.

Problemen med föroreningar, 
trafikstockningar, säkerhet och trygghet är 
gemensamma för hela unionen och kräver 
samordnade europeiska åtgärder. Att 
påskynda utvecklingen och användningen 
av ny teknik och innovativa lösningar för 
fordon, infrastruktur- och 
transportförvaltning kommer att vara 
avgörande för att skapa ett renare, 
tryggare, säkrare och effektivare 
transportsystem i unionen,  åstadkomma de 
resultat som krävs för att minska 
klimatförändringarna och förbättra 
resurseffektiviteten, och upprätthålla 
Europas ledande position på 
världsmarknaden för transportrelaterade 
produkter och tjänster. Dessa mål kan inte 
uppnås genom uppsplittrade, enbart 
nationella insatser.

Or. en

Ändringsförslag 1568
Henri Weber

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Problemen med föroreningar, 
trafikstockningar, säkerhet och trygghet är 

Problemen med föroreningar, 
trafikstockningar, säkerhet och trygghet är 
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gemensamma för hela unionen och kräver 
samordnade europeiska åtgärder. Att 
påskynda utvecklingen och användningen 
av ny teknik och innovativa lösningar för 
fordon, infrastruktur- och 
transportförvaltning kommer att vara 
avgörande för att skapa ett renare och 
effektivare transportsystem i unionen, 
åstadkomma de resultat som krävs för att 
minska klimatförändringarna och förbättra 
resurseffektiviteten, och upprätthålla 
Europas ledande position på 
världsmarknaden för transportrelaterade 
produkter och tjänster. Dessa mål kan inte 
uppnås genom uppsplittrade, enbart 
nationella insatser.

gemensamma för hela unionen och kräver 
samordnade europeiska åtgärder. Att 
påskynda utvecklingen och användningen 
av ny teknik och innovativa lösningar för 
fordon, infrastruktur- och 
transportförvaltning kommer att vara 
avgörande för att skapa ett renare, säkrare, 
tillgängligare och effektivare 
transportsystem i unionen, åstadkomma de 
resultat som krävs för att minska 
klimatförändringarna och förbättra 
resurseffektiviteten, och upprätthålla 
Europas ledande position på 
världsmarknaden för transportrelaterade 
produkter och tjänster. Dessa mål kan inte 
uppnås genom uppsplittrade, enbart 
nationella insatser.

Or. fr

Ändringsförslag 1569
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Problemen med föroreningar, 
trafikstockningar, säkerhet och trygghet är 
gemensamma för hela unionen och kräver 
samordnade europeiska åtgärder. Att 
påskynda utvecklingen och användningen 
av ny teknik och innovativa lösningar för 
fordon, infrastruktur- och 
transportförvaltning kommer att vara 
avgörande för att skapa ett renare och 
effektivare transportsystem i unionen, 
åstadkomma de resultat som krävs för att 
minska klimatförändringarna och förbättra 
resurseffektiviteten, och upprätthålla 
Europas ledande position på 
världsmarknaden för transportrelaterade 
produkter och tjänster. Dessa mål kan inte 
uppnås genom uppsplittrade, enbart 

Problemen med föroreningar, 
trafikstockningar, säkerhet och trygghet är 
gemensamma för hela unionen och kräver 
samordnade europeiska åtgärder. Att 
påskynda utvecklingen och användningen 
av ny teknik och innovativa lösningar för 
fordon, infrastruktur- och 
transportförvaltning som är nödvändiga 
och tillräckliga för att skapa ett renare och 
effektivare transportsystem i unionen, 
åstadkomma de resultat som krävs för att 
minska klimatförändringarna och förbättra 
resurseffektiviteten, och upprätthålla 
Europas ledande position på 
världsmarknaden för transportrelaterade 
produkter och tjänster. Dessa mål kan inte 
uppnås genom uppsplittrade, enbart 



PE492.790v01-00 12/159 AM\907850SV.doc

SV

nationella insatser. nationella insatser.

Or. en

Ändringsförslag 1570
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Problemen med föroreningar, 
trafikstockningar, säkerhet och trygghet är 
gemensamma för hela unionen och kräver 
samordnade europeiska åtgärder. Att 
påskynda utvecklingen och användningen 
av ny teknik och innovativa lösningar för 
fordon, infrastruktur- och 
transportförvaltning kommer att vara 
avgörande för att skapa ett renare och 
effektivare transportsystem i unionen, 
åstadkomma de resultat som krävs för att 
minska klimatförändringarna och förbättra 
resurseffektiviteten, och upprätthålla 
Europas ledande position på 
världsmarknaden för transportrelaterade 
produkter och tjänster. Dessa mål kan inte 
uppnås genom uppsplittrade, enbart 
nationella insatser.

Problemen med föroreningar, 
trafikstockningar, säkerhet och trygghet är 
gemensamma för hela unionen och kräver 
samordnade europeiska åtgärder. Att 
påskynda utvecklingen och användningen 
av ny teknik och innovativa lösningar för 
fordon, infrastruktur- och 
transportförvaltning kommer att vara 
avgörande för att skapa ett renare, säkrare, 
tillgängligare och effektivare 
transportsystem i unionen, åstadkomma de 
resultat som krävs för att minska 
klimatförändringarna och förbättra 
resurseffektiviteten, och upprätthålla 
Europas ledande position på 
världsmarknaden för transportrelaterade 
produkter och tjänster. Dessa mål kan inte 
uppnås genom uppsplittrade, enbart 
nationella insatser.

Or. fr

Ändringsförslag 1571
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Problemen med föroreningar, 
trafikstockningar, säkerhet och trygghet är 

Problemen med föroreningar, 
trafikstockningar, höga kostnader, 
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gemensamma för hela unionen och kräver 
samordnade europeiska åtgärder. Att 
påskynda utvecklingen och användningen 
av ny teknik och innovativa lösningar för 
fordon, infrastruktur- och 
transportförvaltning kommer att vara 
avgörande för att skapa ett renare och 
effektivare transportsystem i unionen, 
åstadkomma de resultat som krävs för att 
minska klimatförändringarna och förbättra 
resurseffektiviteten, och upprätthålla 
Europas ledande position på 
världsmarknaden för transportrelaterade 
produkter och tjänster. Dessa mål kan inte 
uppnås genom uppsplittrade, enbart 
nationella insatser.

säkerhet och trygghet är gemensamma för 
hela unionen och kräver samordnade 
europeiska åtgärder. Att påskynda 
utvecklingen och användningen av ny 
teknik och innovativa lösningar för fordon, 
infrastruktur- och transportförvaltning 
kommer att vara avgörande för att skapa ett 
renare och effektivare transportsystem i 
unionen, åstadkomma de resultat som 
krävs för att minska klimatförändringarna 
och förbättra resurseffektiviteten, och 
upprätthålla Europas ledande position på 
världsmarknaden för transportrelaterade 
produkter och tjänster. Dessa mål kan inte 
uppnås genom uppsplittrade, enbart 
nationella insatser.

Or. en

Ändringsförslag 1572
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansiering på unionsnivå av forskning 
och innovation på transportområdet 
kommer att komplettera medlemsstaternas 
verksamheter genom att fokusera på 
verksamheter med ett klart europeiskt 
mervärde. Detta innebär att tonvikten 
kommer att läggas på prioriterade områden 
som motsvarar europeiska politiska mål, 
där en kritisk massa för insatserna krävs, 
där Europaomfattande, driftskompatibla 
transportlösningar måste fortsätta att 
tillämpas, eller där sammanförandet av 
insatser transnationellt kan minska riskerna 
vid investering i forskning, bana väg för 
gemensamma standarder och förkorta tiden 
för marknadsintroduktion av 
forskningsresultat.

Finansiering på unionsnivå av forskning 
och innovation på transportområdet 
kommer att komplettera medlemsstaternas 
verksamheter genom att fokusera på 
verksamheter med ett klart europeiskt 
mervärde. Detta innebär att tonvikten 
kommer att läggas på prioriterade områden 
som motsvarar europeiska politiska mål, 
där en kritisk massa för insatserna krävs, 
där Europaomfattande, driftskompatibla 
och intermodala integrerade 
transportlösningar måste fortsätta att 
tillämpas, eller där sammanförandet av 
insatser transnationellt kan minska riskerna 
vid investering i forskning, bana väg för 
gemensamma standarder och förkorta tiden 
för marknadsintroduktion av 
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forskningsresultat.

Or. en

Ändringsförslag 1573
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamhet för forskning och innovation 
ska omfatta en rad initiativ som täcker hela 
innovationskedjan. Flera verksamheter är 
särskilt avsedda att hjälpa till att föra ut 
resultat på marknaden – en programmatisk 
inställning till forskning och innovation, 
demonstrationsprojekt, åtgärder för 
marknadspenetration och stöd till 
standardisering, reglering och innovativa 
strategier för upphandling tjänar alla detta 
mål. Att utnyttja berörda parters 
engagemang och expertis kommer 
dessutom att bidra till att överbrygga 
klyftan mellan forskningsresultat och 
tillämpning av dem i transportsektorn.

Verksamhet för forskning och innovation 
ska omfatta en rad initiativ som täcker hela 
innovationskedjan. Flera verksamheter är 
särskilt avsedda att hjälpa till att föra ut 
resultat på marknaden – en programmatisk 
inställning till forskning och innovation, 
demonstrationsprojekt, åtgärder för 
marknadspenetration och stöd till 
standardisering, reglering och innovativa 
strategier för upphandling tjänar alla detta 
mål. Att utnyttja berörda parters 
engagemang och expertis kommer 
dessutom att bidra till att överbrygga 
klyftan mellan forskningsresultat och 
tillämpning av dem i transportsektorn.
Särskilda utmaningar och specifika 
förutsättningar i varje enskilt 
transportslag (i synnerhet flyget), som till 
exempel olika cykler för 
teknikintegrering, måste lösas på lämpligt 
sätt. Samtidigt bör korsbefruktning av 
koncept och teknik mellan olika 
transportsätt uppmuntras. Man bör hitta 
den rätta balansen mellan en synlighet 
och kontinuitet för forsknings- och 
innovationsverksamheten som varar i 
flera år, när detta är berättigat, samt 
flexibilitet och reaktionsförmåga när nya 
behov och möjligheter uppstår.

Or. en
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Motivering

I vissa sektorer är det avgörande att vara ledande när det gäller teknik och konkurrenskraft 
på grund av komplicerade produkter och ovanligt långa cykler inom forskning och utveckling.
Därför är det viktigt att förslaget balanseras så att varje enskild transportsektor behandlas 
utifrån de förutsättningar som gäller för det aktuella transportslaget.

Ändringsförslag 1574
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investeringar i forskning och innovation 
för ett miljövänligare, smartare och mer
integrerat transportsystem kommer på ett 
avsevärt sätt att bidra till att uppfylla 
Europa 2020-målen smart och hållbar 
tillväxt för alla och målen för 
flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen.
Verksamheterna kommer att stödja 
genomförandet av vitboken om transporter 
som syftar till ett gemensamt europeiskt 
transportområde. De kommer också att 
bidra till de politiska mål som beskrivs i 
flaggskeppsinitiativen Ett resurseffektivt 
Europa, En industripolitik för en 
globaliserad tid och En digital agenda för 
Europa.

Investeringar i forskning och innovation 
för ett miljövänligare, smartare och helt
integrerat transportsystem kommer på ett 
avsevärt sätt att bidra till att uppfylla 
Europa 2020-målen smart och hållbar 
tillväxt för alla och målen för 
flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen.
Verksamheterna kommer att stödja 
genomförandet av vitboken om transporter 
som syftar till ett gemensamt europeiskt 
transportområde. De kommer också att 
bidra till de politiska mål som beskrivs i 
flaggskeppsinitiativen Ett resurseffektivt 
Europa, En industripolitik för en 
globaliserad tid och En digital agenda för 
Europa.

Or. en

Ändringsförslag 1575
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.3. Huvuddragen för verksamheten 4.3. Huvuddragen för verksamheten
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Verksamheten kommer att organiseras så 
att den möjliggör en integrerad strategi 
som är specifik för varje transportslag när 
så är lämpligt. Det är viktigt med 
synlighet och kontinuitet under flera år 
för att säkra ett verkligt europeiskt 
mervärde och ta hänsyn till de många 
olika särdragen inom varje transportslag.
Forskningen följer i största möjliga 
utsträckning de strategiska forsknings-
och innovationsagendorna för europeiska 
teknikplattformar.

Or. en

Ändringsförslag 1576
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att minimera transporternas 
inverkan på klimat och miljö genom att 
förbättra effektiviteten i utnyttjandet av 
naturresurser, och genom att minska 
beroendet av fossila bränslen.

Syftet är att minimera transporternas 
inverkan på klimat och miljö genom att 
förbättra effektiviteten i utnyttjandet av 
naturresurser och genom att minska 
beroendet av fossila bränslen. För att öka 
kostnadseffektiviteten ska underhåll, 
reparationer, nyutrustning och 
återvinning betonas inom alla 
transportslag.

Or. en

Ändringsförslag 1577
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att minimera transporternas Syftet är att minimera transporternas 
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inverkan på klimat och miljö genom att 
förbättra effektiviteten i utnyttjandet av 
naturresurser, och genom att minska 
beroendet av fossila bränslen.

inverkan på klimat och miljö genom att 
förbättra effektiviteten i utnyttjandet av 
naturresurser och genom att minska 
utsläppen av växthusgaser.

Or. fr

Motivering

Flytande naturgas (LNG) och fossil fordonsgas (CNG) är alternativ som kan minska 
utsläppen av växthusgaser avsevärt inom transportsektorn. Horisont 2020 bör bidra till 
vidareutveckling och förfinande av dessa tekniker.

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

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att minimera transporternas 
inverkan på klimat och miljö genom att 
förbättra effektiviteten i utnyttjandet av 
naturresurser, och genom att minska 
beroendet av fossila bränslen.

Syftet är att minimera transporternas 
inverkan på klimat och miljö genom att 
förbättra effektiviteten i utnyttjandet av 
naturresurser och genom att minska deras 
utsläpp av koldioxid.

Or. en

Ändringsförslag 1579
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att minimera transporternas 
inverkan på klimat och miljö genom att 
förbättra effektiviteten i utnyttjandet av 
naturresurser, och genom att minska 
beroendet av fossila bränslen.

Syftet är att minimera transporternas 
inverkan på klimat och miljö genom att 
förbättra effektiviteten i utnyttjandet av 
naturresurser och genom att minska 
beroendet av fossila bränslen och/eller 
minska utsläppen av växthusgaser.
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Or. en

Ändringsförslag 1580
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
minska resursförbrukningen och utsläppen 
av växthusgaser och förbättra fordonens 
effektivitet, påskynda utvecklingen och 
införandet av en ny generation elektriska 
och andra fordon utan eller med låga 
utsläpp, inbegripet genom genombrott när 
det gäller motorer, batterier och 
infrastruktur, utforska och utnyttja 
potentialen hos alternativa bränslen och 
innovativa och effektivare 
framdrivningssystem, inklusive 
bränsleinfrastruktur, optimera
användningen av infrastruktur med hjälp av 
intelligenta transportsystem och intelligent 
utrustning, och att öka användningen av 
efterfrågestyrning och offentliga och icke-
motoriserade transporter, särskilt i 
stadsområden.

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
minska resursförbrukningen och utsläppen 
av växthusgaser, minimera bullernivåer
och förbättra fordonens effektivitet, 
påskynda utvecklingen och införandet av 
en ny generation elektriska och andra 
fordon utan eller med låga utsläpp, 
inbegripet genom genombrott när det gäller 
motorer, batterier och infrastruktur,  
utforska och utnyttja potentialen hos 
alternativa bränslen och innovativa och 
effektivare framdrivningssystem, inklusive 
bränsleinfrastruktur. När det gäller 
flygfarten bör avancerade 
luftfartygskonfigurationer, 
höghastighetsrotorplan och teknik för en 
kursändring mot energieffektivitet utgöra 
fokus för utvecklingen. I detta avseende  
bör man se till att målen ”Smarta, gröna 
och integrerade transporter” och ”Säker, 
ren och effektiv energi” samverkar med 
varandra. Det senare bör användas för att 
finansiera forskning om alternativa 
flygbränslen. Användningen av 
infrastruktur bör optimeras med hjälp av 
intelligenta transportsystem och intelligent 
utrustning. På liknande sätt bör 
hushållningen med energi ombord på 
luftfartyg optimeras genom större 
användning av elektriska luftfartssystem 
och utrustningar. Användningen av 
efterfrågestyrning och offentliga och icke-
motoriserade transporter bör öka, särskilt i 
stadsområden.

Or. en
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Ändringsförslag 1581
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
minska resursförbrukningen och utsläppen 
av växthusgaser och förbättra fordonens 
effektivitet, påskynda utvecklingen och 
införandet av en ny generation elektriska 
och andra fordon utan eller med låga 
utsläpp, inbegripet genom genombrott när 
det gäller motorer, batterier och 
infrastruktur, utforska och utnyttja 
potentialen hos alternativa bränslen och 
innovativa och effektivare 
framdrivningssystem, inklusive 
bränsleinfrastruktur, optimera 
användningen av infrastruktur med hjälp av 
intelligenta transportsystem och intelligent 
utrustning, och att öka användningen av 
efterfrågestyrning och offentliga och icke-
motoriserade transporter, särskilt i 
stadsområden.

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
minska resursförbrukningen och utsläppen 
av växthusgaser och förbättra fordonens 
effektivitet genom att

– påskynda utvecklingen och införandet av 
en ny generation rena fordon (elektriska 
och andra fordon utan eller med låga 
utsläpp), inbegripet genom genombrott när 
det gäller motorer, batterier och 
infrastruktur,

– utforska och utnyttja potentialen hos 
alternativa bränslen och innovativa och 
effektivare framdrivningssystem, inklusive 
bränsleinfrastruktur,

– optimera användningen av infrastruktur 
med hjälp av intelligenta transportsystem 
och intelligent utrustning,
– öka användningen av efterfrågestyrning 
och offentliga och icke-motoriserade 
transporter, särskilt i stadsområden.
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Or. en

Ändringsförslag 1582
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
minska resursförbrukningen och utsläppen 
av växthusgaser och förbättra fordonens 
effektivitet, påskynda utvecklingen och 
införandet av en ny generation elektriska 
och andra fordon utan eller med låga 
utsläpp, inbegripet genom genombrott när 
det gäller motorer, batterier och 
infrastruktur, utforska och utnyttja 
potentialen hos alternativa bränslen och 
innovativa och effektivare 
framdrivningssystem, inklusive 
bränsleinfrastruktur, optimera 
användningen av infrastruktur med hjälp av 
intelligenta transportsystem och intelligent 
utrustning, och att öka användningen av 
efterfrågestyrning och offentliga och icke-
motoriserade transporter, särskilt i 
stadsområden.

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
minska resursförbrukningen och utsläppen 
av växthusgaser och förbättra fordonens 
effektivitet, påskynda utvecklingen och 
införandet av en ny generation fordon med 
låga utsläpp till konkurrenskraftiga 
marknadspriser, inbegripet genom 
genombrott när det gäller motorer, batterier 
och infrastruktur, utforska och utnyttja 
potentialen hos alternativa bränslen och 
innovativa och effektivare 
framdrivningssystem, inklusive 
bränsleinfrastruktur, optimera 
användningen av infrastruktur med hjälp av 
intelligenta transportsystem och intelligent 
utrustning, och att öka användningen av 
efterfrågestyrning och offentliga och icke-
motoriserade transporter, särskilt i 
stadsområden.

Or. it

Ändringsförslag 1583
Henri Weber

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
minska resursförbrukningen och utsläppen 
av växthusgaser och förbättra fordonens 
effektivitet, påskynda utvecklingen och 

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
minska resursförbrukningen och utsläppen 
av växthusgaser och förbättra fordonens 
effektivitet, påskynda utvecklingen och 
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införandet av en ny generation elektriska 
och andra fordon utan eller med låga 
utsläpp, inbegripet genom genombrott när 
det gäller motorer, batterier och 
infrastruktur, utforska och utnyttja 
potentialen hos alternativa bränslen och 
innovativa och effektivare 
framdrivningssystem, inklusive 
bränsleinfrastruktur, optimera 
användningen av infrastruktur med hjälp av 
intelligenta transportsystem och intelligent 
utrustning, och att öka användningen av 
efterfrågestyrning och offentliga och icke-
motoriserade transporter, särskilt i 
stadsområden.

införandet av en ny generation elektriska 
och andra fordon utan eller med låga 
utsläpp, inbegripet genom genombrott när 
det gäller motorer, batterier och 
infrastruktur, utforska och utnyttja 
potentialen hos alternativa bränslen och 
innovativa och effektivare 
framdrivningssystem, inklusive 
bränsleinfrastruktur, optimera 
användningen av infrastruktur med hjälp av 
intelligenta transportsystem och intelligent 
utrustning, öka användningen av 
efterfrågestyrning och offentliga och icke-
motoriserade transporter, särskilt i 
stadsområden, samt främja 
anslutningsmöjlighet mellan infrastruktur 
och fordon i syfte att minska 
koldioxidutsläppen.

Or. fr

Ändringsförslag 1584
Romana Jordan

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
minska resursförbrukningen och utsläppen 
av växthusgaser och förbättra fordonens 
effektivitet, påskynda utvecklingen och 
införandet av en ny generation elektriska 
och andra fordon utan eller med låga 
utsläpp, inbegripet genom genombrott när 
det gäller motorer, batterier och 
infrastruktur, utforska och utnyttja 
potentialen hos alternativa bränslen och 
innovativa och effektivare 
framdrivningssystem, inklusive 
bränsleinfrastruktur, optimera 
användningen av infrastruktur med hjälp av 
intelligenta transportsystem och intelligent 
utrustning, och att öka användningen av 
efterfrågestyrning och offentliga och icke-

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
minska resursförbrukningen och utsläppen 
av växthusgaser och förbättra fordonens 
effektivitet, påskynda utvecklingen och 
införandet av en ny generation elektriska, 
vätgasdrivna och andra fordon utan eller 
med låga utsläpp, inbegripet genom 
genombrott när det gäller motorer, 
batterier, bränsleceller etc. och 
infrastruktur,  utforska och utnyttja 
potentialen hos alternativa bränslen och 
innovativa och effektivare 
framdrivningssystem, inklusive 
bränsleinfrastruktur, optimera 
användningen av infrastruktur med hjälp av 
intelligenta transportsystem och intelligent 
utrustning, och att öka användningen av 
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motoriserade transporter, särskilt i 
stadsområden.

efterfrågestyrning och offentliga och icke-
motoriserade transporter, särskilt i 
stadsområden.

Or. en

Ändringsförslag 1585
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – led b – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Bättre rörlighet, mindre 
trafikstockningar, ökad säkerhet och 
trygghet

(b) Bättre rörlighet och tillgänglighet, 
mindre trafikstockningar, ökad säkerhet 
och trygghet

Or. en

Ändringsförslag 1586
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att förena de ökade behoven av 
rörligheten med förbättrade 
transportflöden, genom innovativa 
lösningar för sammanhängande, 
allomfattande, säkra, trygga och 
tillförlitliga transportsystem.

Syftet är att förena de ökade behoven av 
rörligheten med förbättrade 
transportflöden, genom innovativa 
lösningar för sammanhängande, 
allomfattande, säkra, hälsobefrämjande, 
trygga och tillförlitliga transportsystem.

Or. en

Ändringsförslag 1587
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokus för verksamheten ska vara att 
minska trafikstockningarna, förbättra 
tillgängligheten och tillgodose användarnas 
behov genom att främja integrerad
transport och logistik från dörr till dörr, 
främja intermodalitet och spridningen av 
smarta lösningar för planering och 
förvaltning, och att radikalt minska 
förekomsten av olyckor och 
konsekvenserna av hot mot säkerheten.

Fokus för verksamheten ska vara att 
minska trafikstockningarna, förbättra
livskvaliteten och tillgängligheten samt att
tillgodose användarnas behov genom att 
främja integrerad transportlogistik och 
mobilitetsplanering från dörr till dörr,
främja byte av transportsätt och
intermodalitet samt spridningen av smarta 
lösningar för planering och förvaltning,
och att radikalt minska förekomsten av 
olyckor och konsekvenserna av hot mot 
säkerheten.

Or. en

Ändringsförslag 1588
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokus för verksamheten ska vara att 
minska trafikstockningarna, förbättra 
tillgängligheten och tillgodose användarnas 
behov genom att främja integrerad 
transport och logistik från dörr till dörr, 
främja intermodalitet och spridningen av 
smarta lösningar för planering och 
förvaltning, och att radikalt minska 
förekomsten av olyckor och 
konsekvenserna av hot mot säkerheten.

Fokus för verksamheten ska vara att 
minska trafikstockningarna, förbättra 
tillgängligheten och tillgodose användarnas 
behov genom att främja integrerad 
transport och logistik från dörr till dörr, 
främja inter- och multimodalitet och 
spridningen av elektroniska biljettsystem, 
smarta lösningar för planering och 
förvaltning, och att radikalt minska 
förekomsten av olyckor, förlorade 
arbetstimmar på grund av förseningar och
inställda resor samt konsekvenserna av hot 
mot säkerheten.

Or. en
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Ändringsförslag 1589
Henri Weber

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokus för verksamheten ska vara att 
minska trafikstockningarna, förbättra 
tillgängligheten och tillgodose användarnas 
behov genom att främja integrerad 
transport och logistik från dörr till dörr, 
främja intermodalitet och spridningen av 
smarta lösningar för planering och 
förvaltning, och att radikalt minska 
förekomsten av olyckor och 
konsekvenserna av hot mot säkerheten.

Fokus för verksamheten ska vara att 
minska trafikstockningarna, förbättra 
tillgängligheten och tillgodose användarnas 
behov genom att främja integrerad 
transport och logistik från dörr till dörr, 
främja intermodalitet och spridningen av 
smarta lösningar för planering och 
förvaltning, och att radikalt minska 
förekomsten av olyckor och 
konsekvenserna av hot mot säkerheten, 
särskilt genom anslutningsmöjligheter 
och en global hantering av de anslutna 
fordonen.

Or. fr

Ändringsförslag 1590
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokus för verksamheten ska vara att 
minska trafikstockningarna, förbättra 
tillgängligheten och tillgodose användarnas 
behov genom att främja integrerad 
transport och logistik från dörr till dörr, 
främja intermodalitet och spridningen av 
smarta lösningar för planering och 
förvaltning, och att radikalt minska 
förekomsten av olyckor och 
konsekvenserna av hot mot säkerheten.

Fokus för verksamheten ska vara att 
minska trafikstockningarna, förbättra 
tillgängligheten och tillgodose användarnas 
behov genom att främja integrerad 
transport och logistik från dörr till dörr, 
främja intermodalitet och spridningen av 
smarta lösningar för planering och 
förvaltning, och att radikalt minska 
förekomsten av olyckor och 
konsekvenserna av hot mot säkerheten 
(trygghet och global hantering av de 
anslutna fordonen).

Or. fr
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Ändringsförslag 1591
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att stärka konkurrenskraften och 
effektiviteten hos den europeiska 
tillverkningsindustrin inom 
transportområdet, och tillhörande tjänster.

Syftet är att stärka konkurrenskraften och 
effektiviteten hos den europeiska 
tillverkningsindustrin inom 
transportområdet och tillhörande tjänster
mot bakgrund av framtidens lovande men 
ytterst konkurrensutsatta globala 
marknad. Logistikprocesser, underhåll, 
reparationer, nyutrustning och 
återvinning ska uppmärksammas på 
lämpligt sätt.
För att avindustrialiseringen och 
arbetslösheten i Europa ska kunna 
begränsas behövs investeringar i 
transportsektorerna, inklusive små och 
medelstora företag, där EU fortfarande är 
världsledande. Att vara ledande inom 
teknik håller på att bli den största 
avgörande konkurrensfaktorn i denna 
globala kontext, särskilt i fråga om 
energieffektivitet och ekonomisk 
effektivitet samt miljöprestanda.

Or. en

Ändringsförslag 1592
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – led c – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
utveckla nästa generation innovativa 
transportmedel och bereda mark för den 
som följer därpå, genom att utarbeta nya 

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
utveckla nästa generation innovativa 
transportmedel och bereda mark för den 
som följer därpå, genom att utarbeta nya 
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koncept och former, intelligenta 
kontrollsystem och driftskompatibla 
standarder, effektiva produktionsprocesser, 
kortare utvecklingstider och minskad 
livscykelkostnad.

konfigurationer och tekniker, koncept och 
former, intelligenta kontrollsystem och 
driftskompatibla standarder, effektiva 
produktionsprocesser, användning av 
avancerade material och biologiska 
biprodukter som är hållbarare, innovativa 
certifieringsförfaranden, kortare 
utvecklingstider och minskad 
livscykelkostnad.

Or. en

Ändringsförslag 1593
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – led c – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
utveckla nästa generation innovativa 
transportmedel och bereda mark för den 
som följer därpå, genom att utarbeta nya 
koncept och former, intelligenta 
kontrollsystem och driftskompatibla 
standarder, effektiva produktionsprocesser, 
kortare utvecklingstider och minskad 
livscykelkostnad.

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
utveckla nästa generation innovativa 
transportsystem (inbegripet
transportmedel) och bereda mark för den 
som följer därpå, genom att utarbeta nya 
koncept och former, intelligenta 
kontrollsystem och driftskompatibla 
standarder, effektiva produktionsprocesser, 
kortare utvecklingstider och minskad 
livscykelkostnad.

Or. en

Ändringsförslag 1594
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – led c – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
utveckla nästa generation innovativa 

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
utveckla nästa generation innovativa 
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transportmedel och bereda mark för den 
som följer därpå, genom att utarbeta nya 
koncept och former, intelligenta 
kontrollsystem och driftskompatibla 
standarder, effektiva produktionsprocesser, 
kortare utvecklingstider och minskad 
livscykelkostnad.

transportmedel och bereda mark för den 
som följer därpå, genom att utarbeta nya 
koncept och former, intelligenta 
kontrollsystem och driftskompatibla 
standarder, effektiva produktionsprocesser, 
kortare utvecklingstider och minskad 
livscykelkostnad eller nya, hållbarare 
material eller beläggningar.

Or. en

Ändringsförslag 1595
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – led c – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
utveckla nästa generation innovativa 
transportmedel och bereda mark för den 
som följer därpå, genom att utarbeta nya 
koncept och former, intelligenta 
kontrollsystem och driftskompatibla 
standarder, effektiva produktionsprocesser, 
kortare utvecklingstider och minskad 
livscykelkostnad.

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
utveckla nästa generation innovativa 
transportmedel och bereda mark för den 
som följer därpå, genom att utarbeta nya 
koncept och former till 
konkurrenskraftiga marknadspriser, 
intelligenta kontrollsystem och 
driftskompatibla standarder, effektiva 
produktionsprocesser, kortare 
utvecklingstider och minskad 
livscykelkostnad.

Or. it

Ändringsförslag 1596
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – led d – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Socioekonomisk forskning och 
framtidsinriktad verksamhet för 

(d) Socioekonomisk och 
beteendevetenskaplig forskning och 
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beslutsfattande framtidsinriktad verksamhet för 
beslutsfattande

Or. en

Ändringsförslag 1597
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att stödja bättre beslutsfattande, 
vilket krävs för att främja innovation och ta 
itu med utmaningarna inom
transportsektorn och de samhällsbehov 
som är förknippade med den.

Målet är att stödja bättre beslutsfattande, 
vilket krävs för att främja innovation och ta 
itu med utmaningarna inom transporter
och mobilitet och de samhällsbehov och 
individuella behov som är förknippade 
med detta.

Or. en

Ändringsförslag 1598
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – led d – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
förbättra kunskaperna om 
transportrelaterade socioekonomiska 
tendenser och framtidsutsikter och förse 
beslutsfattarna med evidensbaserade 
uppgifter och analyser.

Fokuseringen för verksamheten ska vara att 
förbättra kunskaperna om 
transportrelaterade socioekonomiska 
tendenser och framtidsutsikter och förse 
beslutsfattarna med evidensbaserade 
uppgifter och analyser via kommissionens 
kunskapscentrum för forskning om 
transporter.

Or. en
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Ändringsförslag 1599
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Klimatåtgärder, resurseffektivitet och 
råvaror

5. Klimatåtgärder, resurseffektivitet, skydd 
av miljön och kulturarvet samt råvaror

Or. de

Ändringsförslag 1600
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Klimatåtgärder, resurseffektivitet och 
råvaror

5. Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet 
och råvaror

Or. en

Ändringsförslag 1601
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att skapa en
resurseffektiv och klimattålig ekonomi 
och en hållbar försörjning av råvaror för att 
tillgodose behoven hos en växande global 
befolkning inom de hållbara 
begränsningarna för jordens naturresurser.
Verksamheterna kommer att bidra till att 
öka Europas konkurrenskraft och förbättra 
välfärden och samtidigt garantera 

Det särskilda målet är att skapa en ekonomi 
och ett samhälle som är resurseffektiva 
och vattensnåla samt klimattåliga, skydda 
miljön och åstadkomma en hållbar 
försörjning av råvaror och 
ekosystemtjänster, i syfte att tillgodose 
behoven hos en växande global befolkning 
inom de hållbara begränsningarna för 
jordens naturresurser och ekosystem.
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miljöintegritet och hållbarhet, samtidigt 
som den globala uppvärmningen hålls
under 2° C och man möjliggör för 
ekosystem och samhälle att anpassa sig till 
klimatförändringarna.

Verksamheterna kommer att bidra till att 
öka Europas konkurrenskraft och
råvaruförsörjning och förbättra välfärden, 
samtidigt som miljömässig integritet, 
motståndskraft och hållbarhet garanteras, 
med målet att begränsa den globala 
uppvärmningen till under 2° C och
möjliggöra för ekosystem och samhälle att 
anpassa sig till klimatförändringarna och 
andra miljöförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 1602
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att skapa en 
resurseffektiv och klimattålig ekonomi och 
en hållbar försörjning av råvaror för att 
tillgodose behoven hos en växande global 
befolkning inom de hållbara 
begränsningarna för jordens naturresurser.
Verksamheterna kommer att bidra till att 
öka Europas konkurrenskraft och 
förbättra välfärden och samtidigt 
garantera miljöintegritet och hållbarhet, 
samtidigt som den globala uppvärmningen 
hålls under 2° C och man möjliggör för 
ekosystem och samhälle att anpassa sig till 
klimatförändringarna.

Det särskilda målet är att skapa en 
resurseffektiv och klimattålig ekonomi, 
skydda och hållbart förvalta naturresurser 
och ekosystem och åstadkomma en hållbar
användning och försörjning av råvaror för 
att tillgodose behoven hos en växande 
global befolkning inom de hållbara 
begränsningarna för jordens naturresurser.
Verksamheterna kommer att bidra till att 
öka Europas välfärd och samtidigt 
garantera miljöintegritet och hållbarhet, 
samtidigt som den globala uppvärmningen 
hålls under 2° C och man möjliggör för 
ekosystem och samhälle att anpassa sig till 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 1603
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att skapa en
resurseffektiv och klimattålig ekonomi 
och en hållbar försörjning av råvaror för att 
tillgodose behoven hos en växande global 
befolkning inom de hållbara 
begränsningarna för jordens naturresurser.
Verksamheterna kommer att bidra till att 
öka Europas konkurrenskraft och förbättra 
välfärden och samtidigt garantera 
miljöintegritet och hållbarhet, samtidigt 
som den globala uppvärmningen hålls
under 2° C och man möjliggör för 
ekosystem och samhälle att anpassa sig till 
klimatförändringarna.

Det särskilda målet är att skapa en ekonomi 
och ett samhälle som är resurseffektiva 
och klimattåliga och åstadkomma en 
hållbar försörjning av råvaror för att 
tillgodose behoven hos en växande global 
befolkning inom de hållbara 
begränsningarna för jordens naturresurser.
Verksamheterna kommer att bidra till att 
öka Europas konkurrenskraft och förbättra 
välfärden och samtidigt garantera 
miljöintegritet och hållbarhet, med målet 
att begränsa den globala uppvärmningen
till under 2° C och möjliggöra för 
ekosystem och samhälle att anpassa sig till 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 1604
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att skapa en 
resurseffektiv och klimattålig ekonomi och 
en hållbar försörjning av råvaror för att 
tillgodose behoven hos en växande global 
befolkning inom de hållbara 
begränsningarna för jordens naturresurser.
Verksamheterna kommer att bidra till att 
öka Europas konkurrenskraft och förbättra 
välfärden och samtidigt garantera 
miljöintegritet och hållbarhet, samtidigt 
som den globala uppvärmningen hålls 
under 2° C och man möjliggör för 
ekosystem och samhälle att anpassa sig till 
klimatförändringarna.

Det särskilda målet är att skapa en 
resurseffektiv och klimattålig ekonomi och 
en hållbar försörjning av råvaror för att 
tillgodose behoven hos en växande global 
befolkning inom de hållbara 
begränsningarna för jordens naturresurser 
på land och till havs. Verksamheterna 
kommer att bidra till att öka Europas 
konkurrenskraft och förbättra välfärden 
och samtidigt garantera miljöintegritet och 
hållbarhet, samtidigt som den globala 
uppvärmningen hålls under 2° C och man 
möjliggör för ekosystem och samhälle att 
anpassa sig till klimatförändringarna.
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Or. en

Ändringsförslag 1605
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att skapa en
resurseffektiv och klimattålig ekonomi
och en hållbar försörjning av råvaror för att 
tillgodose behoven hos en växande global 
befolkning inom de hållbara 
begränsningarna för jordens naturresurser.
Verksamheterna kommer att bidra till att 
öka Europas konkurrenskraft och förbättra 
välfärden och samtidigt garantera 
miljöintegritet och hållbarhet, samtidigt 
som den globala uppvärmningen hålls 
under 2° C och man möjliggör för 
ekosystem och samhälle att anpassa sig till
klimatförändringarna.

Det särskilda målet är att skapa en ekonomi 
och ett samhälle som är resurseffektiva 
och klimattåliga och en hållbar försörjning 
av råvaror för att tillgodose behoven hos en 
växande global befolkning inom de 
hållbara begränsningarna för jordens 
naturresurser. Verksamheterna kommer att 
bidra till att öka Europas konkurrenskraft 
och förbättra välfärden och samtidigt 
garantera miljöintegritet och hållbarhet, 
samtidigt som den globala uppvärmningen 
hålls under 2° C och man möjliggör för 
ekosystem och samhälle att anpassa sig till 
klimatförändringarna.

Or. it

Ändringsförslag 1606
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att skapa en 
resurseffektiv och klimattålig ekonomi och 
en hållbar försörjning av råvaror för att 
tillgodose behoven hos en växande global 
befolkning inom de hållbara 
begränsningarna för jordens naturresurser.
Verksamheterna kommer att bidra till att 
öka Europas konkurrenskraft och förbättra 
välfärden och samtidigt garantera 

Det särskilda målet är att skapa en 
resurseffektiv och klimattålig ekonomi och 
en hållbar försörjning av råvaror och 
vatten för att tillgodose behoven hos en 
växande global befolkning inom de 
hållbara begränsningarna för jordens 
naturresurser. Verksamheterna kommer att 
bidra till att öka Europas konkurrenskraft 
och förbättra välfärden och samtidigt 
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miljöintegritet och hållbarhet, samtidigt 
som den globala uppvärmningen hålls 
under 2° C och man möjliggör för 
ekosystem och samhälle att anpassa sig till 
klimatförändringarna.

garantera miljöintegritet och hållbarhet, 
samtidigt som den globala uppvärmningen 
hålls under 2° C och man möjliggör för 
ekosystem och samhälle att anpassa sig till 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 1607
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att skapa en 
resurseffektiv och klimattålig ekonomi och 
en hållbar försörjning av råvaror för att 
tillgodose behoven hos en växande global 
befolkning inom de hållbara 
begränsningarna för jordens naturresurser.
Verksamheterna kommer att bidra till att 
öka Europas konkurrenskraft och förbättra 
välfärden och samtidigt garantera 
miljöintegritet och hållbarhet, samtidigt 
som den globala uppvärmningen hålls 
under 2° C och man möjliggör för 
ekosystem och samhälle att anpassa sig till 
klimatförändringarna.

Det särskilda målet är att skapa en 
resurseffektiv, säker och klimattålig 
ekonomi och en hållbar försörjning av 
råvaror för att tillgodose behoven hos en 
växande global befolkning inom de 
hållbara begränsningarna för jordens 
naturresurser. Verksamheterna kommer att 
bidra till att öka Europas konkurrenskraft 
och förbättra välfärden och samtidigt 
garantera miljöintegritet och hållbarhet, 
samtidigt som den globala uppvärmningen 
hålls under 2° C och man möjliggör för 
ekosystem och samhälle att anpassa sig till 
klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 1608
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under 1900-talet ökade världen både 
användningen av fossila bränslen och 
utvinningen av materiella resurser med tio 

Under 1900-talet ökade världen både 
användningen av fossila bränslen och 
utvinningen av materiella resurser med tio 
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gånger. Denna tid av till synes rikliga och 
billiga resurser går nu mot sitt slut.
Råvaror, vatten, luft, biologisk mångfald 
och landbaserade, akvatiska och marina 
ekosystem står alla under tryck. Många av 
världens stora ekosystem är skadade, och 
upp till 60 % av de tjänster de erbjuder 
används på ett ohållbart sätt. I unionen 
används cirka 16 ton material per person 
varje år, varav 6 ton går till spillo, och 
hälften går till deponering. Den globala 
efterfrågan på resurser fortsätter att öka 
med växande befolkning och stigande 
förväntningar, särskilt bland 
medelinkomsttagare inom framväxande 
ekonomier. Det den ekonomiska tillväxten 
måste frikopplas helt från 
resursförbrukningen.

gånger. Denna tid av till synes rikliga och 
billiga resurser går nu mot sitt slut.
Råvaror, vatten, luft, biologisk mångfald 
och mänskliga, landbaserade, akvatiska 
och marina ekosystem står alla under tryck.
Många av världens stora ekosystem är 
skadade, och upp till 60 % av de tjänster de 
erbjuder används på ett ohållbart sätt. I 
unionen används cirka 16 ton material per 
person varje år, varav 6 ton går till spillo, 
och hälften går till deponering. Den globala 
efterfrågan på resurser fortsätter att öka 
med växande befolkning och stigande 
förväntningar, särskilt bland 
medelinkomsttagare inom framväxande 
ekonomier. Det den ekonomiska tillväxten 
måste frikopplas helt från 
resursförbrukningen.

Or. it

Ändringsförslag 1609
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medeltemperaturen på jordens yta har ökat 
med ca 0,8° C under de senaste 100 åren 
och förväntas öka med mellan 1,8 och 4° C 
före utgången av 2000-talet (i förhållande 
till genomsnittet under 1980-199929). Den 
troliga påverkan på naturliga och 
mänskliga system i samband med dessa 
förändringar kommer att utmana jorden 
och dess förmåga att anpassa sig samt hota 
framtida ekonomiska utveckling och 
mänskans välbefinnande.

Medeltemperaturen på jordens yta har ökat 
med ca 0,8° C under de senaste 100 åren 
och förväntas öka med mellan 1,8 och 4° C 
före utgången av 2000-talet (i förhållande 
till genomsnittet under 1980-199929). Den 
troliga påverkan på naturliga och 
mänskliga system i samband med dessa 
förändringar kommer att utmana jorden 
och dess förmåga att anpassa sig samt hota 
framtida ekonomiska utveckling och 
mänskans välbefinnande. De oavsedda 
följderna av klimatförändringar och 
föroreningar innebär tillsammans med 
den tilltagande urbaniseringen, 
massturismen, människans vårdslöshet 
och överutnyttjandet av resurser en fara 
för samhällenas ömtåliga kulturella väv 
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såsom denna gestaltas i det europeiska 
kulturarvet.

Or. it

Ändringsförslag 1610
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ökande påverkan från 
klimatförändring och miljöproblem, t.ex. 
försurning av haven, issmältningen i 
Arktis, markförstörelse och 
markanvändning, vattenbrist, kemisk 
förorening och förlust av biologisk 
mångfald visar att jorden närmar sig 
hållbarhetens gränser. Om inte 
effektiviteten förbättras förväntas t.ex. 
efterfrågan på vatten överskrida 
försörjningen med 40 % om 20 år.
Skogarna försvinner i alarmerande takt 
motsvarande 5 miljoner hektar per år.
Samspelet mellan resurser kan orsaka 
systemrisker – en resurs som försvinner 
kan leda till oåterkalleliga förändringar hos 
andra resurser och ekosystem. Med 
utgångspunkt i nuvarande tendens kommer 
motsvarigheten av mer än två jordklot att 
behövas 2050 för att klara den växande 
globala befolkningen.

Den ökande påverkan från 
klimatförändring och miljöproblem, t.ex. 
försurning av haven, issmältningen i 
Arktis, markförstörelse och 
markanvändning, vattenbrist, kemisk 
förorening och förlust av biologisk 
mångfald visar att jorden närmar sig 
hållbarhetens gränser. Om inte 
effektiviteten förbättras förväntas t.ex. 
efterfrågan på vatten överskrida 
försörjningen med 40 % om 20 år.
Skogarna försvinner i alarmerande takt 
motsvarande 5 miljoner hektar per år.
Samspelet mellan resurser kan orsaka 
systemrisker – en resurs som försvinner 
kan leda till oåterkalleliga förändringar hos 
andra resurser och ekosystem. Med 
utgångspunkt i nuvarande tendens kommer 
motsvarigheten av mer än två jordklot att 
behövas 2050 för att klara den växande 
globala befolkningen. Dessa komplexa 
miljöproblem äventyrar också vårt 
kulturarv. Vi behöver forskning och 
innovation om vi ska kunna bevara 
Europas kulturarv. Detta historiska arv 
spelar en central roll för EU:s ekonomi, 
särskilt turismbranschen. Den årliga 
omsättningen i Europa i denna 
näringslivssektor, som förlitar sig på vårt 
kulturarv, motsvarar 335 miljarder euro 
och det sammanlagda antalet 
arbetstillfällen är nio miljoner.
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Or. de

Ändringsförslag 1611
Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ökande påverkan från 
klimatförändring och miljöproblem, t.ex. 
försurning av haven, issmältningen i 
Arktis, markförstörelse och 
markanvändning, vattenbrist, kemisk 
förorening och förlust av biologisk 
mångfald visar att jorden närmar sig 
hållbarhetens gränser. Om inte 
effektiviteten förbättras förväntas t.ex. 
efterfrågan på vatten överskrida 
försörjningen med 40 % om 20 år.
Skogarna försvinner i alarmerande takt 
motsvarande 5 miljoner hektar per år.
Samspelet mellan resurser kan orsaka 
systemrisker – en resurs som försvinner 
kan leda till oåterkalleliga förändringar hos 
andra resurser och ekosystem. Med 
utgångspunkt i nuvarande tendens kommer 
motsvarigheten av mer än två jordklot att 
behövas 2050 för att klara den växande 
globala befolkningen.

Den ökande påverkan från 
klimatförändring och miljöproblem, t.ex. 
försurning av haven, issmältningen i 
Arktis, markförstörelse och 
markanvändning, vattenbrist, kemisk 
förorening och förlust av biologisk 
mångfald visar att jorden närmar sig 
hållbarhetens gränser. Om inte 
effektiviteten förbättras förväntas t.ex. 
efterfrågan på vatten överskrida 
försörjningen med 40 % om 20 år.
Skogarna försvinner i alarmerande takt 
motsvarande 5 miljoner hektar per år.
Samspelet mellan resurser kan orsaka 
systemrisker – en resurs som försvinner 
kan leda till oåterkalleliga förändringar hos 
andra resurser och ekosystem. Med 
utgångspunkt i nuvarande tendens kommer 
motsvarigheten av mer än två jordklot att 
behövas 2050 för att klara den växande 
globala befolkningen. Samhället står inför 
en stor utmaning: att uppnå en hållbar 
balans mellan mänskliga behov och 
miljön. Miljötillgångar, däribland vatten, 
luft, biomassa, fruktbar jord, biologisk 
mångfald och ekosystem, liksom 
tillgångar av mänskligt ursprung som 
kulturarv och kulturlandskap, samt de 
tjänster dessa tillgångar ger ligger till 
grund för den europeiska och globala 
ekonomin och för vår livskvalitet.

Or. en
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Ändringsförslag 1612
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ökande påverkan från 
klimatförändring och miljöproblem, t.ex. 
försurning av haven, issmältningen i 
Arktis, markförstörelse och 
markanvändning, vattenbrist, kemisk 
förorening och förlust av biologisk 
mångfald visar att jorden närmar sig 
hållbarhetens gränser. Om inte 
effektiviteten förbättras förväntas t.ex. 
efterfrågan på vatten överskrida 
försörjningen med 40 % om 20 år.
Skogarna försvinner i alarmerande takt 
motsvarande 5 miljoner hektar per år.
Samspelet mellan resurser kan orsaka 
systemrisker – en resurs som försvinner 
kan leda till oåterkalleliga förändringar hos 
andra resurser och ekosystem. Med 
utgångspunkt i nuvarande tendens kommer 
motsvarigheten av mer än två jordklot att 
behövas 2050 för att klara den växande 
globala befolkningen.

Den ökande påverkan från 
klimatförändring och miljöproblem, t.ex. 
försurning av haven, förändrade 
havsströmmar, uppvärmning av haven,
issmältningen i Arktis och lägre salthalt i 
havsvattnet, markförstörelse och 
markanvändning, vattenbrist,
vattenanomalier, heterogenitet i tid och 
rum vad avser nederbörden, förändringar 
av arternas geografiska utbredning,
kemisk förorening och förlust av biologisk 
mångfald visar att jorden närmar sig 
hållbarhetens gränser. Om inte 
effektiviteten förbättras förväntas t.ex. 
efterfrågan på vatten överskrida 
försörjningen med 40 % om 20 år.
Skogarna försvinner i alarmerande takt 
motsvarande 5 miljoner hektar per år.
Samspelet mellan resurser kan orsaka 
systemrisker – en resurs som försvinner 
kan leda till oåterkalleliga förändringar hos 
andra resurser och ekosystem. Med 
utgångspunkt i nuvarande tendens kommer 
motsvarigheten av mer än två jordklot att 
behövas 2050 för att klara den växande 
globala befolkningen.

Or. en

Ändringsförslag 1613
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ökande påverkan från 
klimatförändring och miljöproblem, t.ex. 
försurning av haven, issmältningen i 
Arktis, markförstörelse och 
markanvändning, vattenbrist, kemisk 
förorening och förlust av biologisk 
mångfald visar att jorden närmar sig
hållbarhetens gränser. Om inte 
effektiviteten förbättras förväntas t.ex. 
efterfrågan på vatten överskrida 
försörjningen med 40 % om 20 år.
Skogarna försvinner i alarmerande takt 
motsvarande 5 miljoner hektar per år.
Samspelet mellan resurser kan orsaka 
systemrisker – en resurs som försvinner 
kan leda till oåterkalleliga förändringar hos 
andra resurser och ekosystem. Med 
utgångspunkt i nuvarande tendens kommer 
motsvarigheten av mer än två jordklot att 
behövas 2050 för att klara den växande 
globala befolkningen.

Den ökande påverkan från 
klimatförändring och miljöproblem, t.ex. 
försurning av haven, issmältningen i 
Arktis, markförstörelse och 
markanvändning, minskad bördighet,
vattenbrist, kemisk förorening och förlust 
av biologisk mångfald visar att jorden är 
nära hållbarhetens gränser. Om inte 
effektiviteten förbättras förväntas t.ex. 
efterfrågan på vatten överskrida 
försörjningen med 40 % om 20 år.
Skogarna försvinner i alarmerande takt 
motsvarande 5 miljoner hektar per år.
Samspelet mellan resurser kan orsaka 
systemrisker – en resurs som försvinner 
kan leda till oåterkalleliga förändringar hos 
andra resurser och ekosystem. Med 
utgångspunkt i nuvarande tendens kommer 
motsvarigheten av mer än två jordklot att 
behövas 2050 för att klara den växande 
globala befolkningen.

Or. en

Ändringsförslag 1614
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ökande påverkan från 
klimatförändring och miljöproblem, t.ex. 
försurning av haven, issmältningen i 
Arktis, markförstörelse och 
markanvändning, vattenbrist, kemisk 
förorening och förlust av biologisk 
mångfald visar att jorden närmar sig 
hållbarhetens gränser. Om inte 
effektiviteten förbättras förväntas t.ex. 
efterfrågan på vatten överskrida 
försörjningen med 40 % om 20 år.

Den ökande påverkan från 
klimatförändring och miljöproblem, t.ex. 
försurning av haven, issmältningen i 
Arktis, markförstörelse och 
markanvändning, vattenbrist, kemisk 
förorening och förlust av biologisk 
mångfald visar att jorden närmar sig 
hållbarhetens gränser. Om inte 
effektiviteten förbättras förväntas t.ex. 
efterfrågan på vatten överskrida 
försörjningen med 40 % om 20 år.
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Skogarna försvinner i alarmerande takt 
motsvarande 5 miljoner hektar per år.
Samspelet mellan resurser kan orsaka 
systemrisker – en resurs som försvinner 
kan leda till oåterkalleliga förändringar hos 
andra resurser och ekosystem. Med 
utgångspunkt i nuvarande tendens kommer 
motsvarigheten av mer än två jordklot att 
behövas 2050 för att klara den växande 
globala befolkningen.

Skogarna försvinner i alarmerande takt 
motsvarande 5 miljoner hektar per år.
Samspelet mellan resurser kan orsaka 
systemrisker – en resurs som försvinner 
kan leda till oåterkalleliga förändringar hos 
andra resurser och naturliga och 
mänskliga ekosystem. Med utgångspunkt i 
nuvarande tendens kommer motsvarigheten 
av mer än två jordklot att behövas 2050 för 
att klara den växande globala 
befolkningen.

Or. it

Ändringsförslag 1615
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns ett akut behov av innovationer i 
Europa på området integrerade 
vattensystem. Europas vatteninfrastruktur 
(för både avlopps- och dricksvatten) blir 
allt äldre, och till detta kommer ökad 
vattenbrist, högre risk för översvämningar 
i tätortsområden, vattenföroreningar och 
en ökande och mer specifik efterfrågan på 
vatten från jordbruket, industrin och 
tätortsbefolkningen. För att kunna 
bemöta samhällsutmaningarna (att 
garantera alla människor vatten till 
rimligt pris och av god kvalitet, att förse 
industrin och jordbruket med rätt vatten 
som håller rätt kvalitet och rätt pris samt 
att minimera föroreningarna) måste 
Europa satsa på en innovativ omläggning 
av vattensystemen.

Or. en
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Ändringsförslag 1616
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hållbar försörjning och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror, inklusive 
prospektering, utvinning, bearbetning, 
återanvändning, återvinning och 
substitution, är avgörande för att de 
moderna samhällena och deras ekonomier 
ska fungera. Europeiska sektorer, 
exempelvis byggsektorn, kemikalier, 
fordon, luftfart, maskiner och utrustning, 
som ger ett sammanlagda mervärde på 
cirka 1,3 biljoner euro och sysselsätter 
omkring 30 miljoner människor, är i hög 
grad beroende av tillgången på råvaror.
Tillgången på råvaror till unionen står 
emellertid under allt större tryck.
Dessutom är unionen starkt beroende av 
import av strategiskt viktiga råvaror som i 
mycket stor omfattning berörs av 
snedvridning av marknaden. Dessutom 
har unionen fortfarande värdefulla 
mineralfyndigheter, men prospektering och 
utvinning av dem begränsas av brist på 
lämplig teknik och hindras av den ökade 
globala konkurrensen. Med tanke på 
betydelsen av råvaror för den europeiska 
konkurrenskraften, ekonomin och för deras 
tillämpning i innovativa produkter är 
hållbar tillgång och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror en viktig prioritering 
för unionen.

Hållbar försörjning och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror, inklusive 
prospektering, utvinning, bearbetning, 
återanvändning, återvinning och 
substitution, är avgörande för att de 
moderna samhällena och deras ekonomier 
ska fungera. Europeiska sektorer, 
exempelvis byggsektorn, kemikalier, 
fordon, luftfart, maskiner och utrustning, 
som ger ett sammanlagda mervärde på 
cirka 1,3 biljoner euro och sysselsätter 
omkring 30 miljoner människor, är i hög 
grad beroende av tillgången på råvaror.
Tillgången på råvaror till unionen står 
emellertid under allt större tryck. Unionen
har värdefulla mineralfyndigheter, men 
prospektering och utvinning av dem 
begränsas av brist på lämplig teknik och
transportinfrastruktur. Med tanke på 
betydelsen av råvaror för den europeiska 
konkurrenskraften, ekonomin och för deras 
tillämpning i innovativa produkter är 
hållbar tillgång och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror en viktig prioritering 
för unionen. Tillgången till de europeiska 
råvarukällorna, vilka ofta är belägna i 
geografiskt avlägsna områden, är en 
fortsatt utmaning för industrier som är 
beroende av en tryggad försörjning på
sådana råvaror. Dessutom är unionen 
starkt beroende av import av strategiskt 
viktiga råvaror, en import som i en 
alarmerande omfattning utsätts för 
marknadssnedvridning.

Or. en
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Ändringsförslag 1617
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hållbar försörjning och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror, inklusive 
prospektering, utvinning, bearbetning, 
återanvändning, återvinning och 
substitution, är avgörande för att de 
moderna samhällena och deras ekonomier 
ska fungera. Europeiska sektorer, 
exempelvis byggsektorn, kemikalier, 
fordon, luftfart, maskiner och utrustning, 
som ger ett sammanlagda mervärde på 
cirka 1,3 biljoner euro och sysselsätter 
omkring 30 miljoner människor, är i hög 
grad beroende av tillgången på råvaror.
Tillgången på råvaror till unionen står 
emellertid under allt större tryck. Dessutom 
är unionen starkt beroende av import av 
strategiskt viktiga råvaror som i mycket 
stor omfattning berörs av snedvridning av 
marknaden. Dessutom har unionen 
fortfarande värdefulla mineralfyndigheter, 
men prospektering och utvinning av dem 
begränsas av brist på lämplig teknik och 
hindras av den ökade globala 
konkurrensen. Med tanke på betydelsen av 
råvaror för den europeiska 
konkurrenskraften, ekonomin och för deras 
tillämpning i innovativa produkter är 
hållbar tillgång och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror en viktig prioritering 
för unionen.

Hållbar försörjning och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror, inklusive 
prospektering, utvinning, bearbetning, 
återanvändning, återvinning och 
substitution, är avgörande för att de 
moderna samhällena och deras ekonomier 
ska fungera. Europeiska sektorer, 
exempelvis byggsektorn, kemikalier, 
fordon, luftfart, maskiner och utrustning, 
som ger ett sammanlagda mervärde på 
cirka 1,3 biljoner euro och sysselsätter 
omkring 30 miljoner människor, är i hög 
grad beroende av tillgången på råvaror.
Tillgången på råvaror till unionen står 
emellertid under allt större tryck. Dessutom 
är unionen starkt beroende av import av 
strategiskt viktiga råvaror som i mycket 
stor omfattning berörs av snedvridning av 
marknaden. Dessutom har unionen 
fortfarande värdefulla mineralfyndigheter, 
men prospektering och utvinning av dem 
begränsas av brist på lämplig teknik och 
hindras av den ökade globala 
konkurrensen. Inom unionen återfinns 
många av världens främsta exempel på 
kulturarv, som från början byggdes med 
lokala råvaror. Kunskapen om hållbar 
användning av råvaror är begränsad på 
grund av bristen på forskning om deras 
egenskaper och motståndskraft mot 
klimatförändringarna. Med tanke på 
betydelsen av råvaror för den europeiska 
konkurrenskraften, ekonomin och för deras 
tillämpning i innovativa produkter är 
hållbar tillgång och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror en viktig prioritering 
för unionen.

Or. it
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Ändringsförslag 1618
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hållbar försörjning och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror, inklusive 
prospektering, utvinning, bearbetning, 
återanvändning, återvinning och 
substitution, är avgörande för att de 
moderna samhällena och deras ekonomier 
ska fungera. Europeiska sektorer, 
exempelvis byggsektorn, kemikalier, 
fordon, luftfart, maskiner och utrustning, 
som ger ett sammanlagda mervärde på 
cirka 1,3 biljoner euro och sysselsätter 
omkring 30 miljoner människor, är i hög 
grad beroende av tillgången på råvaror.
Tillgången på råvaror till unionen står 
emellertid under allt större tryck. Dessutom 
är unionen starkt beroende av import av 
strategiskt viktiga råvaror som i mycket 
stor omfattning berörs av snedvridning av 
marknaden. Dessutom har unionen 
fortfarande värdefulla mineralfyndigheter, 
men prospektering och utvinning av dem 
begränsas av brist på lämplig teknik och 
hindras av den ökade globala 
konkurrensen. Med tanke på betydelsen av 
råvaror för den europeiska 
konkurrenskraften, ekonomin och för deras 
tillämpning i innovativa produkter är 
hållbar tillgång och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror en viktig prioritering 
för unionen.

Hållbar försörjning och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror, inklusive 
prospektering, utvinning, bearbetning,
resurseffektiv användning,
återanvändning, återvinning och 
substitution, är avgörande för att de 
moderna samhällena och deras ekonomier 
ska fungera. Europeiska sektorer, 
exempelvis byggsektorn, kemikalier, 
fordon, luftfart, maskiner och utrustning, 
som ger ett sammanlagda mervärde på 
cirka 1,3 biljoner euro och sysselsätter 
omkring 30 miljoner människor, är i hög 
grad beroende av tillgången på råvaror.
Tillgången på råvaror till unionen står 
emellertid under allt större tryck. Dessutom 
är unionen starkt beroende av import av 
strategiskt viktiga råvaror som i mycket 
stor omfattning berörs av snedvridning av 
marknaden. Dessutom har unionen 
fortfarande värdefulla mineralfyndigheter, 
men prospektering, utvinning och
bearbetning av dem begränsas av brist på 
lämplig teknik och bristande investeringar 
och hindras av den ökade globala 
konkurrensen. Med tanke på betydelsen av 
råvaror för den europeiska 
konkurrenskraften, ekonomin och för deras 
tillämpning i innovativa produkter är 
hållbar tillgång och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror en viktig prioritering 
för unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 1619
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hållbar försörjning och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror, inklusive 
prospektering, utvinning, bearbetning, 
återanvändning, återvinning och 
substitution, är avgörande för att de 
moderna samhällena och deras ekonomier 
ska fungera. Europeiska sektorer, 
exempelvis byggsektorn, kemikalier, 
fordon, luftfart, maskiner och utrustning, 
som ger ett sammanlagda mervärde på 
cirka 1,3 biljoner euro och sysselsätter 
omkring 30 miljoner människor, är i hög 
grad beroende av tillgången på råvaror.
Tillgången på råvaror till unionen står 
emellertid under allt större tryck. Dessutom 
är unionen starkt beroende av import av 
strategiskt viktiga råvaror som i mycket 
stor omfattning berörs av snedvridning av 
marknaden. Dessutom har unionen 
fortfarande värdefulla mineralfyndigheter, 
men prospektering och utvinning av dem 
begränsas av brist på lämplig teknik och 
hindras av den ökade globala
konkurrensen. Med tanke på betydelsen av 
råvaror för den europeiska 
konkurrenskraften, ekonomin och för deras 
tillämpning i innovativa produkter är 
hållbar tillgång och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror en viktig prioritering 
för unionen.

Hållbar försörjning och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror, inklusive 
prospektering, utvinning, bearbetning, 
återanvändning, återvinning och 
substitution, är avgörande för att de 
moderna samhällena och deras ekonomier 
ska fungera. Europeiska sektorer, 
exempelvis byggsektorn, kemikalier, 
fordon, luftfart, maskiner och utrustning, 
som ger ett sammanlagda mervärde på 
cirka 1,3 biljoner euro och sysselsätter 
omkring 30 miljoner människor, är i hög 
grad beroende av tillgången på råvaror och 
energi. Tillgången på råvaror till unionen 
står emellertid under allt större tryck.
Dessutom är unionen starkt beroende av 
import av strategiskt viktiga råvaror som i 
mycket stor omfattning berörs av 
snedvridning av marknaden. Dessutom har 
unionen fortfarande värdefulla 
mineralfyndigheter, men prospektering och 
utvinning av dem begränsas av brist på 
lämplig teknik och hindras av den ökade 
globala konkurrensen. Med tanke på 
betydelsen av råvaror för den europeiska 
konkurrenskraften, ekonomin och för deras 
tillämpning i innovativa produkter är 
hållbar tillgång och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror en viktig prioritering 
för unionen.

Or. en

Ändringsförslag 1620
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – stycke 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hållbar försörjning och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror, inklusive 
prospektering, utvinning, bearbetning, 
återanvändning, återvinning och 
substitution, är avgörande för att de 
moderna samhällena och deras ekonomier 
ska fungera. Europeiska sektorer, 
exempelvis byggsektorn, kemikalier, 
fordon, luftfart, maskiner och utrustning, 
som ger ett sammanlagda mervärde på 
cirka 1,3 biljoner euro och sysselsätter 
omkring 30 miljoner människor, är i hög 
grad beroende av tillgången på råvaror.
Tillgången på råvaror till unionen står 
emellertid under allt större tryck. Dessutom 
är unionen starkt beroende av import av 
strategiskt viktiga råvaror som i mycket 
stor omfattning berörs av snedvridning av 
marknaden. Dessutom har unionen 
fortfarande värdefulla mineralfyndigheter, 
men prospektering och utvinning av dem 
begränsas av brist på lämplig teknik och 
hindras av den ökade globala 
konkurrensen. Med tanke på betydelsen av 
råvaror för den europeiska 
konkurrenskraften, ekonomin och för deras 
tillämpning i innovativa produkter är 
hållbar tillgång och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror en viktig prioritering 
för unionen.

Hållbar försörjning och resurseffektiv och 
säker förvaltning av råvaror, inklusive 
prospektering, utvinning, bearbetning, 
återanvändning, återvinning och 
substitution, är avgörande för att de 
moderna samhällena och deras ekonomier 
ska fungera. Europeiska sektorer, 
exempelvis byggsektorn, kemikalier, 
fordon, luftfart, maskiner och utrustning, 
som ger ett sammanlagda mervärde på 
cirka 1,3 biljoner euro och sysselsätter 
omkring 30 miljoner människor, är i hög 
grad beroende av tillgången på råvaror.
Tillgången på råvaror till unionen står 
emellertid under allt större tryck. Dessutom 
är unionen starkt beroende av import av 
strategiskt viktiga råvaror som i mycket 
stor omfattning berörs av snedvridning av 
marknaden. Dessutom har unionen 
fortfarande värdefulla mineralfyndigheter, 
men prospektering och utvinning av dem 
begränsas av brist på lämplig teknik och 
hindras av den ökade globala 
konkurrensen. Med tanke på betydelsen av 
råvaror för den europeiska 
konkurrenskraften, ekonomin och för deras 
tillämpning i innovativa produkter är 
hållbar tillgång och resurseffektiv 
förvaltning av råvaror en viktig prioritering 
för unionen.

Or. en

Ändringsförslag 1621
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ekonomins förmåga att anpassa sig och bli Ekonomins förmåga att anpassa sig och bli 
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mer motståndskraftig mot 
klimatförändringar, resurseffektiv och 
samtidigt behålla konkurrenskraften är 
beroende av hög grad av både samhällelig 
och teknisk miljöinnovation. Den globala 
marknaden för miljöinnovation är värd 
cirka 1 biljon euro per år och förväntas 
tredubblas fram till 2030; miljöinnovation 
innebär därmed en stor möjlighet att öka 
konkurrenskraften och sysselsättningen i 
de europeiska ekonomierna.

mer motståndskraftig mot 
klimatförändringar, resurseffektiv och 
samtidigt behålla konkurrenskraften är 
beroende i hög grad av både samhällelig, 
organisatorisk och teknisk 
miljöinnovation. Den globala marknaden 
för miljöinnovation är värd cirka 1 biljon 
euro per år och förväntas tredubblas fram 
till 2030; miljöinnovation innebär därmed 
en stor möjlighet att öka konkurrenskraften 
och sysselsättningen i de europeiska 
ekonomierna.

Or. en

Ändringsförslag 1622
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppfylla unionens och 
internationella mål för utsläppen och 
koncentrationerna av växthusgaser och 
hantera effekterna av klimatförändringen 
krävs utveckling och användning av 
kostnadseffektiva tekniska lösningar och 
åtgärder för att mildra effekterna och 
anpassningsåtgärder. De politiska ramarna 
i unionen och globalt måste säkerställa att 
ekosystemen och den biologiska 
mångfalden skyddas, värderas och 
återställas på lämpligt sätt så att deras 
förmåga att tillhandahålla resurser och 
tjänster i framtiden bevaras. Forskning och 
innovation kan bidra till att säkra 
tillförlitlig och hållbar tillgång på råvaror 
och säkerställa en betydande minskning av 
resursanvändning och spill.

För att uppfylla unionens och 
internationella mål för utsläppen och 
koncentrationerna av växthusgaser och 
hantera effekterna av klimatförändringen 
krävs utveckling och användning av 
kostnadseffektiva tekniska lösningar och 
åtgärder för att mildra effekterna och 
anpassningsåtgärder. De politiska ramarna 
i unionen och globalt måste säkerställa att 
ekosystemen och den biologiska 
mångfalden skyddas, värderas och 
återställs på lämpligt sätt så att deras 
förmåga att tillhandahålla resurser och 
tjänster i framtiden bevaras. De metoder 
som används för att anpassa och bevara 
kulturarvet kan dämpa 
klimatförändringarna genom bättre 
användning av energi, bruk av hållbara 
råvaror samt tillämpning av miljövänliga 
tekniker och passiv konstruktion. Sådana 
metoder erbjuder i sin tur nya möjligheter 
till begränsnings- och 
anpassningsåtgärder i alla sektorer, från 
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bygg till transport. Forskning och 
innovation kan bidra till att säkra 
tillförlitlig och hållbar tillgång på råvaror 
och säkerställa en betydande minskning av 
resursanvändning och spill.

Or. it

Ändringsförslag 1623
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppfylla unionens och 
internationella mål för utsläppen och 
koncentrationerna av växthusgaser och 
hantera effekterna av klimatförändringen 
krävs utveckling och användning av 
kostnadseffektiva tekniska lösningar och 
åtgärder för att mildra effekterna och 
anpassningsåtgärder. De politiska ramarna 
i unionen och globalt måste säkerställa att 
ekosystemen och den biologiska 
mångfalden skyddas, värderas och 
återställas på lämpligt sätt så att deras 
förmåga att tillhandahålla resurser och 
tjänster i framtiden bevaras. Forskning och 
innovation kan bidra till att säkra 
tillförlitlig och hållbar tillgång på råvaror 
och säkerställa en betydande minskning av 
resursanvändning och spill.

För att uppfylla unionens och 
internationella mål för utsläppen och 
koncentrationerna av växthusgaser och 
hantera effekterna av klimatförändringen 
krävs en övergång till ett utsläppssnålt 
samhälle och utveckling och användning 
av kostnadseffektiva tekniska lösningar 
och åtgärder för att mildra effekterna och 
anpassningsåtgärder samt en bättre 
förståelse av samhällets svar på dessa 
utmaningar, inklusive en kartläggning av 
blockeringar i ekonomin och i samhället.
De politiska ramarna i unionen och globalt 
måste säkerställa att ekosystemen och den 
biologiska mångfalden skyddas, värderas, 
förvaltas på lämpligt sätt och slutligen
återställs så att deras förmåga att 
tillhandahålla resurser och tjänster i 
framtiden bevaras. Forskning och 
innovation kan bidra till att säkra 
tillförlitlig och hållbar tillgång på och 
utvinning av råvaror på land och på 
havsbottnen och säkerställa en betydande 
minskning av resursanvändning och spill.

Or. en
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Ändringsförslag 1624
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att uppfylla unionens och 
internationella mål för utsläppen och 
koncentrationerna av växthusgaser och 
hantera effekterna av klimatförändringen 
krävs utveckling och användning av
kostnadseffektiva tekniska lösningar och 
åtgärder för att mildra effekterna och 
anpassningsåtgärder. De politiska ramarna 
i unionen och globalt måste säkerställa att 
ekosystemen och den biologiska 
mångfalden skyddas, värderas och 
återställas på lämpligt sätt så att deras 
förmåga att tillhandahålla resurser och 
tjänster i framtiden bevaras. Forskning och 
innovation kan bidra till att säkra 
tillförlitlig och hållbar tillgång på råvaror 
och säkerställa en betydande minskning av 
resursanvändning och spill.

För att uppfylla unionens och 
internationella mål för utsläppen av 
växthusgaser och hantera effekterna av 
klimatförändringen krävs utveckling och 
användning av hållbara och 
ändamålsenliga icke-tekniska och
tekniska lösningar och åtgärder för att 
mildra effekterna och anpassningsåtgärder.
De politiska ramarna i unionen och globalt 
måste säkerställa att ekosystemen och den 
biologiska mångfalden skyddas, värderas 
och återställs på lämpligt sätt så att deras 
förmåga att tillhandahålla resurser och 
tjänster i framtiden bevaras. Forskning och 
innovation kan bidra till att säkra 
tillförlitlig och hållbar tillgång på råvaror 
och säkerställa en betydande minskning av 
resursanvändning och spill.

Or. en

Ändringsförslag 1625
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens åtgärder ska därför inriktas på att 
stödja unionens viktigaste mål och politik, 
inbegripet Europa 2020-strategin, 
Innovationsunionen, Ett resurseffektivt 
Europa och motsvarande färdplan, 
Färdplan för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 205030, Anpassning 

Unionens åtgärder ska därför inriktas på att 
stödja unionens viktigaste mål och politik, 
inbegripet Europa 2020-strategin,
Innovationsunionen, Ett resurseffektivt 
Europa och motsvarande färdplan,
Färdplan för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 205030, En 
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till klimatförändring: en europeisk 
handlingsram31, Råvaruinitiativet32, 
Unionens strategi för hållbar utveckling33, 
En integrerad havspolitik för Europeiska 
unionen34, ramdirektivet om en marin 
strategi35, handlingsplanen för 
miljöinnovation och En digital agenda för 
Europa36. Dessa åtgärder ska förstärka 
samhällets möjlighet att bli mer 
motståndskraftigt mot miljö- och 
klimatförändringar och säkerställa 
tillgången på råvaror.

integrerad industripolitik för en 
globaliserad tid, Anpassning till 
klimatförändring: en europeisk 
handlingsram31, Råvaruinitiativet32,
Unionens strategi för hållbar utveckling33,
En integrerad havspolitik för Europeiska 
unionen34, ramdirektivet om en marin 
strategi35, handlingsplanen för 
miljöinnovation, det europeiska 
innovationspartnerskapet om råvaror 
samt det sjunde 
miljöhandlingsprogrammet. Dessa 
åtgärder ska förstärka samhällets möjlighet 
att bli mer motståndskraftigt mot miljö-
och klimatförändringar och säkerställa 
tillgången på råvaror.

Or. en

Ändringsförslag 1626
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens åtgärder ska därför inriktas på att 
stödja unionens viktigaste mål och politik, 
inbegripet Europa 2020-strategin, 
Innovationsunionen, Ett resurseffektivt 
Europa och motsvarande färdplan, 
Färdplan för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 205030, Anpassning 
till klimatförändring: en europeisk 
handlingsram31, Råvaruinitiativet32, 
Unionens strategi för hållbar utveckling33, 
En integrerad havspolitik för Europeiska 
unionen34, ramdirektivet om en marin 
strategi35, handlingsplanen för 
miljöinnovation och En digital agenda för 
Europa36. Dessa åtgärder ska förstärka 
samhällets möjlighet att bli mer 
motståndskraftigt mot miljö- och 
klimatförändringar och säkerställa 

Unionens åtgärder ska därför inriktas på att 
stödja unionens viktigaste mål och politik, 
inbegripet Europa 2020-strategin, 
Innovationsunionen, Ett resurseffektivt 
Europa och motsvarande färdplan, 
Färdplan för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 205030, Anpassning 
till klimatförändring: en europeisk 
handlingsram31, Råvaruinitiativet32, det 
europeiska innovationspartnerskapet om 
vatten, Unionens strategi för hållbar 
utveckling33, En integrerad havspolitik för 
Europeiska unionen34, ramdirektivet om en 
marin strategi35, handlingsplanen för 
miljöinnovation och En digital agenda för 
Europa36. Dessa åtgärder ska förstärka 
samhällets möjlighet att bli mer 
motståndskraftigt mot miljö- och 
klimatförändringar och säkerställa 
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tillgången på råvaror. tillgången på råvaror.

Or. en

Ändringsförslag 1627
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens åtgärder ska därför inriktas på att 
stödja unionens viktigaste mål och politik, 
inbegripet Europa 2020-strategin, 
Innovationsunionen, Ett resurseffektivt 
Europa och motsvarande färdplan, 
Färdplan för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 205030, Anpassning 
till klimatförändring: en europeisk 
handlingsram31, Råvaruinitiativet32, 
Unionens strategi för hållbar utveckling33, 
En integrerad havspolitik för Europeiska 
unionen34, ramdirektivet om en marin 
strategi35, handlingsplanen för 
miljöinnovation och En digital agenda för 
Europa36. Dessa åtgärder ska förstärka 
samhällets möjlighet att bli mer 
motståndskraftigt mot miljö- och 
klimatförändringar och säkerställa 
tillgången på råvaror.

Unionens åtgärder ska därför inriktas på att 
stödja unionens viktigaste mål och politik, 
inbegripet Europa 2020-strategin, 
Innovationsunionen, Ett resurseffektivt 
Europa och motsvarande färdplan, 
Färdplan för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 205030, Anpassning 
till klimatförändring: en europeisk 
handlingsram31, Råvaruinitiativet32, det 
europeiska innovationspartnerskapet om 
vatten, Unionens strategi för hållbar 
utveckling33, En integrerad havspolitik för 
Europeiska unionen34, ramdirektivet om en 
marin strategi35, handlingsplanen för 
miljöinnovation och En digital agenda för 
Europa36. Dessa åtgärder ska förstärka 
samhällets möjlighet att bli mer 
motståndskraftigt mot miljö- och 
klimatförändringar och säkerställa 
tillgången på råvaror.

Or. en

Ändringsförslag 1628
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens åtgärder ska därför inriktas på att 
stödja unionens viktigaste mål och politik, 
inbegripet Europa 2020-strategin, 
Innovationsunionen, Ett resurseffektivt 
Europa och motsvarande färdplan, 
Färdplan för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 205030, Anpassning 
till klimatförändring: en europeisk 
handlingsram31, Råvaruinitiativet32, 
Unionens strategi för hållbar utveckling33, 
En integrerad havspolitik för Europeiska 
unionen34, ramdirektivet om en marin 
strategi35, handlingsplanen för 
miljöinnovation och En digital agenda för 
Europa36. Dessa åtgärder ska förstärka 
samhällets möjlighet att bli mer 
motståndskraftigt mot miljö- och 
klimatförändringar och säkerställa 
tillgången på råvaror.

Unionens åtgärder ska därför inriktas på att 
stödja unionens viktigaste mål och politik, 
inbegripet Europa 2020-strategin, 
Innovationsunionen, Ett resurseffektivt 
Europa och motsvarande färdplan, 
Färdplan för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 205030, Anpassning 
till klimatförändring: en europeisk 
handlingsram31, Råvaruinitiativet32, 
Unionens strategi för hållbar utveckling33, 
En integrerad havspolitik för Europeiska 
unionen34, ramdirektivet om en marin 
strategi35, handlingsplanen för 
miljöinnovation och En digital agenda för 
Europa36 samt ramdirektivet om vatten 
med tillhörande direktiv37. Dessa åtgärder 
ska förstärka samhällets möjlighet att bli 
mer motståndskraftigt mot miljö- och 
klimatförändringar och säkerställa 
tillgången på råvaror.

__________________
37 Direktiv 2000/20/EG.

Or. en

Ändringsförslag 1629
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens åtgärder ska därför inriktas på att 
stödja unionens viktigaste mål och politik, 
inbegripet Europa 2020-strategin, 
Innovationsunionen, Ett resurseffektivt 
Europa och motsvarande färdplan, 
Färdplan för ett konkurrenskraftigt 
utsläppssnålt samhälle 205030,
Anpassning till klimatförändring: en 
europeisk handlingsram31, 

Unionens åtgärder ska därför inriktas på att 
stödja unionens viktigaste mål och politik, 
inbegripet Europa 2020-strategin, 
Innovationsunionen, Ett resurseffektivt 
Europa och motsvarande färdplan, 
Anpassning till klimatförändring: en 
europeisk handlingsram31, 
Råvaruinitiativet32, Unionens strategi för 
hållbar utveckling33, En integrerad 
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Råvaruinitiativet32, Unionens strategi för 
hållbar utveckling33, En integrerad 
havspolitik för Europeiska unionen34, 
ramdirektivet om en marin strategi35,
handlingsplanen för miljöinnovation och 
En digital agenda för Europa36. Dessa 
åtgärder ska förstärka samhällets möjlighet 
att bli mer motståndskraftigt mot miljö-
och klimatförändringar och säkerställa 
tillgången på råvaror.

havspolitik för Europeiska unionen34, 
ramdirektivet om en marin strategi35,
handlingsplanen för miljöinnovation och 
En digital agenda för Europa36. Dessa 
åtgärder ska förstärka samhällets möjlighet 
att bli mer motståndskraftigt mot miljö-
och klimatförändringar och säkerställa 
tillgången på råvaror.

Or. it

Ändringsförslag 1630
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med tanke på den gränsöverskridande och 
globala karaktären hos klimat och miljö, 
deras omfattning och komplexitet och den 
internationella dimensionen hos 
försörjningskedjan för råvaror måste 
verksamheten genomföras både inom och 
utanför unionen. Den ämnesövergripande 
karaktären hos den nödvändiga 
forskningen kräver att kompletterande 
kunskaper och resurser sammanförs för att 
man effektivt ska kunna ta itu med denna 
utmaning. För att minska 
resursanvändningen och de miljömässiga 
konsekvenserna, och samtidigt öka 
konkurrenskraften, kommer en avgörande 
samhällelig och teknisk övergång att 
krävas till en ekonomi baserad på ett 
hållbart förhållande mellan naturen och 
människans välbefinnande. Samordnad 
forsknings- och innovationsverksamhet 
kommer att förbättra förståelsen av och 
prognoserna för klimat- och 
miljöförändringar med ett systematiskt och 
sektorsövergripande perspektiv, minska 
osäkerheten, identifiera och bedöma 

Med tanke på den gränsöverskridande och 
globala karaktären hos klimat och miljö, 
deras omfattning och komplexitet och den 
internationella dimensionen hos 
försörjningskedjan för råvaror måste 
verksamheten genomföras både inom och 
utanför unionen. Den ämnesövergripande 
karaktären hos den nödvändiga 
forskningen kräver att kompletterande 
kunskaper och resurser sammanförs för att 
man effektivt ska kunna ta itu med denna 
utmaning. För att minska 
resursanvändningen och de miljömässiga 
konsekvenserna, och samtidigt öka 
konkurrenskraften, kommer en avgörande 
samhällelig och teknisk övergång att 
krävas till en ekonomi baserad på ett 
hållbart förhållande mellan naturen och 
människans välbefinnande. Bland 
vattenutmaningarna ingår 
vattenanvändning i landsbygds-, stads-
och industrimiljö och skydd av akvatiska 
ekosystem. Samordnad forsknings- och 
innovationsverksamhet kommer att 
förbättra förståelsen av och prognoserna 
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sårbarhet, risker, kostnader och 
möjligheter, liksom att öka utbudet av och 
förbättra effektiviteten hos samhälleliga 
och politiska åtgärder och lösningar.
Insatserna kommer också att syfta till att ge 
aktörer på alla nivåer i samhället möjlighet 
att aktivt delta i denna process.

för klimat- och miljöförändringar med ett 
systematiskt och sektorsövergripande 
perspektiv, minska osäkerheten, identifiera 
och bedöma sårbarhet, risker, kostnader 
och möjligheter, liksom att öka utbudet av 
och förbättra effektiviteten hos 
samhälleliga och politiska åtgärder och 
lösningar. Insatserna kommer också att 
syfta till att ge aktörer på alla nivåer i 
samhället möjlighet att aktivt delta i denna 
process.

Or. en

Motivering

Förtydligande av vattenutmaningarnas omfattning.

Ändringsförslag 1631
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller tillgången på råvaror krävs 
samordnade insatser för forskning och 
innovation inom flera olika discipliner och 
sektorer för att man ska kunna bidra till 
tillhandahållandet av säkra, ekonomiskt 
genomförbara, miljövänliga och socialt 
godtagbara lösningar längs hela 
värdekedjan (prospektering, utvinning, 
bearbetning, återanvändning, återvinning 
och substitution). Innovation på dessa 
områden kommer att skapa möjligheter för 
tillväxt och sysselsättning, samt innovativa 
möjligheter som inbegriper vetenskap, 
teknik, ekonomi, politik och förvaltning.
Därför håller ett europeisk
innovationspartnerskap för råvaror på att 
utarbetas.

När det gäller den hållbara användningen 
av och tillgången på råvaror krävs 
samordnade insatser för forskning och 
innovation inom flera olika discipliner och 
sektorer för att man ska kunna bidra till 
tillhandahållandet av säkra, ekonomiskt 
genomförbara, miljövänliga och socialt 
godtagbara lösningar längs hela 
värdekedjan (prospektering, utvinning, 
bearbetning, resurseffektivitet, 
återanvändning, återvinning och 
substitution). Innovation på dessa områden 
kommer att skapa möjligheter för tillväxt 
och sysselsättning, samt innovativa 
möjligheter som inbegriper vetenskap, 
teknik, ekonomi, politik och förvaltning.
Därför håller ett europeiskt
innovationspartnerskap för råvaror på att 
utarbetas, och för de kritiska råvaror som 
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kallas sällsynta jordartsmetaller håller ett 
europeiskt kompetensnätverk för sällsynta 
jordartsmetaller på att inrättas. Det 
internationella samarbetet på 
råvaruområdet, såsom det trilaterala 
forskningssamarbetet EU–Japan–USA 
om kritiska råvaror, är också mycket 
viktigt och bör fortsättas.

Or. en

Ändringsförslag 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller tillgången på råvaror krävs 
samordnade insatser för forskning och 
innovation inom flera olika discipliner och 
sektorer för att man ska kunna bidra till 
tillhandahållandet av säkra, ekonomiskt 
genomförbara, miljövänliga och socialt 
godtagbara lösningar längs hela 
värdekedjan (prospektering, utvinning, 
bearbetning, återanvändning, återvinning 
och substitution). Innovation på dessa 
områden kommer att skapa möjligheter för 
tillväxt och sysselsättning, samt innovativa 
möjligheter som inbegriper vetenskap, 
teknik, ekonomi, politik och förvaltning.
Därför håller ett europeisk
innovationspartnerskap för råvaror på att 
utarbetas.

När det gäller tillgången på råvaror krävs 
samordnade insatser för forskning och 
innovation inom flera olika discipliner och 
sektorer för att man ska kunna bidra till 
tillhandahållandet av säkra, ekonomiskt 
genomförbara, miljövänliga och socialt 
godtagbara lösningar längs hela 
värdekedjan (prospektering, utvinning, 
bearbetning, återanvändning, återvinning 
och substitution). Infordran för 
vattenanvändning i landsbygds-, stads-
och industriområden bör inbegripas, 
liksom infordran på området för skydd av 
akvatiska ekosystem. Innovation på dessa 
områden kommer att skapa möjligheter för 
tillväxt och sysselsättning, samt innovativa 
möjligheter som inbegriper vetenskap, 
teknik, ekonomi, politik och förvaltning.
Därför håller ett europeiskt
innovationspartnerskap för råvaror på att 
utarbetas.

Or. en
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Ändringsförslag 1633
Amalia Sartori

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller tillgången på råvaror krävs 
samordnade insatser för forskning och 
innovation inom flera olika discipliner och 
sektorer för att man ska kunna bidra till 
tillhandahållandet av säkra, ekonomiskt 
genomförbara, miljövänliga och socialt 
godtagbara lösningar längs hela 
värdekedjan (prospektering, utvinning, 
bearbetning, återanvändning, återvinning 
och substitution). Innovation på dessa 
områden kommer att skapa möjligheter för 
tillväxt och sysselsättning, samt innovativa 
möjligheter som inbegriper vetenskap, 
teknik, ekonomi, politik och förvaltning.
Därför håller ett europeisk
innovationspartnerskap för råvaror på att 
utarbetas.

När det gäller tillgången på råvaror krävs 
samordnade insatser för forskning och 
innovation inom flera olika discipliner och 
sektorer för att man ska kunna bidra till 
tillhandahållandet av säkra, ekonomiskt 
genomförbara, miljövänliga och socialt 
godtagbara lösningar längs hela 
värdekedjan (prospektering, utvinning, 
bearbetning, återanvändning, återvinning 
och substitution). Innovation på dessa 
områden kommer att skapa möjligheter för 
tillväxt och sysselsättning, samt innovativa 
möjligheter som inbegriper vetenskap, 
teknik, ekonomi, politik och förvaltning.
Därför håller europeiska
innovationspartnerskap för 
vatteneffektivitet och råvaror på att 
utarbetas.

Or. en

Motivering

Vatten ingår inte i den specifika utmaningen råvaror (som enbart omfattar råvaror som inte 
är energi- eller jordbruksbaserade, och inte resurser i allmänhet), och därför är det viktigt att 
hålla isär begreppen i beskrivningen av alla olika utmaningar.

Ändringsförslag 1634
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Miljöinnovation kommer att medföra 
värdefulla nya möjligheter för tillväxt och 

Miljöinnovation kommer att medföra 
värdefulla nya möjligheter för tillväxt och 
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sysselsättning. Lösningar som utvecklats 
genom åtgärder på unionsnivå kommer att 
motverka viktiga hot mot industrins 
konkurrenskraft och möjliggöra snabb 
spridning och reproduktion inom och 
utanför den inre marknaden. Detta kommer 
att möjliggöra övergången till en 
miljövänlig ekonomi som tar hänsyn till 
hållbar resursanvändning. Partner i denna 
strategi kommer bl.a. att vara 
internationella, europeiska och nationella 
beslutsfattare, program för forskning och 
innovation internationellt och i 
medlemsstaterna, europeiskt näringsliv och
europeisk industri, Europeiska miljöbyrån 
och nationella miljöorgan, och andra 
relevanta berörda parter. Utöver bilateralt 
och regionalt samarbete kommer 
åtgärderna på unionsnivå också att stödja 
relevanta internationella insatser och 
initiativ, inbegripet Mellanstatliga panelen 
för klimatförändringar (IPCC), den 
mellanstatliga plattformen för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) 
och gruppen för jordobservation (GEO).

sysselsättning. Lösningar som utvecklats 
genom åtgärder på unionsnivå kommer att 
motverka viktiga hot mot industrins 
konkurrenskraft och möjliggöra snabb 
spridning och reproduktion inom och 
utanför den inre marknaden. Detta kommer 
att möjliggöra övergången till en 
miljövänlig ekonomi som tar hänsyn till 
hållbar resursanvändning. Partner i denna 
strategi kommer bl.a. att vara 
internationella, europeiska och nationella 
beslutsfattare,  program för forskning och 
innovation internationellt och i 
medlemsstaterna, europeiskt näringsliv och 
europeisk industri, i synnerhet små och 
medelstora företag samt europeiska 
universitet och forskningsinstitut, icke-
statliga organisationer och tankesmedjor,
Europeiska miljöbyrån och nationella 
miljöorgan, liksom andra relevanta berörda 
parter. Utöver bilateralt och regionalt 
samarbete kommer åtgärderna på 
unionsnivå också att stödja relevanta 
internationella insatser och initiativ, 
inbegripet Mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC), den 
mellanstatliga plattformen för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster (IPBES), 
Internationella panelen för hållbar 
resursförvaltning och gruppen för 
jordobservation (GEO).

Or. en

Ändringsförslag 1635
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att utveckla och utvärdera 
innovativa, kostnadseffektiva och hållbara 
anpassningsåtgärder och dämpande 
åtgärder med inriktning både på koldioxid 

Målet är att utveckla och utvärdera 
innovativa, kostnadseffektiva och hållbara 
anpassningsåtgärder och dämpande 
åtgärder med inriktning på koldioxid och 
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och andra växthusgaser än koldioxid, och 
framhålla både tekniska och icke-tekniska 
miljövänliga lösningar, genom utarbetande 
av underlag för välgrundade, tidiga och 
effektiva åtgärder och nätverk av 
erforderlig kompetens. Verksamheten ska 
inriktas på bättre kunskaper om 
klimatförändringen och tillhandahållande 
av tillförlitliga klimatprognoser, 
bedömning av effekter, sårbarheter och 
utveckling av innovativa kostnadseffektiva 
åtgärder för anpassning och 
riskförebyggande, stöd till politik för 
begränsning.

andra växthusgaser än koldioxid och på 
stigande nivåer för havsvatten och 
inlandsvatten, och framhålla både tekniska 
och icke-tekniska miljövänliga lösningar, 
genom utarbetande av underlag för 
välgrundade, tidiga och effektiva åtgärder 
och nätverk av erforderlig kompetens.
Verksamheten ska inriktas på bättre 
kunskaper om klimatförändringen och 
tillhandahållande av tillförlitliga 
klimatprognoser, bedömning av effekter, 
sårbarheter och utveckling av innovativa 
kostnadseffektiva åtgärder för anpassning 
och riskförebyggande, stöd till politik för 
begränsning. Förutom i COM(2011)0811, 
del 3, punkt 5.1.1. och 5.1.2, behöver 
denna fråga tas upp även här.

Or. en

Motivering

Se till att de europeiska samhällena är förberedda för konsekvenserna av de behov som 
klimatförändringarna medför genom stöd till forskning om begränsning av 
klimatförändringarna och anpassningsåtgärder.

Ändringsförslag 1636
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att utveckla och utvärdera 
innovativa, kostnadseffektiva och hållbara 
anpassningsåtgärder och dämpande 
åtgärder med inriktning både på koldioxid 
och andra växthusgaser än koldioxid, och 
framhålla både tekniska och icke-tekniska 
miljövänliga lösningar, genom utarbetande 
av underlag för välgrundade, tidiga och 
effektiva åtgärder och nätverk av 
erforderlig kompetens. Verksamheten ska 
inriktas på bättre kunskaper om 
klimatförändringen och tillhandahållande 

Målet är att utveckla och utvärdera 
innovativa, kostnadseffektiva och hållbara 
anpassningsåtgärder och dämpande 
åtgärder med inriktning både på koldioxid 
och andra växthusgaser än koldioxid, och 
framhålla både tekniska och icke-tekniska 
miljövänliga lösningar, genom utarbetande 
av underlag för välgrundade, tidiga och 
effektiva åtgärder och nätverk av 
erforderlig kompetens. Verksamheten ska 
inriktas på bättre kunskaper om 
klimatförändringen och tillhandahållande 
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av tillförlitliga klimatprognoser, 
bedömning av effekter, sårbarheter och 
utveckling av innovativa kostnadseffektiva 
åtgärder för anpassning och
riskförebyggande, stöd till politik för 
begränsning.

av tillförlitliga klimatprognoser, 
bedömning av effekter, sårbarheter och 
utveckling av innovativa kostnadseffektiva 
åtgärder för anpassning, riskförebyggande 
och förvaltning inom nyckelsektorer i 
samhällsekonomin (t.ex. jordbruk, energi, 
transporter, turism, byggnadsmiljö och 
kulturarv) samt stöd till politik för 
begränsning.

Or. en

Ändringsförslag 1637
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att utveckla och utvärdera 
innovativa, kostnadseffektiva och hållbara 
anpassningsåtgärder och dämpande 
åtgärder med inriktning både på koldioxid 
och andra växthusgaser än koldioxid, och 
framhålla både tekniska och icke-tekniska 
miljövänliga lösningar, genom utarbetande 
av underlag för välgrundade, tidiga och 
effektiva åtgärder och nätverk av 
erforderlig kompetens. Verksamheten ska 
inriktas på bättre kunskaper om 
klimatförändringen och tillhandahållande 
av tillförlitliga klimatprognoser, 
bedömning av effekter, sårbarheter och 
utveckling av innovativa kostnadseffektiva 
åtgärder för anpassning och 
riskförebyggande, stöd till politik för 
begränsning.

Målet är att utveckla och utvärdera 
innovativa, kostnadseffektiva och hållbara 
anpassningsåtgärder och dämpande 
åtgärder med inriktning både på koldioxid 
och andra växthusgaser än koldioxid, och 
framhålla både tekniska och icke-tekniska 
miljövänliga lösningar, genom utarbetande 
av underlag för välgrundade, tidiga och 
effektiva åtgärder och nätverk av 
erforderlig kompetens. Verksamheten ska 
inriktas på bättre kunskaper om 
klimatförändringen och tillhandahållande 
av tillförlitliga klimatprognoser, 
bedömning av effekter, sårbarheter och 
utveckling av innovativa kostnadseffektiva 
åtgärder för begränsning, anpassning och 
riskförebyggande, samt stöd till politik för 
begränsning.

Or. en

Ändringsförslag 1638
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led b – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Hållbar förvaltning av naturtillgångar 
och ekosystem

(b) Hållbar och säker förvaltning av 
naturtillgångar och ekosystem

Or. en

Ändringsförslag 1639
Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led b – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Hållbar förvaltning av naturtillgångar
och ekosystem

(b) Hållbar förvaltning av natur- och 
kulturarvstillgångar samt ekosystem

Or. en

Ändringsförslag 1640
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att ge kunskap för förvaltningen
av naturresurser som ger en hållbar balans 
mellan begränsade resurser och samhällets 
och ekonomins behov. Verksamheten ska 
inriktas på att främja vår förståelse av 
ekosystemens funktion, deras samspel med 
sociala system och deras roll för att främja 
ekonomin och människors välbefinnande, 
och att tillhandahålla kunskap och verktyg 
för effektivt beslutsfattande och offentligt 
engagemang.

Syftet är att ge kunskap för en förvaltning
av naturresurser som ger en hållbar balans 
mellan begränsade resurser och samhällets 
och ekonomins behov. Verksamheten ska 
inriktas på att främja vår förståelse av 
ekosystemens funktion, däribland den 
reglerande roll som hav och skogar spelar 
för att förhindra global uppvärmning, och
deras samspel med sociala system och 
deras roll för att främja ekonomin och 
människors välbefinnande, och att 
tillhandahålla kunskap och verktyg för 
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effektivt beslutsfattande och offentligt 
engagemang.

Or. en

Ändringsförslag 1641
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att ge kunskap för förvaltningen
av naturresurser som ger en hållbar balans 
mellan begränsade resurser och samhällets 
och ekonomins behov. Verksamheten ska 
inriktas på att främja vår förståelse av 
ekosystemens funktion, deras samspel med 
sociala system och deras roll för att främja 
ekonomin och människors välbefinnande, 
och att tillhandahålla kunskap och verktyg 
för effektivt beslutsfattande och offentligt 
engagemang.

Syftet är att ge kunskap för en förvaltning
av naturresurser som ger en hållbar balans 
mellan begränsade resurser och samhällets 
behov. Verksamheten ska inriktas på att 
främja vår förståelse av ekosystemens 
funktion, deras samspel med sociala 
system och deras roll för att främja 
ekonomin och människors välbefinnande, 
och att tillhandahålla kunskap och verktyg 
för effektivt beslutsfattande och offentligt 
engagemang.

Or. en

Ändringsförslag 1642
Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att ge kunskap för förvaltningen
av naturresurser som ger en hållbar balans 
mellan begränsade resurser och samhällets 
och ekonomins behov. Verksamheten ska 
inriktas på att främja vår förståelse av 
ekosystemens funktion, deras samspel med 
sociala system och deras roll för att främja 
ekonomin och människors välbefinnande, 

Syftet är att ge kunskap för en förvaltning
av natur- och kulturarvstillgångar som 
ger en hållbar balans mellan begränsade 
resurser och samhällets och ekonomins 
behov. Verksamheten ska inriktas på att 
främja vår förståelse av ekosystemens 
funktion, deras samspel med sociala 
system och deras roll för att främja 
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och att tillhandahålla kunskap och verktyg 
för effektivt beslutsfattande och offentligt 
engagemang.

ekonomin och människors välbefinnande, 
och att tillhandahålla kunskap och verktyg 
för effektivt beslutsfattande och offentligt 
engagemang.

Or. en

Ändringsförslag 1643
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Hållbar förvaltning av kulturarvet
Syftet är att förvalta och på ett hållbart 
sätt utnyttja kulturarvsresurser för att 
minimera hotet från de 
klimatförändringarna. Verksamheten ska 
inriktas på observation, övervakning och 
modellering som ett sätt att fastställa 
nivåer för motståndskraft och förvalta 
kulturarvet i syfte att lägga grunden för 
en sammanhållen ram för riskbedömning 
och riskhantering. Indikatorer kommer 
att tas fram för att mäta variationer i den 
visuella, materiella och strukturella 
integriteten hos det kulturella och 
arkeologiska arvet (såväl byggnader som 
föremål).

Or. it

Ändringsförslag 1644
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Mönster av resurskonsumtion och en 
förändrad livsstil
Forskning om förändrad livsstil i en 
hållbar riktning och främjande av en 
hållbar livsstil. Stöd till innovationer på 
efterfrågesidan och lösningar för att 
minska resursanvändningen och ett 
ohållbart resursutnyttjande.

Or. en

Ändringsförslag 1645
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Vidta åtgärder som garanterar en 
hållbar övergång, förvaltning och 
användning av vattenresurser och 
vattentjänster. Syftet är att förbättra en 
innovativ kunskapsbas om (omställningar 
av) vattenförsörjning, vattenrening, ett 
slutet kretslopp för vatten, återvinning av 
energi och råvaror samt förbättring av 
slutkonsumenternas engagemang och 
beteende för att tillgodose framtidens 
behov.

Or. en

Ändringsförslag 1646
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led c – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Säkerställa hållbar försörjning av 
råvaror som inte är energi- eller 
jordbruksbaserade

(c) Säkerställa hållbar användning, 
förvaltning och försörjning av råvaror som 
inte är energi- eller jordbruksbaserade

Or. en

Ändringsförslag 1647
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att förbättra kunskapsbasen 
beträffande råvaror och utveckla 
innovativa lösningar för kostnadseffektiv 
och miljövänlig prospektering, utvinning, 
bearbetning, återvinning och
återanvändning av råvaror och för 
ersättning av dem med ekonomiskt 
tilltalande alternativ med lägre 
miljöpåverkan. Verksamheten ska inriktas 
på att förbättra kunskapsbasen beträffande 
tillgången till råvaror, främja hållbar 
försörjning och användning av råvaror, 
hitta alternativ till viktiga råvaror, och 
förbättra samhällets medvetenhet och
kompetens när det gäller råvaror.

Syftet är att förbättra kunskapsbasen 
beträffande råvaror och utveckla 
innovativa lösningar för kostnadseffektiv, 
resurseffektiv och miljövänlig
användning, återanvändning, återvinning 
och återbruk av råvaror och för ersättning 
av dem med ekonomiskt tilltalande 
alternativ med lägre miljöpåverkan.
Verksamheten ska inriktas på att förbättra 
kunskapsbasen beträffande tillgången till 
råvaror, främja hållbar försörjning och 
användning av råvaror, främja ekodesign 
och hållbar försörjning, effektiv 
användning och återanvändning av 
råvaror, hitta alternativ till kritiska råvaror,
utveckla processer och system med slutna 
kretslopp, stödja strategier och teknik för 
återvinning och återanvändning, åtgärder 
på efterfrågesidan som ger medborgare 
och konsumenter makt att minska 
konsumtionen av och slöseriet med 
råvaror och förbättra samhällets 
medvetenhet och kompetens när det gäller 
råvaror.

Or. en
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Ändringsförslag 1648
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att förbättra kunskapsbasen 
beträffande råvaror och utveckla 
innovativa lösningar för kostnadseffektiv 
och miljövänlig prospektering, utvinning, 
bearbetning, återvinning och 
återanvändning av råvaror och för 
ersättning av dem med ekonomiskt 
tilltalande alternativ med lägre 
miljöpåverkan. Verksamheten ska inriktas 
på att förbättra kunskapsbasen beträffande 
tillgången till råvaror, främja hållbar 
försörjning och användning av råvaror, 
hitta alternativ till viktiga råvaror, och
förbättra samhällets medvetenhet och 
kompetens när det gäller råvaror.

Syftet är att förbättra kunskapsbasen 
beträffande råvaror och utveckla 
innovativa lösningar för kostnadseffektiv 
och miljövänlig prospektering, utvinning, 
bearbetning, återvinning och 
återanvändning av råvaror och för 
ersättning av dem med ekonomiskt 
tilltalande alternativ med lägre 
miljöpåverkan. Verksamheten ska inriktas 
på att förbättra kunskapsbasen beträffande 
tillgången till råvaror, främja hållbar 
försörjning och användning av råvaror, 
hitta alternativ till kritiska råvaror, 
förbättra samhällets medvetenhet och 
kompetens när det gäller råvaror, etablera 
och stimulera regionala och nationella 
råvarukluster samt lösa de logistiska 
utmaningarna med att koppla samman 
industrierna med råvarukällorna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att förbättra kunskapsbasen 
beträffande råvaror och utveckla 
innovativa lösningar för kostnadseffektiv 
och miljövänlig prospektering, utvinning, 
bearbetning, återvinning och 
återanvändning av råvaror och för 
ersättning av dem med ekonomiskt 
tilltalande alternativ med lägre 

Syftet är att förbättra kunskapsbasen 
beträffande råvaror och utveckla 
innovativa lösningar för kostnadseffektiv 
och miljövänlig prospektering, utvinning, 
bearbetning, återvinning och 
återanvändning av råvaror och för 
ersättning av dem med ekonomiskt 
tilltalande alternativ med lägre 
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miljöpåverkan. Verksamheten ska inriktas 
på att förbättra kunskapsbasen beträffande 
tillgången till råvaror, främja hållbar 
försörjning och användning av råvaror, 
hitta alternativ till viktiga råvaror, och 
förbättra samhällets medvetenhet och 
kompetens när det gäller råvaror.

miljöpåverkan. Verksamheten ska inriktas 
på att förbättra kunskapsbasen beträffande 
tillgången till råvaror, främja hållbar 
försörjning och användning av råvaror, 
hitta alternativ till kritiska och farliga 
råvaror, främja utformning för hållbar 
användning och återanvändning av 
material samt förbättra samhällets 
medvetenhet och kompetens när det gäller 
råvaror.

Or. en

Motivering

Att utforma för återanvändning utgör själva grunden för ett hållbart materialflöde.

Ändringsförslag 1650
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att främja alla former av 
miljöinnovation som möjliggör övergången 
till en miljövänlig ekonomi. Verksamheten 
ska inriktas på att stärka miljöinnovativa 
typer av teknik, processer, tjänster och 
produkter och öka spridning på marknaden 
och reproduktion av dem, med särskild 
uppmärksamhet på små och medelstora 
företag, stödja innovativ politik och 
samhälleliga förändringar, mäta och 
bedöma utvecklingen mot en miljövänlig 
ekonomi, och främja resurseffektivitet med 
hjälp av digitala system.

Syftet är att främja alla former av 
miljöinnovation som möjliggör övergången 
till en miljövänlig ekonomi. Verksamheten 
ska inriktas på att stärka miljöinnovativa 
typer av teknik, processer, tjänster och 
produkter och öka spridning på marknaden 
och reproduktion av dem, med särskild 
uppmärksamhet på små och medelstora 
företag, stödja innovativ politik och 
samhälleliga förändringar, mäta och 
bedöma utvecklingen mot en miljövänlig 
ekonomi, och främja resurseffektivitet med 
hjälp av digitala system. I synnerhet 
miljöinnovationsprogrammet, som har 
genomförts framgångsrikt inom ramen 
för programmet för konkurrenskraft och 
innovation under EU:s föregående 
fleråriga budgetram, ska fortsättas inom 
ramen för Horisont 2020 och förses med 
ambitiösa budgetanslag.
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Or. en

Ändringsförslag 1651
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att främja alla former av 
miljöinnovation som möjliggör övergången 
till en miljövänlig ekonomi. Verksamheten 
ska inriktas på att stärka miljöinnovativa 
typer av teknik, processer, tjänster och 
produkter och öka spridning på marknaden 
och reproduktion av dem, med särskild 
uppmärksamhet på små och medelstora 
företag, stödja innovativ politik och 
samhälleliga förändringar, mäta och 
bedöma utvecklingen mot en miljövänlig 
ekonomi, och främja resurseffektivitet med 
hjälp av digitala system.

Syftet är att främja alla former av 
miljöinnovation som möjliggör övergången 
till en miljövänlig ekonomi. Verksamheten 
ska inriktas på att stärka miljöinnovativa 
typer av teknik, processer, tjänster och 
produkter och öka spridning på marknaden 
och reproduktion av dem, med särskild 
uppmärksamhet på små och medelstora 
företag, stödja innovativ politik och 
samhälleliga förändringar, stödja 
forskning om säkra alternativ till ämnen 
som anges som farliga i förordningen om 
kemikalier och säker användning av dem 
(Reach), mäta och bedöma utvecklingen 
mot en miljövänlig ekonomi, och främja 
resurseffektivitet med hjälp av digitala 
system.

Or. en

Ändringsförslag 1652
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att främja alla former av 
miljöinnovation som möjliggör övergången 
till en miljövänlig ekonomi. Verksamheten 
ska inriktas på att stärka miljöinnovativa 
typer av teknik, processer, tjänster och 
produkter och öka spridning på marknaden 

Syftet är att främja alla former av 
miljöinnovation som möjliggör övergången 
till en miljövänlig ekonomi. Verksamheten 
ska inriktas på att stärka miljöinnovativa 
typer av teknik, processer, tjänster och 
produkter och öka spridning på marknaden 
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och reproduktion av dem, med särskild 
uppmärksamhet på små och medelstora 
företag, stödja innovativ politik och 
samhälleliga förändringar, mäta och 
bedöma utvecklingen mot en miljövänlig 
ekonomi, och främja resurseffektivitet med 
hjälp av digitala system.

och reproduktion av dem, med särskild 
uppmärksamhet på små och medelstora 
företag, ta fram miljöinnovativa strategier, 
metoder och verktyg för att bevara 
kulturarvet i Europa, stödja innovativ 
politik och samhälleliga förändringar, mäta 
och bedöma utvecklingen mot en 
miljövänlig ekonomi, och främja 
resurseffektivitet med hjälp av digitala 
system.

Or. en

Ändringsförslag 1653
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att främja alla former av 
miljöinnovation som möjliggör övergången 
till en miljövänlig ekonomi. Verksamheten 
ska inriktas på att stärka miljöinnovativa 
typer av teknik, processer, tjänster och 
produkter och öka spridning på marknaden 
och reproduktion av dem, med särskild 
uppmärksamhet på små och medelstora 
företag, stödja innovativ politik och 
samhälleliga förändringar, mäta och 
bedöma utvecklingen mot en miljövänlig 
ekonomi, och främja resurseffektivitet med 
hjälp av digitala system.

Syftet är att främja alla former av 
miljöinnovation som möjliggör övergången 
till en miljövänlig ekonomi. Verksamheten 
ska inriktas på att stärka miljöinnovativa 
typer av teknik, processer, tjänster och 
produkter och öka spridning på marknaden 
och reproduktion av dem, med särskild 
uppmärksamhet på små och medelstora 
företag, stödja innovativ politik, hållbara 
ekonomiska modeller och samhälleliga 
förändringar, mäta och bedöma 
utvecklingen mot en miljövänlig ekonomi, 
och främja resurseffektivitet med hjälp av 
digitala system.

Or. en

Ändringsförslag 1654
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led d – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att främja alla former av 
miljöinnovation som möjliggör övergången 
till en miljövänlig ekonomi. Verksamheten 
ska inriktas på att stärka miljöinnovativa 
typer av teknik, processer, tjänster och 
produkter och öka spridning på marknaden 
och reproduktion av dem, med särskild 
uppmärksamhet på små och medelstora 
företag, stödja innovativ politik och 
samhälleliga förändringar, mäta och 
bedöma utvecklingen mot en miljövänlig 
ekonomi, och främja resurseffektivitet med 
hjälp av digitala system.

Syftet är att främja alla former av 
miljöinnovation som möjliggör övergången 
till en miljövänlig ekonomi. Verksamheten 
ska inriktas på att stärka miljöinnovativa 
typer av teknik, processer, tjänster och 
produkter och öka spridning på marknaden 
till konkurrenskraftiga priser och 
reproduktion av dem, med särskild 
uppmärksamhet på små och medelstora 
företag, stödja innovativ politik och 
samhälleliga förändringar, mäta och 
bedöma utvecklingen mot en miljövänlig 
ekonomi, och främja resurseffektivitet med 
hjälp av digitala system.

Or. it

Ändringsförslag 1655
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Hantering av kulturtillgångar, 
reparation, underhåll, digitalisering och 
återanvändning för 2000-talet
Syftet är att skydda 1900-talets kulturarv, 
inklusive det digitala kulturarvet.
Verksamheten ska inriktas på utveckling 
och tillämpning av ny teknik, bland annat 
nanoteknik, i kombination med 
traditionella tekniker och med en 
bedömning av den kulturella acceptansen 
för nya åtgärder som till exempel 
digitalisering, i syfte att öka ömtåliga och 
sårbara kulturmaterials motståndskraft, 
även genom återanvändning av 
byggnader och moderna konstverk, med 
respekt för regionala skillnader och olika 
kulturella attityder.
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Or. it

Ändringsförslag 1656
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Kulturarv
Syftet är att forska om strategier, metoder 
och verktyg som behövs för att möjliggöra 
ett dynamiskt och hållbart kulturarv i 
Europa som svar på 
klimatförändringarna. Kulturarvet i dess 
skiftande fysiska former utgör livsmiljön 
för de motståndskraftiga samhällen som 
måste bemöta olika typer av förändringar.
Forskning om kulturarv kräver en 
tvärvetenskaplig hållning som ger en 
bättre förståelse av historiskt material.
Verksamheten ska inriktas på  
observation, övervakning och modellering 
som ett sätt att fastställa nivåer för 
motståndskraft i syfte att få en bättre 
förståelse av hur samhällena uppfattar 
och reagerar på klimatförändringarna 
och på seismiska och vulkaniska faror.

Or. it

Motivering

Samhällsutmaningarna, särskilt klimatförändringen och användningen av ny teknik, måste ses 
i ljuset av deras påverkan på kulturarvet, med hänsyn till såväl de risker de medför som de 
möjligheter de erbjuder.

Ändringsförslag 1657
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Kulturarvet: en gemensam reaktion 
på klimatförändringarna
Europas kulturarv är en viktig och egen 
fråga, eftersom det utgör en unik tillgång 
som är en viktig del av den individuella 
och kollektiva identiteten och hela tiden 
utvecklas. Det behövs forskning om 
strategier, metoder och verktyg som 
möjliggör ett fortsatt dynamiskt kulturarv 
i Europa. En föränderlig miljö, med allt 
oftare förekommande extrema händelser 
såsom översvämningar och vulkaniska 
och seismiska naturliga faror, väcker 
exempelvis frågor om hur samhället 
uppfattar och reagerar på sådana 
utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 1658
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Kulturarvet
Syftet är att forska om strategier, metoder 
och verktyg som behövs för att möjliggöra 
ett dynamiskt och hållbart kulturarv i 
Europa som svar på 
klimatförändringarna.
Kulturarvsforskningen kräver ett 
tvärvetenskapligt förhållningssätt som ger 
en bättre förståelse av historiska material.

Or. de
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Ändringsförslag 1659
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Uppnå god miljöstatus för Europas 
hav
Förbättra kunskapen om och inverkan av 
marina förorenande ämnen i syfte att 
uppnå och behålla en god miljöstatus för 
Europas hav i enlighet med kraven i 
ramdirektiv om en marin strategi.

Or. en

Ändringsförslag 1660
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Inkluderande, innovativa och trygga
samhällen

6. Europa i en föränderlig värld –
inkluderande och reflekterande samhällen

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Inkluderande, innovativa och trygga
samhällen

6. Europa i en föränderlig värld –
inkluderande, innovativa och reflekterande
samhällen
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Or. en

Ändringsförslag 1662
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Inkluderande, innovativa och trygga
samhällen

6. Förstå Europas samhällen, kultur och 
samhällsförändringar

Or. en

Ändringsförslag 1663
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att främja 
inkluderande, innovativa och trygga 
europeiska samhällen i en tid av oerhörda 
omvandlingar och växande globala 
ömsesidiga beroendeförhållanden.

De specifika målen är att bättre förstå 
Europa och att främja den ekonomiska 
tillväxten genom kultur och kreativitet 
som grundläggande värden, i syfte att 
bygga samhällen som är mer inkluderande
och innovativa.

Or. en

Motivering

Man bör betona inte bara förståelsen av samhället utan också hur det kan förändras i positiv 
riktning, genom större ekonomisk tillväxt, och i detta avseende kan kultur och kreativitet spela 
en avgörande roll. Det är också uppenbart att kreativa och kulturella näringar kan utgöra en 
grund för framtida tillväxt i Europa.  Att vi värnar och skyddar vår kultur innebär också att vi 
värdesätter den på ett riktigt sätt i syfte att stärka kreativitet och innovation.

Ändringsförslag 1664
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att främja 
inkluderande, innovativa och trygga
europeiska samhällen i en tid av oerhörda 
omvandlingar och växande globala 
ömsesidiga beroendeförhållanden.

Det särskilda målet är att främja 
inkluderande och reflekterande europeiska 
samhällen i en tid av oerhörda 
omvandlingar och växande globala 
ömsesidiga beroendeförhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 1665
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att främja 
inkluderande, innovativa och trygga 
europeiska samhällen i en tid av oerhörda 
omvandlingar och växande globala 
ömsesidiga beroendeförhållanden.

Det särskilda målet är att främja 
inkluderande, innovativa och trygga 
europeiska samhällen som präglas av 
social sammanhållning i en tid av 
oerhörda omvandlingar och växande 
globala ömsesidiga beroendeförhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 1666
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa står inför stora socioekonomiska 
utmaningar som väsentligt påverkar dess 
framtid – t.ex. växande ekonomiska och 
kulturella ömsesidiga beroenden, åldrande, 
social utslagning och fattigdom, ojämlikhet 
och migrationsströmmar, att överbrygga 

Europa står inför stora socioekonomiska 
utmaningar som väsentligt påverkar dess 
framtid – t.ex. växande ekonomiska och 
kulturella ömsesidiga beroenden, åldrande
och demografiska förändringar, social 
utslagning och fattigdom, ojämlikhet och 
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den digitala klyftan, att skapa en kultur för
innovation och kreativitet i samhälle och 
företag, samt att garantera trygghet och 
frihet, förtroende för demokratiska 
institutioner och mellan människor inom 
och över gränserna. Dessa utmaningar är 
enorma och kräver en gemensam europeisk 
strategi.

migrationsströmmar, att överbrygga den 
digitala klyftan, att skapa en kultur av 
vetenskap, innovation och kreativitet i 
samhället och företagen samt att garantera 
trygghet och frihet och förtroende för 
demokratiska institutioner liksom mellan 
människor inom och över gränserna, att 
fostra en politisk och medborgerlig 
integration, att stärka kunskapen om den 
europeiska offentliga sfären och att stödja 
kommunikation och goda förbindelser i 
de europeiska samhällena över nationella, 
rasrelaterade, språkliga, religiösa, 
tekniska och sociala barriärer. Dessa 
utmaningar är enorma och kräver en 
gemensam europeisk strategi.

Or. en

Ändringsförslag 1667
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa står inför stora socioekonomiska 
utmaningar som väsentligt påverkar dess 
framtid – t.ex. växande ekonomiska och 
kulturella ömsesidiga beroenden, åldrande, 
social utslagning och fattigdom, ojämlikhet 
och migrationsströmmar, att överbrygga 
den digitala klyftan, att skapa en kultur för
innovation och kreativitet i samhälle och 
företag, samt att garantera trygghet och 
frihet, förtroende för demokratiska 
institutioner och mellan människor inom 
och över gränserna. Dessa utmaningar är 
enorma och kräver en gemensam 
europeisk strategi.

Europa står inför stora socioekonomiska 
utmaningar som väsentligt påverkar dess 
framtid – t.ex. växande ekonomiska och 
kulturella ömsesidiga beroenden, åldrande, 
social utslagning och fattigdom, ojämlikhet 
och migrationsströmmar, att överbrygga 
den digitala klyftan, att skapa en kultur av
innovation och kreativitet i samhället och 
företagen samt att garantera trygghet och 
frihet, förtroende för demokratiska 
institutioner liksom mellan människor inom 
och över gränserna. Dessa utmaningar är 
enorma och kräver en alltmer komplex 
blandning av såväl skilda som 
gemensamma europeiska strategier, 
baserade på delade vetenskapliga 
kunskaper som bara samhällsvetenskap, 
humaniora, kulturen och de kreativa 
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näringarna kan erbjuda.

Or. en

Motivering

Samhällsutmaningarna kan bemötas med hjälp av kultur och humaniora.

Ändringsförslag 1668
Anna Záborská, Jan Březina

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det första finns fortfarande stora 
ojämlikheter i unionen, både mellan länder 
och inom dem. Index för mänsklig 
utveckling – ett sammanlagt mått på 
framsteg inom hälsa, utbildning och 
inkomst – rankade 2010 unionens 
medlemsstater på mellan 0,743 och 0,895, 
vilket avspeglar betydande skillnader 
mellan länderna. Det finns även
fortfarande stora brister i jämställdheten 
mellan könen – t.ex. löneklyftan mellan 
könen ligger i unionen fortfarande på 
17,8 % till förmån för männen37. En av sex 
unionsmedborgare (ungefär 80 miljoner 
människor) löper idag risken att drabbas av 
fattigdom. Under de senaste två 
decennierna har fattigdomen bland unga 
vuxna och barnfamiljer ökat.
Ungdomsarbetslösheten är över 20 %. 150 
miljoner människor i Europa (cirka 25 %) 
har aldrig använt internet och kommer 
eventuellt aldrig att få tillräckliga 
datakunskaper. Den politiska likgiltigheten 
och polariseringen i valen har också ökat, 
vilket återspeglar medborgarnas sviktande 
förtroende för nuvarande politiska system.
Dessa siffror tyder på att vissa sociala 
grupper och gemenskaper ständigt 
utelämnas från den sociala och ekonomiska 
utvecklingen och/eller demokratiska 

För det första finns fortfarande stora 
ojämlikheter i unionen, både mellan länder 
och inom dem. Index för mänsklig 
utveckling – ett sammanlagt mått på 
framsteg inom hälsa, utbildning och 
inkomst – rankade 2010 unionens 
medlemsstater på mellan 0,743 och 0,895, 
vilket avspeglar betydande skillnader 
mellan länderna. Män och kvinnor har
fortfarande inte lika möjligheter.
Löneklyftan mellan könen ligger i unionen 
fortfarande på 17,8 % till förmån för 
männen37. En av sex unionsmedborgare
(ungefär 80 miljoner människor) löper idag 
risken att drabbas av fattigdom. Under de 
senaste två decennierna har fattigdomen 
bland unga vuxna och barnfamiljer ökat.
Ungdomsarbetslösheten är över 20 %. 150 
miljoner människor i Europa (cirka 25 %) 
har aldrig använt internet och kommer 
eventuellt aldrig att få tillräckliga 
datakunskaper. Den politiska likgiltigheten 
och polariseringen i valen har också ökat, 
vilket återspeglar medborgarnas sviktande 
förtroende för nuvarande politiska system.
Dessa siffror tyder på att vissa sociala 
grupper och gemenskaper ständigt 
utelämnas från den sociala och ekonomiska 
utvecklingen och/eller demokratiska 
strategier.
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strategier.

Or. en

Ändringsförslag 1669
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det tredje drabbas medborgarna i allt 
större utsträckning av många former av 
otrygghet, t.ex. brott, våld, terrorism, 
it-attacker, integritetsövergrepp och andra 
former av sociala och ekonomiska 
störningsmoment. Enligt uppskattningar 
är upp till 75 miljoner människor direkt 
utsatta för brott varje år i Europa39. De 
direkta kostnaderna för brottslighet, 
terrorism, olaglig verksamhet, våld och 
katastrofer i Europa har för 2010 
beräknats till minst 650 miljarder euro 
(ca 5 % av unionens BNP). Ett levande 
exempel på följderna av terrorism är 
attacken mot Twin Towers på Manhattan 
den 11 september 2001. Tusentals 
människor miste livet och man uppskattar 
att denna händelse orsakade förluster på 
35 miljarder US-dollar i Förenta staternas 
produktivitet, 47 miljarder US-dollar i 
total produktion och en ökning av 
arbetslösheten med nästan 1 % under 
påföljande kvartal. Medborgare, företag 
och institutioner är i allt högre grad 
delaktiga i digital interaktion och digitala 
transaktioner på sociala, finansiella och 
kommersiella områden, men utvecklingen 
av internet har också lett till it-brottslighet 
som omfattar miljarder euro varje år, och 
integritetsbrott som påverkar enskilda 
eller sammanslutningar över hela 
kontinenten. Den ökade otryggheten i 
vardagen och oväntade händelser 
påverkar troligen människors tilltro inte 

utgår
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bara till institutioner utan även till 
varandra.

Or. en

Ändringsförslag 1670
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det tredje drabbas medborgarna i allt 
större utsträckning av många former av 
otrygghet, t.ex. brott, våld, terrorism, 
it-attacker, integritetsövergrepp och andra 
former av sociala och ekonomiska 
störningsmoment. Enligt uppskattningar 
är upp till 75 miljoner människor direkt 
utsatta för brott varje år i Europa39. De 
direkta kostnaderna för brottslighet, 
terrorism, olaglig verksamhet, våld och 
katastrofer i Europa har för 2010 
beräknats till minst 650 miljarder euro 
(ca 5 % av unionens BNP). Ett levande 
exempel på följderna av terrorism är 
attacken mot Twin Towers på Manhattan 
den 11 september 2001. Tusentals 
människor miste livet och man uppskattar 
att denna händelse orsakade förluster på 
35 miljarder US-dollar i Förenta staternas 
produktivitet, 47 miljarder US-dollar i 
total produktion och en ökning av 
arbetslösheten med nästan 1 % under 
påföljande kvartal. Medborgare, företag 
och institutioner är i allt högre grad 
delaktiga i digital interaktion och digitala 
transaktioner på sociala, finansiella och 
kommersiella områden, men utvecklingen 
av internet har också lett till it-brottslighet 
som omfattar miljarder euro varje år, och 
integritetsbrott som påverkar enskilda 
eller sammanslutningar över hela 
kontinenten. Den ökade otryggheten i 

utgår
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vardagen och oväntade händelser 
påverkar troligen människors tilltro inte 
bara till institutioner utan även till 
varandra.

Or. en

Ändringsförslag 1671
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det tredje drabbas medborgarna i allt 
större utsträckning av många former av 
otrygghet, t.ex. brott, våld, terrorism, 
it-attacker, integritetsövergrepp och andra 
former av sociala och ekonomiska 
störningsmoment. Enligt uppskattningar är 
upp till 75 miljoner människor direkt 
utsatta för brott varje år i Europa39. De 
direkta kostnaderna för brottslighet, 
terrorism, olaglig verksamhet, våld och 
katastrofer i Europa har för 2010 beräknats 
till minst 650 miljarder euro (ca 5 % av 
unionens BNP). Ett levande exempel på 
följderna av terrorism är attacken mot 
Twin Towers på Manhattan den 11 
september 2001. Tusentals människor 
miste livet och man uppskattar att denna 
händelse orsakade förluster på 35 
miljarder US-dollar i Förenta staternas 
produktivitet, 47 miljarder US-dollar i 
total produktion och en ökning av 
arbetslösheten med nästan 1 % under 
påföljande kvartal. Medborgare, företag 
och institutioner är i allt högre grad 
delaktiga i digital interaktion och digitala 
transaktioner på sociala, finansiella och 
kommersiella områden, men utvecklingen 
av internet har också lett till it-brottslighet 
som omfattar miljarder euro varje år, och 
integritetsbrott som påverkar enskilda 
eller sammanslutningar över hela 

För det tredje drabbas medborgarna i allt 
större utsträckning av många former av 
otrygghet, t.ex. brott, våld, terrorism, 
it-attacker, integritetsövergrepp och andra 
former av sociala och ekonomiska 
störningsmoment. Enligt uppskattningar är 
upp till 75 miljoner människor direkt 
utsatta för brott varje år i Europa39. De 
direkta kostnaderna för brottslighet, 
terrorism, olaglig verksamhet, våld och 
katastrofer i Europa har för 2010 beräknats 
till minst 650 miljarder euro (ca 5 % av 
unionens BNP).
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kontinenten. Den ökade otryggheten i 
vardagen och oväntade händelser 
påverkar troligen människors tilltro inte 
bara till institutioner utan även till 
varandra.

Or. en

Ändringsförslag 1672
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det tredje drabbas medborgarna i allt 
större utsträckning av många former av 
otrygghet, t.ex. brott, våld, terrorism, 
it-attacker, integritetsövergrepp och andra 
former av sociala och ekonomiska 
störningsmoment. Enligt uppskattningar är 
upp till 75 miljoner människor direkt 
utsatta för brott varje år i Europa39. De 
direkta kostnaderna för brottslighet, 
terrorism, olaglig verksamhet, våld och 
katastrofer i Europa har för 2010 beräknats 
till minst 650 miljarder euro (ca 5 % av 
unionens BNP). Ett levande exempel på 
följderna av terrorism är attacken mot 
Twin Towers på Manhattan den 11 
september 2001. Tusentals människor 
miste livet och man uppskattar att denna 
händelse orsakade förluster på 35 miljarder 
US-dollar i Förenta staternas produktivitet, 
47 miljarder US-dollar i total produktion 
och en ökning av arbetslösheten med 
nästan 1 % under påföljande kvartal.
Medborgare, företag och institutioner är i 
allt högre grad delaktiga i digital 
interaktion och digitala transaktioner på
sociala, finansiella och kommersiella 
områden, men utvecklingen av internet har 
också lett till it-brottslighet som omfattar 
miljarder euro varje år, och integritetsbrott 
som påverkar enskilda eller 

För det tredje drabbas medborgarna i allt 
större utsträckning av många former av 
otrygghet, t.ex. brott, våld, terrorism, 
it-attacker, integritetsövergrepp och andra 
former av sociala och ekonomiska 
störningsmoment. Enligt uppskattningar är 
upp till 75 miljoner människor direkt 
utsatta för brott varje år i Europa39. De 
direkta kostnaderna för brottslighet, 
terrorism, olaglig verksamhet, våld och 
katastrofer i Europa har för 2010 beräknats 
till minst 650 miljarder euro (ca 5 % av 
unionens BNP). Ett levande exempel på 
följderna av terrorism är attacken mot 
Twin Towers på Manhattan den 11 
september 2001. Tusentals människor 
miste livet och man uppskattar att denna 
händelse orsakade förluster på 35 miljarder 
US-dollar i Förenta staternas produktivitet, 
47 miljarder US-dollar i total produktion 
och en ökning av arbetslösheten med 
nästan 1 % under påföljande kvartal.
Medborgare, företag och institutioner är i 
allt högre grad delaktiga i digital 
interaktion och digitala transaktioner på 
sociala, finansiella och kommersiella 
områden, men utvecklingen av internet har 
också lett till it-brottslighet som omfattar 
miljarder euro varje år, och integritetsbrott 
som påverkar enskilda eller 
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sammanslutningar över hela kontinenten.
Den ökade otryggheten i vardagen och 
oväntade händelser påverkar troligen 
människors tilltro inte bara till institutioner 
utan även till varandra.

sammanslutningar över hela kontinenten.
Den ökade otryggheten i vardagen och 
oväntade händelser påverkar troligen 
människors tilltro inte bara till institutioner 
utan även till varandra. En nyckelfaktor 
för att främja ekonomisk tillväxt och 
utveckling är en passande strategi för 
stimulans av det fria flödet av information 
balanserat med en lämplig nivå för 
informationssäkerheten och skyddet av 
personlig integritet och personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 1673
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det tredje drabbas medborgarna i allt 
större utsträckning av många former av 
otrygghet, t.ex. brott, våld, terrorism, it-
attacker, integritetsövergrepp och andra 
former av sociala och ekonomiska 
störningsmoment. Enligt uppskattningar är 
upp till 75 miljoner människor direkt 
utsatta för brott varje år i Europa39. De 
direkta kostnaderna för brottslighet, 
terrorism, olaglig verksamhet, våld och 
katastrofer i Europa har för 2010 beräknats 
till minst 650 miljarder euro (ca 5 % av 
unionens BNP). Ett levande exempel på 
följderna av terrorism är attacken mot 
Twin Towers på Manhattan den 11 
september 2001. Tusentals människor 
miste livet och man uppskattar att denna 
händelse orsakade förluster på 35 miljarder 
US-dollar i Förenta staternas produktivitet, 
47 miljarder US-dollar i total produktion 
och en ökning av arbetslösheten med 
nästan 1 % under påföljande kvartal.
Medborgare, företag och institutioner är i 
allt högre grad delaktiga i digital 

För det tredje drabbas medborgarna i allt 
större utsträckning av många former av 
otrygghet, t.ex. brott, våld, bl.a. 
könsrelaterat våld, terrorism, it-attacker, 
integritetsövergrepp och andra former av 
sociala och ekonomiska störningsmoment.
Enligt uppskattningar är upp till 75 
miljoner människor direkt utsatta för brott 
varje år i Europa39. De direkta kostnaderna 
för brottslighet, terrorism, olaglig 
verksamhet, våld och katastrofer i Europa 
har för 2010 beräknats till minst 650 
miljarder euro (ca 5 % av unionens BNP).
Ett levande exempel på följderna av 
terrorism är attacken mot Twin Towers på 
Manhattan den 11 september 2001.
Tusentals människor miste livet och man 
uppskattar att denna händelse orsakade 
förluster på 35 miljarder US-dollar i 
Förenta staternas produktivitet, 47 
miljarder US-dollar i total produktion och 
en ökning av arbetslösheten med nästan 
1 % under påföljande kvartal. Medborgare, 
företag och institutioner är i allt högre grad 
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interaktion och digitala transaktioner på 
sociala, finansiella och kommersiella 
områden, men utvecklingen av internet har 
också lett till it-brottslighet som omfattar 
miljarder euro varje år, och integritetsbrott 
som påverkar enskilda eller 
sammanslutningar över hela kontinenten.
Den ökade otryggheten i vardagen och 
oväntade händelser påverkar troligen 
människors tilltro inte bara till institutioner 
utan även till varandra.

delaktiga i digital interaktion och digitala 
transaktioner på sociala, finansiella och 
kommersiella områden, men utvecklingen 
av internet har också lett till it-brottslighet 
som omfattar miljarder euro varje år, och 
integritetsbrott som påverkar enskilda eller 
sammanslutningar över hela kontinenten.
Den ökade otryggheten i vardagen och 
oväntade händelser påverkar troligen 
människors tilltro inte bara till institutioner 
utan även till varandra.

Or. es

Motivering

Det är viktigt att förordningen uttryckligen hänvisar till behovet att bekämpa könsrelaterat 
våld.

Ändringsförslag 1674
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa utmaningars inbyggda komplexitet 
och utvecklingen av efterfrågan gör det 
således nödvändigt att utveckla innovativ 
forskning och nya smarta typer av teknik, 
processer och metoder, mekanismer för 
social innovation, samordnade åtgärder och 
strategier som kan föregripa eller påverka 
viktiga förändringar för Europa. Detta 
uppmanar till förståelse av de 
bakomliggande trender och effekter som 
inverkar på dessa utmaningar, och till 
återupptäckt eller återuppfinnande av 
framgångsrika former för solidaritet, 
samordning och kreativitet som gör Europa 
till en särskiljande modell för 
inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen jämfört med andra regioner i 
världen. Detta kräver ett mer strategiskt 
tillvägagångssätt när det gäller samarbete 

Dessa utmaningars inbyggda komplexitet 
och utvecklingen av efterfrågan gör det 
således nödvändigt att utveckla innovativ 
forskning och nya smarta typer av teknik, 
processer och metoder, mekanismer för 
social innovation, samordnade åtgärder och 
strategier som kan föregripa eller påverka 
viktiga förändringar för Europa. Detta 
uppmanar till förståelse av de 
bakomliggande trender och effekter som 
inverkar på dessa utmaningar, och till 
återupptäckt eller återuppfinnande av 
framgångsrika former för solidaritet, 
samordning och kreativitet som gör Europa 
till en särskiljande modell för 
inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen jämfört med andra regioner i 
världen. Detta kräver ett mer strategiskt 
tillvägagångssätt när det gäller samarbete 
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med tredjeländer. Slutligen, eftersom 
politiken för trygghet bör samverka med 
olika typer av social politik kommer en 
starkare samhällsdimension inom 
forskningen om trygghet att vara en viktig 
aspekt av denna utmaning.

med tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 1675
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa utmaningars inbyggda komplexitet 
och utvecklingen av efterfrågan gör det 
således nödvändigt att utveckla innovativ 
forskning och nya smarta typer av teknik, 
processer och metoder, mekanismer för 
social innovation, samordnade åtgärder och 
strategier som kan föregripa eller påverka 
viktiga förändringar för Europa. Detta 
uppmanar till förståelse av de 
bakomliggande trender och effekter som 
inverkar på dessa utmaningar, och till 
återupptäckt eller återuppfinnande av 
framgångsrika former för solidaritet, 
samordning och kreativitet som gör Europa 
till en särskiljande modell för 
inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen jämfört med andra regioner i 
världen. Detta kräver ett mer strategiskt 
tillvägagångssätt när det gäller samarbete 
med tredjeländer. Slutligen, eftersom 
politiken för trygghet bör samverka med 
olika typer av social politik kommer en 
starkare samhällsdimension inom 
forskningen om trygghet att vara en viktig 
aspekt av denna utmaning.

Dessa utmaningars inbyggda komplexitet 
och utvecklingen av efterfrågan gör det 
således nödvändigt att utveckla innovativ 
forskning och nya smarta typer av teknik, 
processer och metoder, mekanismer för 
social innovation, samordnade åtgärder och 
strategier som kan föregripa eller påverka 
viktiga förändringar för Europa. Detta 
uppmanar till förståelse av de 
bakomliggande trender och effekter som 
inverkar på dessa utmaningar, och till 
återupptäckt eller återuppfinnande av 
framgångsrika former för solidaritet, 
samordning och kreativitet som gör Europa 
till en särskiljande modell för 
inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen jämfört med andra regioner i 
världen. Detta kräver ett mer strategiskt 
tillvägagångssätt när det gäller samarbete 
med tredjeländer. Det ofantliga europeiska 
kulturarvet bör vidare värdesättas som en 
grundläggande gemensam tillgång för 
Europas invånare och utnyttjas som ett
verktyg för att främja sammanhållningen 
inom det europeiska samhället. Slutligen, 
eftersom politiken för trygghet bör 
samverka med olika typer av social politik 
kommer en starkare samhällsdimension 
inom forskningen om trygghet att vara en 
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viktig aspekt av denna utmaning.

Or. it

Ändringsförslag 1676
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – stycke 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Även om tekniken kan ha en roll att spela 
för att öka Europas säkerhet är det viktigt 
att man i Europa, som redan är relativt 
säkert, vidtar åtgärder mot 
grundorsakerna till osäkerheten (såväl på 
hemmaplan som utomlands). Det allt 
överskuggande fokus på ökad säkerhet 
som funnits det senaste årtiondet behöver 
balanseras med åtgärder som återställer 
medborgerliga friheter, bevarar 
grundläggande rättigheter och skärper 
ansvarsskyldigheten. Alla dessa initiativ 
kommer att tas upp som en del av en 
större forskningsagenda om ”människors 
säkerhet”.

Or. en

Ändringsförslag 1677
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – stycke 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmet kommer särskilt att behandla 
förhållandet mellan naturvetenskaplig 
och teknologisk forskning och andra 
vetenskapsgrenar, i synnerhet politisk, 
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social och humanistisk vetenskap med 
fokus på arten av konflikter och 
samarbete, omvandling av konflikter och 
säkerhetssamarbete samt vilken roll 
staten, internationella organisationer, 
icke-statliga aktörer och aktörer i det 
civila samhället spelar, men även 
konfliktförebyggande och fredsskapande 
arbete och reform av civila 
säkerhetssektorer.

Or. en

Ändringsförslag 1678
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen ska kunna byggas behöver 
Europa åtgärder som innebär utveckling av 
ny kunskap, teknik och kapacitet samt 
kartläggning av politiska alternativ. Sådana 
försök kommer att hjälpa Europa att 
hantera sina utmaningar, inte bara internt 
utan också som global aktör på den 
internationella scenen. Detta kommer i sin 
tur också att hjälpa medlemsstaterna att dra 
nytta av erfarenheter på annat håll och göra 
det möjligt för dem att bättre fastställa sina 
egna särskilda åtgärder som motsvarar 
deras respektive sammanhang.

För att inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen ska kunna byggas behöver 
Europa åtgärder som innebär utveckling av 
ny kunskap, teknik och kapacitet samt 
kartläggning av politiska alternativ. Det är 
lämpligt att utarbeta en precis förteckning 
över relevanta ämnen av allmänt intresse 
och inflytande vilka kan tillhandahålla 
lösningar på unionens sociala, juridiska 
och politiska problem, där man anger 
vilket ämnesområde som varje utredning 
bör utgå från. Sådana försök kommer att 
hjälpa Europa att hantera sina utmaningar, 
inte bara internt utan också som global 
aktör på den internationella scenen. Detta 
kommer i sin tur också att hjälpa 
medlemsstaterna att dra nytta av 
erfarenheter på annat håll och göra det 
möjligt för dem att bättre fastställa sina 
egna särskilda åtgärder som motsvarar 
deras respektive sammanhang.

Or. es
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Motivering

Man bör undvika ett virrvarr av olika åtgärder genom att sätta upp tydliga riktlinjer i form av 
en tematisk förteckning. Med hjälp av denna kan man avgöra vilket ämnesområde som ska 
tjäna som utgångspunkt för lösandet av varje problem.

Ändringsförslag 1679
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att inkluderande, innovativa och trygga
samhällen ska kunna byggas behöver 
Europa åtgärder som innebär utveckling av 
ny kunskap, teknik och kapacitet samt 
kartläggning av politiska alternativ. Sådana 
försök kommer att hjälpa Europa att 
hantera sina utmaningar, inte bara internt 
utan också som global aktör på den 
internationella scenen. Detta kommer i sin 
tur också att hjälpa medlemsstaterna att dra 
nytta av erfarenheter på annat håll och göra 
det möjligt för dem att bättre fastställa sina 
egna särskilda åtgärder som motsvarar 
deras respektive sammanhang.

För att inkluderande, innovativa och
reflekterande samhällen ska kunna byggas 
behöver Europa åtgärder som innebär 
utveckling av ny kunskap, teknik och 
kapacitet samt kartläggning av politiska 
alternativ. Sådana försök kommer att 
hjälpa Europa att hantera sina utmaningar, 
inte bara internt utan också som global 
aktör på den internationella scenen. Detta 
kommer i sin tur också att hjälpa 
medlemsstaterna att dra nytta av 
erfarenheter på annat håll och göra det 
möjligt för dem att bättre fastställa sina 
egna särskilda åtgärder som motsvarar 
deras respektive sammanhang.

Or. en

Ändringsförslag 1680
Britta Thomsen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – stycke 2 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att förbättra kunskapsspridningen 
inom forskarsamfundet och till den 
bredare allmänheten ska tillgängligheten 
till och användningen av resultatet av 
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offentligt finansierad forskning utvecklas 
vidare, exempelvis genom populariserade 
vetenskapsfilmer.

Or. en

Motivering

EU stöder forskningen, och forskningen bör vara synlig – inte bara för andra forskare, utan 
också för allmänheten. Det finns ett ofantligt behov att göra den europeiska forskningen 
synlig i samhället och för allmänheten på ett levande, intressant och lättbegripligt sätt. Detta 
skulle kunna ske med hjälp av populariserade vetenskapsfilmer. Vetenskapsfilmer kan fungera 
som en bro mellan vetenskapen och samhället, och på denna grund kan en dialog med 
vetenskapen äga rum.

Ändringsförslag 1681
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att främja nya former av samarbete mellan 
länder inom unionen och i övriga världen, 
samt mellan relevanta forsknings- och 
innovationsgrupper, kommer följaktligen 
att vara en central uppgift inom ramen för 
denna utmaning. Man kommer 
systematiskt att engagera medborgare och 
industri, stödja processer för social och 
teknisk innovation, uppmuntra smart och 
deltagarorienterad offentlig förvaltning och 
främja kunskapsbaserat beslutsfattande i 
syfte att förbättra relevansen av alla dessa 
verksamheter för beslutsfattare, sociala och 
ekonomiska aktörer och medborgare. I 
detta avseende kommer forskning och 
innovation att vara en förutsättning för 
konkurrenskraften hos europeiska 
industrier och tjänster, särskilt på 
områdena trygghet, digital utveckling och 
integritetsskydd.

Att främja nya former av samarbete mellan 
länder inom unionen och i övriga världen, 
samt mellan relevanta forsknings- och 
innovationsgrupper, kommer följaktligen 
att vara en central uppgift inom ramen för 
denna utmaning. Man kommer 
systematiskt att engagera medborgare och 
industri, stödja processer för social och 
teknisk innovation, uppmuntra smart och 
deltagarorienterad offentlig förvaltning och 
främja kunskapsbaserat beslutsfattande i 
syfte att förbättra relevansen av alla dessa 
verksamheter för beslutsfattare, sociala och 
ekonomiska aktörer och medborgare. I 
detta avseende kommer forskning och 
innovation att vara en förutsättning för 
konkurrenskraften hos europeiska 
industrier och tjänster, Europas bidrag på 
området fredlig konfliktlösning, särskilt på 
områdena trygghet, digital utveckling och 
integritetsskydd.
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Or. en

Ändringsförslag 1682
Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att främja nya former av samarbete mellan 
länder inom unionen och i övriga världen, 
samt mellan relevanta forsknings- och 
innovationsgrupper, kommer följaktligen 
att vara en central uppgift inom ramen för 
denna utmaning. Man kommer 
systematiskt att engagera medborgare och 
industri, stödja processer för social och 
teknisk innovation, uppmuntra smart och 
deltagarorienterad offentlig förvaltning och 
främja kunskapsbaserat beslutsfattande i 
syfte att förbättra relevansen av alla dessa 
verksamheter för beslutsfattare, sociala och 
ekonomiska aktörer och medborgare. I 
detta avseende kommer forskning och 
innovation att vara en förutsättning för 
konkurrenskraften hos europeiska 
industrier och tjänster, särskilt på 
områdena trygghet, digital utveckling och 
integritetsskydd.

Att främja nya former av samarbete mellan 
länder inom unionen och i övriga världen, 
samt mellan relevanta forsknings- och 
innovationsgrupper, kommer följaktligen 
att vara en central uppgift inom ramen för 
denna utmaning. Man kommer 
systematiskt att engagera medborgare och 
industri, stödja processer för social och 
teknisk innovation, uppmuntra smart och 
deltagarorienterad offentlig förvaltning och 
främja kunskapsbaserat beslutsfattande i 
syfte att förbättra relevansen av alla dessa 
verksamheter för beslutsfattare, sociala och 
ekonomiska aktörer och medborgare. I 
detta avseende kommer forskning och 
innovation att vara en förutsättning för 
konkurrenskraften hos europeiska 
industrier och tjänster, särskilt på 
områdena trygghet, digital utveckling och 
integritetsskydd. Ett framgångsrikt 
genomförande av de nödvändiga 
förändringarna är i realiteten beroende av 
allmänhetens engagemang för vetenskap 
och innovation och de fördelar dessa ger. 
För att detta ska kunna uppnås är det 
avgörande att fokusera på de sociala 
aspekterna av samhällsförändringarna, 
under medverkan av näringslivsaktörer 
men också forskare och universitet, 
liksom det civila samhället med dess 
organisationer och institutioner.

Or. en
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Ändringsförslag 1683
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens stöd inom ramen för denna 
utmaning kommer således att stödja 
utveckling, genomförande och anpassning 
av unionens viktigaste politikområden, 
särskilt Europa 2020-strategins 
prioriteringar för smart och hållbar tillväxt 
för alla, den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken och strategin för inre 
säkerhet i unionen, inbegripet strategier 
för förebyggande av katastrofer och
katastrofinsatser. Samordning med 
gemensamma forskningscentrumets direkta 
åtgärder kommer att eftersträvas.

Unionens stöd inom ramen för denna 
utmaning kommer således att stödja 
utveckling, genomförande och anpassning 
av unionens viktigaste politikområden, 
särskilt Europa 2020-strategins 
prioriteringar för smart och hållbar tillväxt 
för alla. Samordning med gemensamma 
forskningscentrumets direkta åtgärder 
kommer att eftersträvas.

Or. en

Ändringsförslag 1684
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens stöd inom ramen för denna 
utmaning kommer således att stödja 
utveckling, genomförande och anpassning 
av unionens viktigaste politikområden, 
särskilt Europa 2020-strategins 
prioriteringar för smart och hållbar tillväxt 
för alla, den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken och strategin för inre 
säkerhet i unionen, inbegripet strategier 
för förebyggande av katastrofer och 
katastrofinsatser. Samordning med 
gemensamma forskningscentrumets direkta 
åtgärder kommer att eftersträvas.

Unionens stöd inom ramen för denna 
utmaning kommer således att stödja 
utveckling, genomförande och anpassning 
av unionens viktigaste politikområden, 
särskilt Europa 2020-strategins 
prioriteringar för smart och hållbar tillväxt 
för alla samt civila uppdrag inom ramen 
för den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken (GSFP) med fokus på 
rättsstaten, rättsväsendet och reform av 
säkerhetssektorn, inbegripet strategier för 
förebyggande av katastrofer och 
katastrofinsatser. Samordning med 
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gemensamma forskningscentrumets direkta 
åtgärder kommer att eftersträvas.

Or. en

Ändringsförslag 1685
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Respekten för de grundläggande värdena 
är en stöttepelare i all verkningsfull 
forskning om säkerhet och politik.
Säkerhetsforskning och säkerhetsteknik 
kan bidra till minskade risker, men 
tekniken får inte öka känslan av otrygghet 
eller användas som ett verktyg för 
segregering och utestängning, utan bör 
genom själva sin utformning respektera 
de mänskliga rättigheterna och lagarna.

Or. en

Ändringsförslag 1686
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – stycke 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa detta ska all 
säkerhetsrelaterad forskning bli föremål 
för samråd med Europeiska 
datatillsynsmannen, EU:s byrå för 
grundläggande rättigheter, Europeiska 
gruppen för etik inom vetenskap och ny 
teknik, organisationer i det civila 
samhället samt universitetsvärlden. I 
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synnerhet måste alla projekt stå i 
överensstämmelse med gällande lag och 
grundläggande rättigheter, om de 
förväntade resultaten skulle tillämpas i 
dagsläget.

Or. en

Ändringsförslag 1687
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer.
Forskning inom humaniora kan spela en 
viktig roll i detta sammanhang.
Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa 
fattigdomen och förebygga utvecklingen av 
olika former av delning, diskriminering 
och ojämlikhet i de europeiska samhällena, 
t.ex. brister i jämställdheten mellan könen 
eller digitala klyftor eller 
innovationsklyftor, och i förhållande till 
andra regioner i världen. Den ska särskilt 
bidra till genomförandet och anpassningen 
av Europa 2020-strategin och till unionens 
omfattande externa åtgärder. Särskilda 
åtgärder ska vidtas för att frigöra 
spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner, och därigenom öka deltagandet i 
Horisont 2020.

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer.
Forskning inom humaniora och 
samhällsvetenskap är ett grundläggande 
verktyg för framsteg när det gäller de 
specifika mål och prioriteringar som 
fastställts inom ramen för Horisont 2020 
och spelar utan tvivel en väsentlig roll för 
att åstadkomma inkluderande samhällen.
Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa 
fattigdomen och förebygga utvecklingen av 
olika former av delning, diskriminering 
och ojämlikhet i de europeiska samhällena, 
t.ex. brister i jämställdheten mellan könen, 
diskriminering på grund av kön, ras eller
etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder, eller 
sexuell läggning, eller digitala klyftor eller 
innovationsklyftor, och i förhållande till 
andra regioner i världen. Den ska särskilt 
bidra till genomförandet och anpassningen 
av Europa 2020-strategin och till unionens 
omfattande externa åtgärder. Särskilda 
åtgärder ska vidtas för att frigöra 
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spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner, och därigenom öka deltagandet i 
Horisont 2020.

Or. es

Motivering

Syftar till att stärka rollen för och vikten av samhällsvetenskap och humaniora inom ramen 
för Horisont 2020, med tonvikt på målet om inkluderande samhällen. Det betonas dessutom 
återigen att all forskning bör vägledas av principen om icke-diskriminering.

Ändringsförslag 1688
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer.
Forskning inom humaniora kan spela en 
viktig roll i detta sammanhang.
Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa 
fattigdomen och förebygga utvecklingen av 
olika former av delning, diskriminering 
och ojämlikhet i de europeiska samhällena, 
t.ex. brister i jämställdheten mellan könen 
eller digitala klyftor eller 
innovationsklyftor, och i förhållande till 
andra regioner i världen. Den ska särskilt 
bidra till genomförandet och anpassningen 
av Europa 2020-strategin och till unionens 
omfattande externa åtgärder. Särskilda 
åtgärder ska vidtas för att frigöra 
spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner, och därigenom öka deltagandet i 
Horisont 2020.

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer.
Forskning inom humaniora kan spela en 
viktig roll i detta sammanhang.
Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa 
fattigdomen och förebygga utvecklingen av 
olika former av delning, diskriminering 
och ojämlikhet i de europeiska samhällena, 
t.ex. brister i jämställdheten mellan könen 
eller digitala klyftor eller 
innovationsklyftor, och i förhållande till 
andra regioner i världen. Den ska särskilt 
bidra till genomförandet och anpassningen 
av Europa 2020-strategin och till unionens 
omfattande externa åtgärder. Särskilda 
åtgärder ska vidtas för att frigöra 
spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner, och därigenom öka deltagandet i 
Horisont 2020.
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Här kan forskning inom 
samhällsvetenskap, kultur och kreativitet, 
humaniora och kulturarv spela en viktig 
roll. Forskningen ska stödja beslutsfattare 
vid utformningen av politik för att 
bekämpa fattigdom och förebygga olika 
former av splittring, diskriminering och 
ojämlikhet i de europeiska samhällena, 
såsom bristande jämställdhet eller digitala 
klyftor och innovationsklyftor, samt i 
förhållande till andra regioner i världen, 
och samtidigt främja kreativitet, 
inkludering, innovation och tillgång till 
och bevarande av kulturarvet. Den ska 
särskilt bidra till genomförandet och 
anpassningen av Europa 2020-strategin.

Or. en

Ändringsförslag 1689
Anna Záborská, Jan Březina

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer.
Forskning inom humaniora kan spela en 
viktig roll i detta sammanhang.
Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa
fattigdomen och förebygga utvecklingen 
av olika former av delning, 
diskriminering och ojämlikhet i de 
europeiska samhällena, t.ex. brister i 
jämställdheten mellan könen eller digitala 
klyftor eller innovationsklyftor, och i 
förhållande till andra regioner i världen.
Den ska särskilt bidra till genomförandet 

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer.
Forskning inom humaniora kan spela en 
viktig roll i detta sammanhang.
Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa
fattigdom och social utestängning i de 
europeiska samhällena, t.ex. frånvaron av 
lika möjligheter för kvinnor och män,
digitala klyftor eller innovationsklyftor, 
och i förhållande till andra regioner i 
världen. Den ska särskilt bidra till 
genomförandet och anpassningen av 
Europa 2020-strategin och till unionens 
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och anpassningen av Europa 2020-strategin 
och till unionens omfattande externa 
åtgärder. Särskilda åtgärder ska vidtas för 
att frigöra spetskompetens i mindre 
utvecklade regioner, och därigenom öka 
deltagandet i Horisont 2020.

omfattande externa åtgärder. Särskilda 
åtgärder ska vidtas för att frigöra 
spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner, och därigenom öka deltagandet i 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 1690
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer.
Forskning inom humaniora kan spela en 
viktig roll i detta sammanhang.
Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa 
fattigdomen och förebygga utvecklingen av 
olika former av delning, diskriminering 
och ojämlikhet i de europeiska samhällena, 
t.ex. brister i jämställdheten mellan könen 
eller digitala klyftor eller
innovationsklyftor, och i förhållande till 
andra regioner i världen. Den ska särskilt 
bidra till genomförandet och anpassningen 
av Europa 2020-strategin och till unionens 
omfattande externa åtgärder. Särskilda 
åtgärder ska vidtas för att frigöra 
spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner, och därigenom öka deltagandet i 
Horisont 2020.

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer.
Forskning inom humaniora kan spela en 
viktig roll i detta sammanhang.
Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa 
fattigdomen och förebygga utvecklingen av 
olika former av delning, diskriminering, 
utestängning och ojämlikhet i de 
europeiska samhällena, t.ex. brister i 
jämställdheten mellan könen, politisk och 
social utestängning, diskriminering på 
grund av kön, ras, etniskt ursprung, 
språk, religion eller övertygelse, 
funktionshinder eller ålder, eller klyftor
inom informationsteknik, information, 
utbildning eller innovation, och i 
förhållande till andra regioner i världen.
Den ska särskilt bidra till genomförandet 
och anpassningen av Europa 2020-strategin 
och till unionens omfattande externa 
åtgärder. Särskilda åtgärder ska vidtas för 
att frigöra spetskompetens i mindre 
utvecklade regioner, och därigenom öka 
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deltagandet i Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 1691
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer.
Forskning inom humaniora kan spela en 
viktig roll i detta sammanhang.
Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa 
fattigdomen och förebygga utvecklingen av 
olika former av delning, diskriminering 
och ojämlikhet i de europeiska samhällena, 
t.ex. brister i jämställdheten mellan könen 
eller digitala klyftor eller 
innovationsklyftor, och i förhållande till 
andra regioner i världen. Den ska särskilt 
bidra till genomförandet och anpassningen 
av Europa 2020-strategin och till unionens
omfattande externa åtgärder. Särskilda 
åtgärder ska vidtas för att frigöra 
spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner, och därigenom öka deltagandet i 
Horisont 2020.

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer.
Forskning inom humaniora kan spela en 
viktig roll i detta sammanhang.
Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa 
fattigdomen och förebygga utvecklingen av 
olika former av delning, diskriminering 
och ojämlikhet i de europeiska samhällena, 
t.ex. brister i jämställdheten mellan könen 
eller digitala klyftor eller 
innovationsklyftor, och i förhållande till 
andra regioner i världen. Den ska särskilt 
bidra till genomförandet och anpassningen 
av Europa 2020-strategin och till unionens 
omfattande externa åtgärder. Särskilda 
åtgärder ska vidtas för att frigöra 
spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner, och därigenom öka deltagandet i 
Horisont 2020. Särskilda insatser bör 
göras för forskning om konsekvenserna 
av barnfattigdom och utestängning av 
ungdomar från arbetsmarknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 1692
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer.
Forskning inom humaniora kan spela en 
viktig roll i detta sammanhang.
Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa 
fattigdomen och förebygga utvecklingen av 
olika former av delning, diskriminering 
och ojämlikhet i de europeiska samhällena, 
t.ex. brister i jämställdheten mellan könen 
eller digitala klyftor eller 
innovationsklyftor, och i förhållande till 
andra regioner i världen. Den ska särskilt 
bidra till genomförandet och anpassningen 
av Europa 2020-strategin och till unionens 
omfattande externa åtgärder. Särskilda 
åtgärder ska vidtas för att frigöra 
spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner, och därigenom öka deltagandet i 
Horisont 2020.

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer.
Forskning inom humaniora kan spela en 
viktig roll i detta sammanhang.
Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa 
fattigdomen och förebygga utvecklingen av 
olika former av delning, diskriminering 
och ojämlikhet i de europeiska samhällena, 
t.ex. brister i jämställdheten mellan könen 
eller digitala klyftor eller 
innovationsklyftor, och i förhållande till 
andra regioner i världen. Den ska särskilt 
bidra till genomförandet och anpassningen 
av Europa 2020-strategin och till unionens 
omfattande externa åtgärder. Särskilda 
åtgärder ska vidtas för att frigöra 
spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner, och därigenom öka deltagandet i 
Horisont 2020. Verksamheten vid EIT och 
dess kunskaps- och innovationsgrupper 
bör bidra till spridningen av 
spetskompetens och ett bredare 
deltagande.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer.
Forskning inom humaniora kan spela en 
viktig roll i detta sammanhang.
Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa 
fattigdomen och förebygga utvecklingen av 
olika former av delning, diskriminering 
och ojämlikhet i de europeiska samhällena, 
t.ex. brister i jämställdheten mellan könen 
eller digitala klyftor eller 
innovationsklyftor, och i förhållande till 
andra regioner i världen. Den ska särskilt 
bidra till genomförandet och anpassningen 
av Europa 2020-strategin och till unionens 
omfattande externa åtgärder. Särskilda 
åtgärder ska vidtas för att frigöra 
spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner, och därigenom öka deltagandet i 
Horisont 2020.

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer.
Forskning inom samhällsvetenskap och
humaniora spelar en ledande roll i detta 
sammanhang. Forskningen ska stödja 
beslutsfattare vid utformningen av politik 
för att bekämpa fattigdomen och förebygga 
utvecklingen av olika former av delning, 
diskriminering och ojämlikhet i de 
europeiska samhällena, t.ex. brister i 
jämställdheten mellan könen eller digitala 
klyftor eller innovationsklyftor, och i 
förhållande till andra regioner i världen.
Den ska särskilt bidra till genomförandet 
och anpassningen av Europa 2020-strategin 
och till unionens omfattande externa 
åtgärder. Särskilda åtgärder ska vidtas för 
att frigöra spetskompetens i mindre 
utvecklade regioner, och därigenom öka 
deltagandet i Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 1694
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
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framsteg och organisatoriska innovationer.
Forskning inom humaniora kan spela en 
viktig roll i detta sammanhang.
Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa 
fattigdomen och förebygga utvecklingen 
av olika former av delning, diskriminering 
och ojämlikhet i de europeiska samhällena, 
t.ex. brister i jämställdheten mellan könen 
eller digitala klyftor eller 
innovationsklyftor, och i förhållande till 
andra regioner i världen. Den ska särskilt 
bidra till genomförandet och anpassningen 
av Europa 2020-strategin och till unionens 
omfattande externa åtgärder. Särskilda 
åtgärder ska vidtas för att frigöra 
spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner, och därigenom öka deltagandet i 
Horisont 2020.

framsteg och organisatoriska och sociala 
innovationer. Forskning inom humaniora, 
inklusive samhälls- och statsvetenskap,
spelar en viktig roll i detta sammanhang.
Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa 
fattigdom, konflikter och krig och 
förebygga utvecklingen av olika former av 
delning, diskriminering och ojämlikhet i de 
europeiska samhällena, t.ex. brister i 
jämställdheten mellan könen eller digitala 
klyftor eller innovationsklyftor, och i 
förhållande till andra regioner i världen.
Den ska särskilt bidra till genomförandet 
och anpassningen av Europa 2020-strategin 
och till unionens omfattande externa 
åtgärder. Särskilda åtgärder ska vidtas för 
att frigöra spetskompetens i mindre 
utvecklade regioner, och därigenom öka 
deltagandet i Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 1695
Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer.
Forskning inom humaniora kan spela en 
viktig roll i detta sammanhang.
Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa 
fattigdomen och förebygga utvecklingen av 
olika former av delning, diskriminering 
och ojämlikhet i de europeiska samhällena, 
t.ex. brister i jämställdheten mellan könen 

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer.
Forskning inom humaniora kan spela en 
viktig roll i detta sammanhang.
Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa 
fattigdomen och förebygga utvecklingen av 
olika former av delning, diskriminering 
och ojämlikhet i de europeiska samhällena, 
t.ex. brister i jämställdheten mellan könen, 
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eller digitala klyftor eller 
innovationsklyftor, och i förhållande till 
andra regioner i världen. Den ska särskilt 
bidra till genomförandet och anpassningen 
av Europa 2020-strategin och till unionens 
omfattande externa åtgärder. Särskilda 
åtgärder ska vidtas för att frigöra 
spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner, och därigenom öka deltagandet i 
Horisont 2020.

diskriminering av människor med 
funktionshinder eller digitala klyftor eller 
innovationsklyftor, och i förhållande till 
andra regioner i världen. Den ska särskilt 
bidra till genomförandet och anpassningen 
av Europa 2020-strategin och till unionens 
omfattande externa åtgärder. Särskilda 
åtgärder ska vidtas för att frigöra 
spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner, och därigenom öka deltagandet i 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 1696
Britta Thomsen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala, ekonomiska och politiska 
integrationen och den positiva dynamiken 
mellan kulturerna i Europa och med 
internationella partner, genom 
spetsvetenskap och tvärvetenskap, tekniska 
framsteg och organisatoriska innovationer.
Forskning inom humaniora kan spela en 
viktig roll i detta sammanhang.
Forskningen ska stödja beslutsfattare vid 
utformningen av politik för att bekämpa 
fattigdomen och förebygga utvecklingen av 
olika former av delning, diskriminering 
och ojämlikhet i de europeiska samhällena, 
t.ex. brister i jämställdheten mellan könen 
eller digitala klyftor eller 
innovationsklyftor, och i förhållande till 
andra regioner i världen. Den ska särskilt 
bidra till genomförandet och anpassningen 
av Europa 2020-strategin och till unionens 
omfattande externa åtgärder. Särskilda 
åtgärder ska vidtas för att frigöra 
spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner, och därigenom öka deltagandet i 

Syftet är att öka solidariteten samt den 
sociala sammanhållningen, den 
ekonomiska och politiska integrationen och 
den positiva dynamiken mellan kulturerna i 
Europa och med internationella partner, 
genom spetsvetenskap och tvärvetenskap, 
tekniska framsteg och organisatoriska 
innovationer. Forskning inom humaniora 
kan spela en viktig roll i detta 
sammanhang. Forskningen ska stödja
beslutsfattare vid utformningen av politik 
för att bekämpa fattigdomen och förebygga 
utvecklingen av olika former av delning, 
diskriminering och ojämlikhet i de 
europeiska samhällena, t.ex. brister i 
jämställdheten mellan könen eller digitala 
klyftor eller innovationsklyftor, och i 
förhållande till andra regioner i världen.
Den ska särskilt bidra till genomförandet 
och anpassningen av Europa 2020-strategin 
och till unionens omfattande externa 
åtgärder. Särskilda åtgärder ska vidtas för 
att frigöra spetskompetens i mindre 
utvecklade regioner, och därigenom öka 
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Horisont 2020. deltagandet i Horisont 2020.

Or. en

Motivering

I samband med utmaningen om ”inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen” 
skulle vi vilja betona behovet av forskning om dynamiken bakom inkludering, utestängning 
och solidaritet som bra exempel på vikten av humaniora. En viktig aspekt av detta är IKT-
lösningar som underlättar det demokratiska deltagandet. För detta ändamål är integrering av 
IKT på alla nivåer i utbildningssystemen i Europa ett viktigt forskningsområde.
Teknikunderstött lärande bör därför ingå i denna utmaning.

Ändringsförslag 1697
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att bidra till att överbrygga 
forsknings- och innovationsklyftan inom 
medlemsstaterna och i EU kommer 
komplementaritet och nära synergier att 
utvecklas med strukturfonderna både i 
tidigare led (kapacitetsuppbyggnad i 
medlemsstaterna för att bättre förbereda 
deras deltagande i Horisont 2020) och i 
senare led (utnyttja och sprida forsknings-
och innovationsresultat från 
Horisont 2020). Där så är möjligt kommer 
interoperabiliteten mellan de 
två instrumenten att främjas. Kumulativ 
och kombinerad finansiering kommer att 
uppmuntras.
Syftet med åtgärderna är i detta 
sammanhang att till fullo utnyttja EU:s 
kompetens och därmed optimera 
forskningens och innovationens 
ekonomiska och sociala effekter, och 
åtgärderna kommer vara åtskilda från 
andra politiska initiativ och åtgärder inom 
sammanhållningsfonderna men 
komplettera dem. Dessa åtgärder omfattar 
följande:



AM\907850SV.doc 99/159 PE492.790v01-00

SV

(a) Skapa konkurrens mellan 
framväxande institutioner, 
kompetenscentrum och 
innovationsregioner i mindre utvecklade 
områden, regioner eller medlemsstater 
och ledande internationella motparter på 
andra håll i Europa. Detta kommer att 
inbegripa samarbete mellan institutioner 
eller enheter som sysslar med 
spetsforskning och deras motsvarigheter i 
mindre utvecklade områden eller 
regioner, samverkan genom 
personalutbyten, expertrådgivning och 
experthjälp samt utveckling av 
gemensamma strategier för upprättande 
av kompetenscentrum. Sådana centrum 
kan stödjas via 
sammanhållningsfonderna i 
underutvecklade regioner. Man kommer 
också att överväga att skapa länkar till 
innovationskluster och erkänna 
spetskompetens i underutvecklade 
regioner, bland annat genom 
expertgranskning och kvalitetsmärkning 
av de institutioner som håller 
internationell standard.
(b) Etablera upp till 40 forskningsledare, 
som ska locka framstående akademiker 
till institutioner eller enheter med 
uppenbar potential för spetsforskning, i 
syfte att hjälpa institutionerna att fullt ut 
förverkliga denna potential och 
därigenom skapa lika villkor för 
forskning och innovation inom det 
europeiska forskningsområdet. Detta 
kommer att omfatta institutionellt stöd för 
att skapa en konkurrenskraftig 
forskningsmiljö och de förutsättningar 
som krävs för att man ska kunna locka till 
sig, behålla och utveckla den bästa 
forskarkompetensen inom dessa 
institutioner.
(c) Tilldela utmärkelsen 
”spetskompetensstämpel” till positivt 
utvärderade EFR-projekt, Marie
Skłodowska-Curie–projekt eller förslag 
till samarbetsprojekt som inte har lyckats 
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få finansiering på grund av 
budgetbegränsningar. Nationella och 
regionala fonder skulle således kunna 
uppmuntras att bidra till finansieringen 
av projekt som uppfyller kriterierna 
avseende spetskompetens, men som inte 
kan finansieras på grund av brist på 
EU-medel.
(d) Tilldela utmärkelsen 
”spetskompetensstämpel” till slutförda 
projekt för att underlätta finansieringen 
av uppföljningen (t.ex. pilotprojekt, 
demonstrationsprojekt eller utnyttjande av 
forskningsresultat) genom nationella eller 
regionala källor.
(e) Ge ”EFR-bidrag för återvändande” till 
forskare som för närvarande arbetar 
utanför Europa men vill arbeta här.
(f) Stödja kompletterande avtal som ingås 
av organisationer som tar del av 
samarbetsprojekt inom forskning med 
andra enheter och organisationer som i 
huvudsak är etablerade i andra länder än 
dem som är direkt inblandade i projektet, 
med det specifika målet att underlätta 
utbildningsmöjligheter (särskilt 
doktorand- och postdoktorandtjänster).
(g) Stärka framgångsrika nätverk som 
syftar till att etablera institutionella 
nätverk av hög kvalitet inom forskning 
och innovation. Särskild uppmärksamhet 
kommer att ägnas åt Cost, i syfte att 
främja insatser för att kartlägga och 
sammanlänka ”fickor av spetskompetens” 
(forskarsamfund av hög kvalitet och 
forskare i början av sin yrkesbana) i hela 
Europa.
(h) Ta fram särskilda 
utbildningsmekanismer i hur man deltar i 
Horisont 2020, med fullt utnyttjande av 
befintliga nätverk som exempelvis 
nationella kontaktpunkter.
(i) Tillgängliggöra doktorand- och 
postdoktorandstipendier, liksom stipendier 
för avancerad utbildning för ingenjörer, 
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så att de kan få tillträde till alla 
internationella forskningsinfrastrukturer 
i Europa, även dem som förvaltas av 
internationella forskningsorganisationer.
(j) Stödja utveckling och övervakning av 
smarta specialiseringsstrategier. En enhet 
för politiskt stöd kommer att utvecklas och 
politiskt lärande på regional nivå 
underlättas genom internationell kollegial 
granskning och utbyte av bästa praxis.
(k) Inrätta en marknadsplats på internet 
där immateriella rättigheter kan 
marknadsföras i syfte att föra samman 
ägare och användare av sådana 
rättigheter.

Or. en

Motivering

Från Carvalhobetänkandet, dock med ett angivet antal forskningsledare – det är viktigt att 
dessa är av hög kvalitet.

Ändringsförslag 1698
Luigi Berlinguer

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) främja smart och hållbar tillväxt för 
alla,

(a) mekanismer som främjar smart och 
hållbar tillväxt för alla, med hänsyn till 
Europas kulturella skillnader,

Or. en

Ändringsförslag 1699
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – stycke 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) främja smart och hållbar tillväxt för 
alla,

(a) främja smart och hållbar tillväxt för alla
genom att analysera svagheterna i den 
nuvarande ekonomiska modellen,

Or. es

Motivering

Detta åtgärdsområde ringas in ytterligare med ett tillägg av en uppmaning om att granska 
den aktuella ekonomiska modellen.

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) minska skillnaderna mellan regioner 
i Europa samt i förhållande till andra 
regioner i världen,

Or. en

Ändringsförslag 1701
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) skapa motståndskraftiga och 
inkluderande samhällen i Europa,

(b) skapa motståndskraftiga och 
inkluderande samhällen i Europa, där en 
gemensam europeisk medvetenhet 
främjas,

Or. es
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Motivering

Det är viktigt att denna gemensamma medvetenhet främjas i syfte att skapa motståndskraftiga 
och inkluderande samhällen.

Ändringsförslag 1702
Britta Thomsen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – stycke 2 – led b – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Vi föreslår också att forskning om 
turism, upplevelseekonomi och kulturarv 
ska ingå i denna verksamhet. Turismen 
och vårt kulturarv spelar en viktig roll i 
uppbyggnaden av en europeisk identitet, 
och därför är det viktigt att ta reda på hur 
till exempel turism påverkar vårt sätt att 
se på oss själva.

Or. en

Motivering

Vi föreslår slutligen att forskning om turism, upplevelseekonomi och kultur ska ha sin roll att 
spela i målet om ett inkluderande Europa. Alla dessa områden spelar en central roll i 
skapandet av en europeisk identitet, och därför är det viktigt att kartlägga hur till exempel 
turism påverkar det sätt på vilket människor upplever sig själva och andra.

Ändringsförslag 1703
Britta Thomsen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – stycke 2 – led b – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Särskild tonvikt bör också läggas vid 
användarinriktade tekniska framsteg som 
kan möjliggöra genomgripande 
förbättringar av IKT-lösningarnas 
användarvänlighet.
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Or. en

Ändringsförslag 1704
Britta Thomsen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – stycke 2 – led b – led iii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Detta kommer också att kräva en 
bättre förståelse av hur IKT kan förbättra 
undervisningen på alla nivåer inom 
utbildningssystemet i Europa.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) bygga upp minne och identitet och 
främja kulturella utbyten,

Or. en

Ändringsförslag 1706
Britta Thomsen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) stärka Europas roll som global aktör, (c) stärka Europas roll som global aktör; de 
arktiska områdenas geopolitiska, 
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miljörelaterade och kulturella betydelse 
kommer med största sannolikhet att 
fortsätta att växa under de kommande 
åren, vilket understryker behovet att 
stärka den humanistiska arktiska 
forskningen i syfte att förbättra 
förståelsen av den snabba utveckling och 
förändring som dessa samhällen, kulturer 
och geografiska områden nu genomgår,

Or. en

Motivering

För att förstå och stärka Europas roll på den globala arenan är det också viktigt att ha med 
forskning inom samhällsvetenskap och humaniora om Arktis. Den arktiska regionens 
geopolitiska betydelse är i nuläget på uppgång. Det gör det än viktigare att förstå de 
genomgripande sociala och kulturella förändringar som de arktiska områdena nu upplever.
Dansk forskning om havsvattennivån i Arktis har en stark position som kan ge värdefull insikt 
och lösningar på denna utmaning.

Ändringsförslag 1707
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) stärka Europas roll som global aktör, (c) stärka Europas roll som global aktör, 
särskilt med avseende på 
konfliktförebyggande, civil krishantering, 
medling, dialog och fredsskapande arbete,

Or. en

Ändringsförslag 1708
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.1 – stycke 2 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) sprida spetskompetens och bredda 
deltagandet,

Or. en

Motivering

Det råder stora skillnader i deltagandet inte bara mellan medlemsstater utan också mellan 
och inom regioner. Kompetensnivån i fråga om naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap 
och matematik kan också variera stort även inom regioner. Att sprida spetskompetens och 
bredda deltagandet bör därför ses som en samhällsutmaning.

Ändringsförslag 1709
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3.2. Innovativa samhällen utgår
Syftet är att främja utvecklingen av 
innovativa samhällen och strategier i 
Europa genom deltagande av 
medborgare, företag och användare inom 
forskning och innovation och främjande 
av samordnad forskning och 
innovationspolitik inom ramen för 
globaliseringen. Särskilt stöd kommer att 
avsättas för utvecklingen av det 
europeiska forskningsområdet och 
utvecklingen av ramvillkor för innovation.
Verksamheten ska vara inriktad på att
(a) stärka kunskapsbasen och stödet för 
Innovationsunionen och det europeiska 
forskningsområdet,
(b) undersöka nya former av innovation, 
bland annat social innovation och 
kreativitet,
(c) garantera samhällets engagemang i 
forskning och innovation,
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(d) främja sammanhängande och effektivt 
samarbete med tredjeländer.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att främja utvecklingen av 
innovativa samhällen och strategier i 
Europa genom deltagande av medborgare, 
företag och användare inom forskning och 
innovation och främjande av samordnad 
forskning och innovationspolitik inom 
ramen för globaliseringen. Särskilt stöd 
kommer att avsättas för utvecklingen av 
det europeiska forskningsområdet och 
utvecklingen av ramvillkor för innovation.

Syftet är att främja utvecklingen av 
innovativa samhällen och strategier i 
Europa genom deltagande av medborgare, 
företag och användare inom forskning och 
innovation och främjande av samordnad 
forskning och innovationspolitik inom 
ramen för globaliseringen. För att skapa 
ett innovativt samhälle krävs robust 
utbildning för ungdomar som är anpassad 
till de krav den moderna världen ställer.
Vi kan heller inte bortse från det växande 
behovet av livslångt lärande, ett område 
som omfattar hela samhället. Denna 
fråga kommer att innebära nya 
utmaningar, särskilt för statliga 
myndigheter. Att vidmakthålla en 
systematisk utbildning är alltså en 
förutsättning för att skapa moderna 
utvecklingsstrategier som syftar till att 
bygga upp en konkurrenskraftig och 
kunskapsbaserad ekonomi i Europa.
Särskilt stöd kommer att avsättas för 
utvecklingen av det europeiska 
forskningsområdet och utvecklingen av 
ramvillkor för innovation.

Or. en
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Ändringsförslag 1711
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att främja utvecklingen av 
innovativa samhällen och strategier i 
Europa genom deltagande av medborgare, 
företag och användare inom forskning och 
innovation och främjande av samordnad 
forskning och innovationspolitik inom 
ramen för globaliseringen. Särskilt stöd 
kommer att avsättas för utvecklingen av 
det europeiska forskningsområdet och 
utvecklingen av ramvillkor för innovation.

Syftet är att främja utvecklingen av 
innovativa samhällen och strategier i 
Europa genom deltagande av medborgare, 
företag och användare inom forskning och 
innovation, genom främjande av 
samordnad forskning och 
innovationspolitik inom ramen för 
globaliseringen samt genom studier om 
och ett värdesättande av det europeiska 
kulturarvet, med särskild tonvikt vid 
betydelsen av traditioner och nationella 
och regionala identiteter och samspelet 
mellan dessa. Särskilt stöd kommer att 
avsättas för utvecklingen av det europeiska 
forskningsområdet och utvecklingen av 
ramvillkor för innovation.

Or. it

Ändringsförslag 1712
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att främja utvecklingen av 
innovativa samhällen och strategier i
Europa genom deltagande av medborgare, 
företag och användare inom forskning och 
innovation och främjande av samordnad 
forskning och innovationspolitik inom 
ramen för globaliseringen. Särskilt stöd 
kommer att avsättas för utvecklingen av 
det europeiska forskningsområdet och 
utvecklingen av ramvillkor för innovation.

Syftet är att främja utvecklingen av 
innovativa samhällen och strategier i 
Europa genom deltagande av medborgare, 
organisationer i det civila samhället, 
företag och användare inom forskning och 
innovation och främjande av samordnad 
forskning och innovationspolitik inom 
ramen för globaliseringen. Särskilt stöd 
kommer att avsättas för utvecklingen av 
det europeiska forskningsområdet och 
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utvecklingen av ramvillkor för innovation.

Or. en

Ändringsförslag 1713
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att främja utvecklingen av 
innovativa samhällen och strategier i 
Europa genom deltagande av medborgare, 
företag och användare inom forskning och 
innovation och främjande av samordnad 
forskning och innovationspolitik inom 
ramen för globaliseringen. Särskilt stöd 
kommer att avsättas för utvecklingen av 
det europeiska forskningsområdet och 
utvecklingen av ramvillkor för innovation.

Syftet är att främja utvecklingen av 
innovativa samhällen och strategier i 
Europa genom deltagande av medborgare, 
däribland personer med funktionshinder,
företag och användare inom forskning och 
innovation och främjande av samordnad 
forskning och innovationspolitik inom 
ramen för globaliseringen. Särskilt stöd 
kommer att avsättas för utvecklingen av 
det europeiska forskningsområdet och 
utvecklingen av ramvillkor för innovation.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och samhälle:
Målet är att främja vetenskaps- och 
samhällsdialogen så att allmänheten 
förstår mekanismerna och utvecklingen 
inom vetenskapen, och 
vetenskapsmännen bättre förstår de 
nödvändiga gränserna för deras arbete.
En europeisk forskningspolitik kan bara 
bli framgångsrik om samhällena i Europa 
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och medlemsstaterna är förvissade om att 
de olika och berättigade etiska gränserna 
respekteras.
– Fokus för verksamheten ska vara att 
stärka dialogen mellan 
vetenskapsmännen och resten av 
samhället.
– Kritisk reflektion om forskning med 
målet att fastställa riktmärken för en 
etiskt sund forskning med vederbörlig 
hänsyn till grundläggande rättigheter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – stycke 2 – led -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) förstå, stärka och främja sociala 
innovationer som en tvärvetenskaplig 
strategi för forskning,

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) undersöka nya former av innovation, 
bland annat social innovation och 
kreativitet,

(b) undersöka nya former av innovation, 
med särskild tonvikt på social innovation 
och kreativitet,

Or. en
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Ändringsförslag 1717
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) undersöka nya former av innovation, 
bland annat social innovation och 
kreativitet,

(b) undersöka nya former av innovation, 
bland annat social innovation och 
kreativitet, i syfte att överbrygga klyftan 
mellan naturvetenskap och 
samhällsvetenskap,

Or. en

Ändringsförslag 1718
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) undersöka och jämföra processer 
som ger en bra grund för kreativitet och 
innovation;
målet är att stödja den kreativa och 
entreprenörsmässiga spetskompetensen i 
Europa och dess kapacitet att öka 
konkurrenskraften som ett av de mest 
framstående industriklustren i Europa 
och i och med detta skapa ny 
attraktionskraft för investeringar, i 
synnerhet investeringar i små och 
medelstora företag, till förmån för en 
tillväxt av högteknologiska kreativa 
sektorer och innovation inom traditionella 
industrisystem i nyckelsektorer för den 
europeiska ekonomin, till exempel 
utformning och innehåll, den 
audiovisuella sektorn, programföretag 
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och konst.

Or. en

Ändringsförslag 1719
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) garantera samhällets engagemang i 
forskning och innovation,

(c) vetenskap med och för samhället,

Or. en

Ändringsförslag 1720
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) garantera samhällets engagemang i 
forskning och innovation,

(c) garantera samhällets engagemang i 
forskning och innovation genom att främja 
samråd med organisationer i det civila 
samhället,

Or. es

Motivering

Inom ramen för målet om innovativa samhällen bör man påminna om vikten av det civila 
samhället och att dess organisationer involveras på dessa områden.

Ändringsförslag 1721
Marisa Matias

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – stycke 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) garantera samhällets engagemang i 
forskning och innovation,

(c) garantera samhällets engagemang i 
forskning och innovation i syfte att uppnå 
en vetenskap med och för samhället,

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) garantera samhällets engagemang i 
forskning och innovation,

(c) garantera samhällets engagemang i 
forskning och innovation och öka 
samhällets värdesättande av vetenskapen,

Or. en

Motivering

Det är viktigt för samhället att vetenskap uppfattas som viktigt och värdefullt.

Ändringsförslag 1723
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) garantera samhällets engagemang i 
forskning och innovation,

(c) garantera samhällets engagemang i 
forskning och innovation och öka 
samhällets värdesättande av vetenskapen,

Or. en
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Ändringsförslag 1724
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) garantera samhällets engagemang i 
forskning och innovation,

(c) garantera samhällets engagemang i 
forskning och innovation genom samråd 
med organisationer i det civila samhället,

Or. en

Ändringsförslag 1725
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) garantera samhällets engagemang i 
forskning och innovation,

(c) garantera samhällets engagemang i 
forskning och innovation genom 
organisationer i det civila samhället,

Or. en

Ändringsförslag 1726
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) garantera samhällets engagemang i 
forskning och innovation,

(c) garantera samhällets engagemang och 
deltagande i forskning och innovation,

Or. en
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Ändringsförslag 1727
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) studera, bevara och värdesätta 
kulturarvet, såväl det materiella som det 
immateriella; nationella och regionala 
traditioner, samspelet mellan dessa samt 
de möjligheter som allt detta erbjuder för 
att stärka den sociala sammanhållningen 
och bygga upp en gemensam europeisk 
identitet,

Or. it

Ändringsförslag 1728
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – stycke 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) smart kreativitet och kollektivt 
engagemang i samhället, med det 
specifika målet att påskynda 
upptagningen av innovativa 
teknikbaserade processer och tjänster för 
ett kreativt och smart samhälle,

Or. en

Ändringsförslag 1729
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – stycke 2 – led db (new)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) stödja kulturella erfarenheter och 
den europeiska identiteten; sektorn för 
kulturella erfarenheter är en mycket 
lönsam exploateringsgrund för framtida 
teknik och de föreslagna initiativen,

Or. en

Motivering

Dessa insatser behövs för ett aktivt förverkligande av de föregående tankegångarna, uttryckt i 
första stycket som en allmän vision som följs av konkret genomförande genom åtgärderna i 
led (ba), (da) och (db).

Ändringsförslag 1730
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3.2a. Samhällen som respekterar sitt 
kulturarv och främjar det ekonomiska 
värdesättandet av det
Kulturarvet är en av de mest lovande 
sektorerna i den europeiska ekonomin 
inom den närmaste framtiden, men det 
finns tekniska, sociala och kulturella 
hinder som behöver övervinnas.
De specifika målen är att
– främja forskning om bevarande och 
skydd av kulturarvet,
–  ta fram ekonomiska modeller och 
metoder för bedömning av kulturarvets 
samhällsekonomiska aspekter.

Or. es

Motivering

Den europeiska ekonomin är nära kopplad till kulturen – den kulturella och kreativa sektorn 
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har en omsättning på över 654 miljarder euro, vilket motsvarar 2,6 procent av BNP, och har 
haft en tillväxttakt på 12,3 % de senaste åren. Kulturarvet är kopplat till annan ekonomisk 
verksamhet, som turismen. Det behövs ny teknik för att stimulera konkurrenskraften hos de 
europeiska företag som tar del i kulturarvet. Det är nödvändigt med forskning inom nästa 
ramprogram för att lösa problem med vården av kulturarvet.

Ändringsförslag 1731
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3.3. Trygga samhällen utgår
Målet är att stödja unionens politik för 
inre och yttre säkerhet och säkerställa it-
säkerhet, förtroende och integritet på den 
digitala inre marknaden och samtidigt 
förbättra konkurrenskraften för unionens 
säkerhets-, IKT- och tjänsteindustrier.
Detta ska ske genom utveckling av 
innovativ teknik och innovativa lösningar 
som tar itu med luckor i säkerheten och 
leder till förebyggande av säkerhetshot.
Dessa problemorienterade åtgärder 
kommer att integrera kraven från olika 
slutanvändare (privatpersoner, företag 
och förvaltningar, inbegripet nationella 
och internationella myndigheter, 
civilskydd, brottsbekämpning, 
gränsbevakning osv.) för att ta hänsyn till 
utvecklingen av säkerhetshot och 
integritetsskydd och nödvändiga 
samhälleliga aspekter.
Verksamheten ska vara inriktad på att
(a) bekämpa brottslighet och terrorism,
(b) förstärka säkerheten genom 
gränsförvaltning,
(c) tillhandahålla it-säkerhet,
(d) öka Europas förmåga att stå emot 
kriser och katastrofer,
(e) säkerställa integritet och frihet på 
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internet och öka säkerhetens 
samhällsdimension.

Or. en

Motivering

Ny utmaning 7.

Ändringsförslag 1732
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3.3. Trygga samhällen 6.3.3. Samhällsförändringar och 
kulturarvet

Målet är att stödja unionens politik för 
inre och yttre säkerhet och säkerställa it-
säkerhet, förtroende och integritet på den 
digitala inre marknaden och samtidigt 
förbättra konkurrenskraften för unionens 
säkerhets-, IKT- och tjänsteindustrier.
Detta ska ske genom utveckling av 
innovativ teknik och innovativa lösningar 
som tar itu med luckor i säkerheten och 
leder till förebyggande av säkerhetshot.
Dessa problemorienterade åtgärder 
kommer att integrera kraven från olika 
slutanvändare (privatpersoner, företag 
och förvaltningar, inbegripet nationella 
och internationella myndigheter, 
civilskydd, brottsbekämpning, 
gränsbevakning osv.) för att ta hänsyn till 
utvecklingen av säkerhetshot och 
integritetsskydd och nödvändiga 
samhälleliga aspekter.

Målet är att bidra till förståelsen av 
Europas intellektuella bas, dess historia 
och de många influenserna från Europa 
och andra håll, som utgör en 
inspirationskälla för dagens människor.
Europa kännetecknas av en mängd olika 
folk (inklusive minoriteter och 
ursprungsbefolkningar), traditioner och 
regionala och nationella identiteter och 
dessutom av olika utvecklingsnivåer vad 
avser ekonomi och samhälle. Migration 
och rörlighet, medier, industri och 
transport bidrar till att det finns en mängd 
olika synsätt och livsstilar. Denna 
mångfald och de möjligheter den erbjuder 
bör erkännas och beaktas.

De europeiska samlingarna i bibliotek, 
inbegripet digitala samlingar, arkiv, 
museer, gallerier och andra offentliga 
institutioner är en skattkammare av riklig, 
outnyttjad dokumentation och 
studiemöjligheter. Dessa arkivresurser 
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representerar tillsammans med det 
immateriella kulturarvet inte bara de 
enskilda medlemsstaternas historia utan 
även det kollektiva arv som vuxit fram i 
Europa under årens lopp. Materialet bör 
göras tillgängligt för forskare och 
allmänhet, bland annat genom ny teknik, 
så att det blir möjligt att se framtiden an 
med hjälp av det förflutnas arkiv.
Kulturarvets tillgänglighet och bevarande 
i dessa former behövs för att de 
nuvarande relationerna inom och mellan 
Europas kulturer ska förbli levande, och 
det bidrar till en hållbar ekonomisk 
tillväxt.

Verksamheten ska vara inriktad på att Verksamheten ska vara inriktad på

(a) bekämpa brottslighet och terrorism, (a) studier av Europas kulturarv, minne, 
identitet, integration och kulturella 
samspel och växelverkan, inklusive hur 
detta återspeglas i kulturella och 
vetenskapliga samlingar, arkiv och 
museer, i syfte att skapa ett bättre 
underlag och en förståelse för nutiden 
genom fördjupade tolkningar av det 
förflutna,

(b) förstärka säkerheten genom 
gränsförvaltning,

(b) forskning om de europeiska ländernas 
och regionernas historia, litteratur, konst, 
filosofi och religioner och om hur dessa 
har gett form åt den samtida europeiska 
mångfalden,

(c) tillhandahålla it-säkerhet, (c) forskning om Europas roll i världen,
om influenser och band mellan världens 
regioner och om de europeiska kulturerna 
betraktade utifrån.

(d) öka Europas förmåga att stå emot 
kriser och katastrofer,
(e) säkerställa integritet och frihet på 
internet och öka säkerhetens 
samhällsdimension.

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att säkerställa ett fullgott skydd för kulturarvet och den europeiska 
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kulturella identiteten.

Ändringsförslag 1733
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3.3. Trygga samhällen 6.3.3. Skydda friheten och människors 
säkerhet

Or. en

Ändringsförslag 1734
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att stödja unionens politik för 
inre och yttre säkerhet och säkerställa it-
säkerhet, förtroende och integritet på den 
digitala inre marknaden och samtidigt 
förbättra konkurrenskraften för unionens 
säkerhets-, IKT- och tjänsteindustrier.
Detta ska ske genom utveckling av 
innovativ teknik och innovativa lösningar 
som tar itu med luckor i säkerheten och 
leder till förebyggande av säkerhetshot.
Dessa problemorienterade åtgärder 
kommer att integrera kraven från olika 
slutanvändare (privatpersoner, företag 
och förvaltningar, inbegripet nationella 
och internationella myndigheter, 
civilskydd, brottsbekämpning, 
gränsbevakning osv.) för att ta hänsyn till 
utvecklingen av säkerhetshot och 
integritetsskydd och nödvändiga 
samhälleliga aspekter.

utgår
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Or. en

Motivering

Ny utmaning 7.

Ändringsförslag 1735
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet är att stödja unionens politik för inre 
och yttre säkerhet och säkerställa it-
säkerhet, förtroende och integritet på den 
digitala inre marknaden och samtidigt 
förbättra konkurrenskraften för unionens 
säkerhets-, IKT- och tjänsteindustrier.
Detta ska ske genom utveckling av 
innovativ teknik och innovativa lösningar 
som tar itu med luckor i säkerheten och
leder till förebyggande av säkerhetshot.
Dessa problemorienterade åtgärder 
kommer att integrera kraven från olika 
slutanvändare (privatpersoner, företag och 
förvaltningar, inbegripet nationella och 
internationella myndigheter, civilskydd, 
brottsbekämpning, gränsbevakning osv.) 
för att ta hänsyn till utvecklingen av 
säkerhetshot och integritetsskydd och 
nödvändiga samhälleliga aspekter.

Målet är att stödja unionens politik för 
internationell säkerhet, mänskliga 
rättigheter, icke-diskriminering, social 
integration, konfliktförebyggande, fredlig 
konfliktlösning, medling, dialog, 
rättskipning och försoning i 
övergångsskeden, reform av 
säkerhetssektorn, reform av rättsväsendet, 
demokratisk ansvarsskyldighet, mediernas 
frihet och ömsesidiga beroende samt 
rättsstatliga principer. Detta ska ske 
genom forskning om de sociala och 
ekonomiska faktorer som leder till 
konflikter eller som möjliggör samarbete, 
utveckling av innovativ politik, teknik och 
innovativa lösningar som tar itu med 
brister och leder till förebyggande av 
säkerhetshot och hinder för samarbete.
Dessa problemorienterade åtgärder 
kommer att integrera kraven från olika 
slutanvändare (privatpersoner, företag och 
förvaltningar, inbegripet nationella och 
internationella myndigheter, civilskydd, 
brottsbekämpning osv.) för att ta hänsyn 
till utvecklingen av säkerhetshot och
säkerhetsutmaningar samt 
integritetsskydd och nödvändiga 
samhälleliga aspekter.

Or. en
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Ändringsförslag 1736
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheten ska vara inriktad på att utgår
(a) bekämpa brottslighet och terrorism,
(b) förstärka säkerheten genom 
gränsförvaltning,
(c) tillhandahålla it-säkerhet,
(d) öka Europas förmåga att stå emot 
kriser och katastrofer,
(e) säkerställa integritet och frihet på 
internet och öka säkerhetens 
samhällsdimension.

Or. en

Motivering

Ny utmaning 7.

Ändringsförslag 1737
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) bekämpa brottslighet och terrorism, utgår

Or. en

Motivering

Ny utmaning 7.
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Ändringsförslag 1738
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) bekämpa brottslighet och terrorism, (a) bekämpa brottslighet och terrorism, 
också genom att förstå de sociala 
dimensionerna av dessa frågor och 
identifiera verkningsfulla socialpolitiska 
åtgärder för att bemöta dem,

Or. en

Ändringsförslag 1739
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) bekämpa brottslighet och terrorism, (a) bekämpa brottslighet och terrorism, 
bland annat genom verkningsfulla 
socialpolitiska åtgärder,

Or. en

Ändringsförslag 1740
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) stärka säkerheten och omvandling av 
konflikter i tredjeländer genom 
konfliktförebyggande, fredsskapande, 
dialog, medling och försoning samt 
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reform av den civila säkerhetssektorn,

Or. en

Ändringsförslag 1741
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) skydda kritiska infrastrukturer och 
nätverk,

Or. en

Ändringsförslag 1742
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3 – stycke 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) ta itu med de faktorer som bidrar till 
våldsam radikalisering,

Or. en

Ändringsförslag 1743
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) förstärka säkerheten genom 
gränsförvaltning,

utgår
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Or. en

Motivering

Ny utmaning 7.

Ändringsförslag 1744
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) förstärka säkerheten genom 
gränsförvaltning,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 1745
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) förstärka säkerheten genom 
gränsförvaltning,

(b) förstärka säkerheten genom 
gränsförvaltning, med särskilt avseende på 
kampen mot olaglig invandring till 
unionens territorium,

Or. it

Ändringsförslag 1746
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3 – stycke 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) tillhandahålla it-säkerhet, utgår

Or. en

Motivering

Ny utmaning 7.

Ändringsförslag 1747
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) öka Europas förmåga att stå emot 
kriser och katastrofer,

utgår

Or. en

Motivering

Ny utmaning 7.

Ändringsförslag 1748
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) öka Europas förmåga att stå emot kriser 
och katastrofer,

(d) öka Europas förmåga att stå emot kriser 
och katastrofer och minimera 
säkerhetsproblem med koppling till miljö 
och klimat, däribland förvaltning av 
knappa resurser i till exempel Arktis,

Or. en
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Ändringsförslag 1749
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) öka Europas förmåga att stå emot kriser 
och katastrofer,

(d) öka Europas förmåga att förebygga, 
reagera på och stå emot kriser och 
katastrofer, inklusive naturkatastrofer och 
katastrofer som orsakats av människor,

Or. en

Ändringsförslag 1750
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) öka Europas förmåga att stå emot kriser 
och katastrofer,

(d) förbättra Europas förmåga att reagera 
på och stå emot kriser och katastrofer,

Or. en

Ändringsförslag 1751
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) säkerställa integritet och frihet på 
internet och öka säkerhetens 
samhällsdimension.

utgår

Or. en
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Motivering

Ny utmaning 7.

Ändringsförslag 1752
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) säkerställa integritet och frihet på 
internet och öka säkerhetens 
samhällsdimension.

(e) säkerställa integritet och frihet på 
internet och öka förståelsen av samhälls-, 
rätts- och etikaspekterna på alla områden 
inom säkerhet, risk och förvaltning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3 – stycke 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) säkerställa integritet och frihet på 
internet och öka säkerhetens 
samhällsdimension.

(e) säkerställa integritet och frihet och öka 
säkerhetens samhällsdimension.

Or. en

Ändringsförslag 1754
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3 – stycke 2 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) öka förmågan att stå emot kriser och 
katastrofer och minimera 
säkerhetsproblem med koppling till miljö 
och klimat, däribland förvaltning av 
knappa naturresurser i till exempel 
Arktis,

Or. en

Motivering

Klimat- och miljöförändringar väntas allvarligt försämra levnadsvillkoren i många delar av 
världen som redan nu är fattiga. Detta kommer att ske på grund av torka, översvämningar 
och andra extrema väderleksförhållanden. Det finns en avsevärd risk för sekundära effekter 
som stora migrationsproblem, hårdare konkurrens om knappa naturresurser och en 
försvagning av vissa samhällens redan låga kapacitet att hantera konflikter och kriser.

Ändringsförslag 1755
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6.3 – punkt 6.3.3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Försvarsforskning, inklusive forskning 
med både civila och militära 
tillämpningsområden, ska uteslutas ur 
programmet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Trygga samhällen: Att skydda 
Europas och dess invånares frihet och 
säkerhet
6.1. (a) Specifikt mål
Det specifika målet är att främja trygga 
europeiska samhällen i en tid av enorma 
omvandlingar och växande globala 
ömsesidiga beroendeförhållanden och hot 
och samtidigt stärka den europeiska 
kulturen av frihet och rättvisa.
Det finns en allmänt spridd känsla av 
otrygghet som har sin grund i brottslighet, 
våld, terrorism, naturkatastrofer och 
katastrofer som orsakats av människor, 
it-angrepp, integritetsövergrepp och andra 
former av sociala och ekonomiska 
störningsmoment. Detta påverkar 
medborgarna direkt och får omfattande 
konsekvenser för begreppen tilltro, 
omsorg och kommunikation och hänger 
ihop med samhällets beredskap och 
organisering.
Enligt uppskattningar är upp till 
75 miljoner människor direkt utsatta för 
brott varje år i Europa. De direkta 
kostnaderna för brottslighet, terrorism, 
olaglig verksamhet, våld och katastrofer i 
Europa har för 2010 beräknats till minst 
650 miljarder euro (ca 5 % av unionens 
BNP). Ett tydligt exempel på följderna av 
terrorism är angreppet mot Twin Towers 
på Manhattan den 11 september 2001.
Tusentals människor miste livet och man
uppskattar att denna händelse orsakade 
förluster på 35 miljarder US-dollar i 
USA:s produktivitet, 47 miljarder 
US-dollar i total produktion och en 
ökning av arbetslösheten med nästan 
1 procent under påföljande kvartal. Den 
fick även betydande kulturella och 
globala konsekvenser. Allmänhet, företag 
och institutioner tar allt större del av 
digital interaktion och digitala 
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transaktioner på sociala, finansiella och 
kommersiella områden, men utvecklingen 
av internet har också lett till it-brottslighet 
som omfattar miljarder euro varje år och 
integritetsbrott som påverkar enskilda 
personer och organisationer över hela 
Europa. It-angrepp får också allvarliga 
konsekvenser för kritisk infrastruktur.
Genom otrygghetens förändrade karaktär 
och hur den uppfattas i vardagen samt på 
grund av oväntade händelser påverkas 
sannolikt människors tilltro inte bara till 
institutioner utan även till varandra.
För att föregripa, förebygga och hantera 
dessa hot krävs utveckling och 
tillämpning av innovativa tekniker, 
lösningar, prognosverktyg och kunskaper, 
stimulans av samarbete mellan 
leverantörer och användare, lösningar för 
civil säkerhet, förbättrad konkurrenskraft 
för de europeiska säkerhets- och 
tjänstebranscherna samt förebyggande 
och bekämpning av brott mot integritet 
och mänskliga rättigheter på internet och 
på andra håll, samtidigt som de 
europeiska medborgarna garanteras sina 
rättigheter och sin frihet.
För att förbättra det gränsöverskridande 
samarbetet mellan olika slag av 
räddningstjänster bör uppmärksamhet 
ägnas åt driftskompatibilitet och 
standardisering.
Slutligen, eftersom säkerhetspolitiken bör 
samverka med socialpolitik av olika slag, 
kommer en starkare samhällsdimension 
inom säkerhetsforskningen att vara en 
viktig aspekt av denna utmaning.
6.1. (b) Motivering och mervärde för 
unionen
Säkerheten är en legitim angelägenhet för 
Europa och dess invånare och är i så 
måtto en stor utmaning för samhället.
EU, dess medborgare, dess näringsliv och 
dess internationella partner är utsatta för 
många olika typer av säkerhetshot, som 
brottslighet, terrorism, olaglig handel och 
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krissituationer som beror på katastrofer 
som orsakats av människor eller 
naturkatastrofer. Dessa hot kan vara 
gränsöverskridande och inriktade på 
fysiska mål eller cyberrymden, och 
angreppen kan komma från olika håll.
Angrepp mot offentliga myndigheters och 
privata organisationers informations- och 
kommunikationssystem urholkar till 
exempel inte bara medborgarnas 
förtroende för sådana system utan leder 
även till direkta ekonomiska förluster och 
förlorade affärsmöjligheter och kan 
allvarligt påverka kritisk infrastruktur 
och tjänster som energi, luftfart och övrig 
transport, vatten- och 
livsmedelsförsörjning, hälsa, finans eller 
telekommunikationer.
Dessa risker kan hota vårt samhälle i dess 
innersta grundvalar. Teknik och kreativ 
formgivning kan lämna ett viktigt bidrag 
till eventuella åtgärder som ska vidtas.
Nya lösningar bör dock utvecklas med 
hänsyn till metodernas lämplighet och om 
de motsvarar samhällets behov, särskilt 
med avseende på garantierna för 
medborgarnas grundläggande fri- och 
rättigheter.
Slutligen utgör säkerheten även en stor 
ekonomisk utmaning.
Säkerhetsmarknaden omsätter årligen ca 
100–300 miljarder euro globalt, varav 
Europas andel är 25–35 procent. Vidare 
är det en snabbt växande marknad trots 
den rådande ekonomiska krisen. Med 
tanke på den potentiella påverkan som 
vissa hot har på tjänster, nätverk och 
företag har lämpliga säkerhetslösningar 
blivit viktiga för ekonomin och 
konkurrenskraften för Europas 
tillverkningsindustri.
Unionens stöd inom ramen för denna 
utmaning kommer således att stödja 
utveckling, genomförande och 
anpassning av EU:s viktigaste strategier, 
särskilt Europa 2020-strategins 
prioriteringar för smart och hållbar 



AM\907850SV.doc 133/159 PE492.790v01-00

SV

tillväxt för alla, den gemensamma utrikes-
och säkerhetspolitiken samt strategin för 
inre säkerhet i unionen. Detta kommer att 
samordnas med det gemensamma 
forskningscentrumets direkta insatser.
6.1. (c) Huvuddragen för verksamheten
Målet är att stödja unionens politik för 
inre och yttre säkerhet och säkerställa it-
säkerhet, förtroende och integritet på den 
digitala inre marknaden och samtidigt 
förbättra konkurrenskraften för unionens 
säkerhets- och tjänstesektorer.
Verksamheten kommer också att vara 
inriktad på forskning om och utveckling 
av nästa generations innovativa lösningar 
genom framtagning av nya koncept och 
former samt driftskompatibla standarder.
Detta ska ske genom att utveckla 
innovativ teknik och innovativa lösningar 
som åtgärdar brister i säkerheten och 
leder till minskade säkerhetsrisker. Dessa 
målinriktade åtgärder kommer att 
integrera kraven från olika slutanvändare 
(privatpersoner, företag och 
förvaltningar, inkl. nationella och 
internationella myndigheter, civilskydd, 
brottsbekämpning, gränsbevakning osv.) 
för att ta hänsyn till säkerhetsriskernas 
utveckling och integritetsskydd samt 
nödvändiga samhällsaspekter.
Forskning inom ramen för denna 
utmaning kommer alltså att stödja den 
gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken och unionens strategi 
för inre säkerhet, inbegripet strategierna 
för förebyggande och insatser vid 
katastrofer.
Verksamheten ska vara inriktad på att
a) bekämpa brottslighet och terrorism och 
bland annat förstå och motverka 
terroristers föreställningar och 
uppfattningar,
b) skydda och förbättra motståndskraften 
hos kritisk infrastruktur[5],
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c) förstärka säkerheten genom 
gränsförvaltning,
d) förbättra it-säkerheten,
e) öka Europas förmåga att stå emot 
kriser och katastrofer,
f) säkerställa integritet och frihet och öka 
förståelsen av samhälls-, rätts- och 
etikaspekterna på alla områden inom 
säkerhet, risk och hantering,
g) stödja unionens gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitik och 
utvecklingen av civil och militär kapacitet,
h) öka standardiseringen och stärka 
driftskompatibiliteten för säkerhetssystem.

Or. en

Motivering

I det sjunde ramprogrammet är säkerhetsforskning ett eget tema som har utmärkta resultat.
Det är ett av de program där små och medelstora företag deltar som mest, det levererar 
tillämpningar och marknadsorienterade lösningar och tillhandahåller ca 50 procent av de 
sammanlagda offentliga medlen för säkerhetsforskning på EU-nivå och nationell nivå. Vidare 
har Lissabonfördraget försett EU med större befogenheter på säkerhetsområdet. De 
relaterade nya uppgifterna bör få stöd genom ett lämpligt avsnitt om säkerhetsforskning inom 
Horisont 2020.

Ändringsförslag 1757
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

JRC:s centrala kompetensområden ska vara 
energi, transport, miljö och 
klimatförändring, jordbruk och
livsmedelstrygghet, hälsa och 
konsumentskydd, informations- och 
kommunikationsteknik, referensmaterial 
och säkerhet (inbegripet kärnsäkerhet, 
inom ramen för Euratomprogrammet).

JRC:s centrala kompetensområden ska vara 
energi, transport, miljö och 
klimatförändring, jordbruk och 
livsmedelstrygghet, hälsa och 
konsumentskydd, informations- och 
kommunikationsteknik, referensmaterial 
och säkerhet (inbegripet kärnsäkerhet, 
inom ramen för Euratomprogrammet).
JRC:s verksamhet på dessa områden ska 



AM\907850SV.doc 135/159 PE492.790v01-00

SV

bedrivas med hänsyn till relevanta 
initiativ på region-, medlemsstats- och 
EU-nivå, med sikte på att utforma det 
europeiska forskningsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 1758
Markus Pieper

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – punkt 3 – stycke 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) föregripande och framsyn – proaktiva 
strategiska underrättelser om tendenser och 
händelser inom vetenskap, teknik och 
samhälle samt möjliga konsekvenser för 
offentlig politik,

(a) föregripande och förutseende –
proaktiva strategiska underrättelser om 
tendenser och händelser inom vetenskap, 
miljö, teknik och samhälle samt möjliga 
konsekvenser för offentlig politik och 
enskilda medborgare,

Or. de

Motivering

Att bygga upp EU-kapacitet för att hantera miljöförändringar och konsekvenserna av dessa 
genom proaktiva strategier och en utveckling av handlingsstrategier, t.ex. för hantering av 
översvämningar.

Ändringsförslag 1759
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – punkt 3 – punkt 3.3 – led b – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk,
havs- och sjöfartsforskning och
bioekonomi

(b) Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk,
produktiva hav genom hållbart fiskeri och 
vattenbruk samt bioekonomi

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

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – punkt 3 – punkt 3.3 – led b – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk,
havs- och sjöfartsforskning och 
bioekonomi

(b) Europeiska bioekonomiska 
utmaningar: livsmedelstrygghet och 
livsmedelssäkerhet, hållbart jord- och 
skogsbruk samt havs- och 
sjöfartsforskning

Or. en

Ändringsförslag 1761
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – punkt 3 – punkt 3.3 – led b – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Livsmedelstrygghet, hållbart jordbruk, 
havs- och sjöfartsforskning och
bioekonomi

(b) Livsmedelstrygghet, -kvalitet och 
-säkerhet, hållbart jordbruk, havs- och 
sjöfartsforskning samt bioekonomi

Or. en

Ändringsförslag 1762
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – punkt 3 – punkt 3.3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till utveckling, genomförande och 
övervakning av den europeiska jordbruks-
och fiskeripolitiken, inbegripet 

Stöd till utveckling, genomförande och 
övervakning av den europeiska jordbruks-
och fiskeripolitiken, inbegripet 
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livsmedelssäkerhet och -trygghet och 
utvecklingen av en bioekonomi genom 
t.ex. prognoser för vegetabilieproduktion,
tekniska och socioekonomiska analyser 
och modeller.

livsmedelssäkerhet och -trygghet och 
utvecklingen av en bioekonomi genom 
t.ex. prognoser för vegetabilieproduktion, 
tekniska och socioekonomiska analyser 
och modeller samt ett främjande av friska 
och produktiva hav i syfte att uppnå god 
miljöstatus och förverkliga den blå 
tillväxten.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – punkt 3 – punkt 3.3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödja klimat- och energimålen 20/20/20 
med forskning kring tekniska och 
ekonomiska aspekter av energiförsörjning, 
effektivitet, teknik med låga 
koldioxidutsläpp och energi-
/elöverföringsnät.

Stödja klimat- och energimålen 20/20/20 
med forskning kring tekniska och 
ekonomiska aspekter av energiförsörjning, 
effektivitet, teknik med låga utsläpp och 
energi-/elöverföringsnät.

Or. en

Ändringsförslag 1764
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – punkt 3 – punkt 3.3 – led d – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Smarta, gröna och integrerade 
transporter

(d) Smarta, gröna och integrerade 
transporter och rörlighet

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

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – punkt 3 – punkt 3.3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödja unionens politik för hållbar, säker 
och trygg rörlighet för personer och varor 
med laboratorieundersökningar, 
modellering och övervakning, inbegripet 
teknik med låga koldioxidutsläpp för 
transporter, t.ex. elektrifiering, rena och 
effektiva fordon och alternativa bränslen 
och smarta system för mobilitet.

Stödja unionens politik för hållbar, säker 
och trygg rörlighet för personer och varor 
med laboratorieundersökningar, 
modellering och övervakning, inbegripet 
teknik med låga utsläpp för transporter, 
t.ex. elektrifiering, rena och effektiva 
fordon och alternativa bränslen och smarta 
system för mobilitet.

Or. en

Ändringsförslag 1766
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – punkt 3 – punkt 3.3 – led e – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Klimatåtgärder, resurseffektivitet och 
råvaror

(e) Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet 
och råvaror

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – punkt 3 – punkt 3.3 – led f – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Inkluderande, innovativa och trygga
samhällen

(f) Europa i en föränderlig värld –
inkluderande, innovativa och reflekterande
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samhällen

Or. en

Ändringsförslag 1768
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – punkt 3 – punkt 3.3 – led f – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd för inre säkerhet och trygghet genom 
identifiering och bedömning av sårbarheten 
hos kritiska infrastrukturer som väsentliga 
beståndsdelar hos samhällsfunktioner, och 
genom bedömning av den operativa 
prestandan hos teknik med anknytning till 
digital identitet. Ta itu med utmaningar i 
fråga om global säkerhet, inbegripet 
framväxande eller blandade hot, genom 
utveckling av avancerade verktyg för 
sökning och analys av information samt för 
krishantering.

Stöd för inre säkerhet och trygghet genom 
identifiering och bedömning av sårbarheten 
hos kritiska infrastrukturer som väsentliga 
beståndsdelar hos samhällsfunktioner, och 
genom bedömning av den operativa, 
sociala och etiska prestandan hos teknik 
med anknytning till digital identitet. Ta itu 
med utmaningar i fråga om global säkerhet, 
inbegripet framväxande eller blandade hot, 
genom utveckling av avancerade verktyg 
för sökning och analys av information samt 
för krishantering.

Or. en

Ändringsförslag 1769
Markus Pieper

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – punkt 3 – punkt 3.3 – led f – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stärka unionens kapacitet att hantera 
naturkatastrofer och katastrofer orsakade 
av människor genom att förbättra 
övervakningen av infrastruktur och 
utvecklingen av globala 
informationssystem för tidig varning och 
riskhantering vid flera faror, med hjälp av 
instrument för satellitbaserad 

Stärka unionens kapacitet att hantera 
naturkatastrofer och katastrofer orsakade 
av människor genom att förbättra 
övervakningen av infrastruktur och 
utvecklingen av testanläggningar, globala 
informationssystem för tidig varning och 
riskhantering vid flera faror, med hjälp av 
instrument för satellitbaserad 
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jordobservation. jordobservation.

Or. de

Motivering

För att hantera naturkatastrofer eller katastrofer som orsakats av människor krävs inte bara 
observation och varning utan också praktiskt stöd när en katastrof sker. Därför är särskilda 
testanläggningar som möjliggör praktisk beredskap inför katastrofer, t.ex. allvarliga 
översvämningar, lika viktiga för att skydda samhället.

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

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att integrera 
kunskapstriangeln forskning, innovation 
och utbildning och därmed stärka unionens 
innovationsförmåga och ta itu med 
samhällsutmaningar.

Det särskilda målet är att integrera 
kunskapstriangeln forskning, innovation 
och utbildning och därmed stärka unionens 
innovationsförmåga och ta itu med i 
synnerhet samhällsutmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 1771
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att integrera 
kunskapstriangeln forskning, innovation 
och utbildning och därmed stärka unionens 
innovationsförmåga och ta itu med 
samhällsutmaningar.

Det särskilda målet är att integrera 
kunskapstriangeln forskning, innovation 
och utbildning och därmed stärka och 
driva på unionens innovationsförmåga och 
ta itu med samhällsutmaningar.

Or. en
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Ändringsförslag 1772
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del  5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa står inför ett antal strukturella 
svagheter när det gäller 
innovationskapacitet och förmåga att 
leverera nya tjänster, produkter och 
processer. Bland de viktigaste frågorna är 
Europas relativt dåliga resultat när det 
gäller att locka och behålla talanger, 
underutnyttjandet av befintlig 
forskningskapacitet i fråga om att skapa 
ekonomiskt eller socialt värde, svagt 
utvecklad företagaranda, otillräckliga 
resurser i poler med spetskompetens för att 
man ska kunna konkurrera globalt, och ett 
alltför stort antal hinder för samarbete 
inom kunskapstriangeln med högre 
utbildning, forskning och näringsliv på 
europeisk nivå.

Europa står inför ett antal strukturella 
svagheter när det gäller 
innovationskapacitet och förmåga att 
leverera nya tjänster, produkter och 
processer. Bland de viktigaste frågorna är 
Europas relativt dåliga resultat när det 
gäller att locka och behålla talanger,
underutnyttjandet av befintlig 
forskningskapacitet i fråga om att skapa 
ekonomiskt eller socialt värde, svagt 
utvecklad företagsamhet och
företagaranda, underutnyttjande av 
forskningsresultat, hinder i teknik- och 
innovationsöverföringen från mer till 
mindre utvecklade regioner, brist på 
tillräckliga incitament för privat 
finansiering av forskning, utveckling och 
innovation, poler med spetskompetens
vars resurser, storlek och kvalitet inte 
räcker till för att man ska kunna 
konkurrera globalt samt ett alltför stort 
antal hinder för samarbete inom 
kunskapstriangeln med högre utbildning, 
forskning och näringsliv på europeisk nivå.

Or. en

Ändringsförslag 1773
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del  5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europa står inför ett antal strukturella Europa står inför ett antal strukturella 
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svagheter när det gäller 
innovationskapacitet och förmåga att 
leverera nya tjänster, produkter och 
processer. Bland de viktigaste frågorna är 
Europas relativt dåliga resultat när det 
gäller att locka och behålla talanger, 
underutnyttjandet av befintlig 
forskningskapacitet i fråga om att skapa 
ekonomiskt eller socialt värde, svagt 
utvecklad företagaranda, otillräckliga 
resurser i poler med spetskompetens för att 
man ska kunna konkurrera globalt, och ett 
alltför stort antal hinder för samarbete 
inom kunskapstriangeln med högre 
utbildning, forskning och näringsliv på 
europeisk nivå.

svagheter när det gäller 
innovationskapacitet och förmåga att 
leverera nya tjänster, produkter och 
processer. Bland de viktigaste frågorna är  
Europas relativt dåliga resultat när det 
gäller att locka och behålla talanger, 
utarmningen av den tekniska och 
vetenskapliga kompetens som historiskt 
kännetecknat olika regioner, 
underutnyttjandet av befintlig 
forskningskapacitet i fråga om att skapa 
ekonomiskt eller socialt värde, svagt 
utvecklad företagsamhet, otillräckliga 
resurser i poler med spetskompetens för att 
man ska kunna konkurrera globalt samt ett 
alltför stort antal hinder för samarbete 
inom kunskapstriangeln med högre 
utbildning, forskning och näringsliv på 
europeisk nivå.

Or. it

Ändringsförslag 1774
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del  5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT kommer att ta itu med dessa frågor 
genom att främja strukturella förändringar i 
Europas innovationslandskap. Det kommer 
EIT att göra genom att främja integrering 
av högre utbildning, forskning och 
innovation av högsta standard, och 
därigenom skapa nya miljöer som främjar 
innovation, och genom att främja och 
stödja en ny generation entreprenörer.
Därigenom kommer EIT att bidra fullt ut 
till målen för Europa 2020, och i synnerhet 
till flaggskeppsinitiativen 
Innovationsunionen och Unga på väg.

EIT kommer att ta itu med dessa frågor 
genom att främja strukturella förändringar i 
Europas innovationslandskap, eftersom 
detta är det enda instrument inom 
Horisont 2020 som konkretiserar 
kunskapstriangeln. Det kommer EIT att 
göra genom att främja integrering av högre 
utbildning, forskning och innovation av 
högsta standard, och därigenom skapa nya 
miljöer som främjar innovation, och genom 
att främja och stödja en ny generation 
entreprenörer med förmåga till och 
erfarenhet av egenföretagande. Det är 
denna förmåga och denna erfarenhet som 
är de verkliga innovationsskaparna och 
som kommer att mångdubbla Europas 



AM\907850SV.doc 143/159 PE492.790v01-00

SV

potential till innovativa avknoppningar 
och nya företag. Därigenom kommer EIT 
att bidra fullt ut till målen för Europa 2020, 
och i synnerhet till flaggskeppsinitiativen 
Innovationsunionen och Unga på väg.

Or. en

Ändringsförslag 1775
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del  5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT kommer att ta itu med dessa frågor 
genom att främja strukturella förändringar i 
Europas innovationslandskap. Det kommer 
EIT att göra genom att främja integrering 
av högre utbildning, forskning och 
innovation av högsta standard, och 
därigenom skapa nya miljöer som främjar 
innovation, och genom att främja och 
stödja en ny generation entreprenörer.
Därigenom kommer EIT att bidra fullt ut 
till målen för Europa 2020, och i synnerhet 
till flaggskeppsinitiativen 
Innovationsunionen och Unga på väg.

EIT kommer att ta itu med dessa frågor 
genom att främja strukturella förändringar i 
Europas innovationslandskap. Det kommer 
EIT att göra genom att främja integrering 
av högre utbildning, forskning och 
innovation av högsta standard, och 
därigenom skapa nya miljöer som främjar 
innovation, och genom att främja och 
stödja en ny generation entreprenörer.
Därigenom kommer EIT att bidra fullt ut 
till målen för Europa 2020, och i synnerhet 
till flaggskeppsinitiativen 
Innovationsunionen och Unga på väg.
Dessutom bör EIT och dess KI-grupper 
främja synergieffekter och samverkan 
mellan pelarna i Horisont 2020 och med 
andra relevanta initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 1776
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del  5 – punkt 2 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den särskilda egenskapen hos EIT är att 
integrera utbildning och företagsamhet 
med forskning med innovation som länkar i 
en enda innovationskedja genom hela 
unionen och även utanför.

Den särskilda egenskapen hos EIT är att 
integrera högre utbildning och 
företagsamhet med forskning och
innovation som länkar i en enda 
innovationskedja genom hela unionen och 
även utanför.

Or. en

Ändringsförslag 1777
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del  5 – punkt 2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT fungerar, via dess KI-grupper, enligt 
affärslogik. Strong leadership is a pre-
requisite: each KIC is driven by a CEO.
KI-gruppens partner representeras av 
enskilda juridiska personer för att 
möjliggöra ett smidigare beslutsfattande.
KI-grupperna måste lägga fram årliga 
verksamhetsplaner, inbegripet en 
omfattande portfölj av verksamheter från 
utbildning till nyföretagande, med tydliga 
mål och delresultat, där man både strävar 
efter marknads- och samhällseffekter. De 
gällande reglerna för deltagande, 
utvärdering och övervakning av KI-
grupperna möjliggör snabba affärsmässiga 
beslut.

EIT fungerar, via sina KI-grupper, enligt 
affärslogik. Stark ledning är en 
förutsättning – varje KI-grupp drivs av en 
verkställande direktör. KI-gruppens partner 
representeras av enskilda juridiska 
personer för att möjliggöra ett smidigare 
beslutsfattande. KI-grupperna måste lägga 
fram årliga verksamhetsplaner, inbegripet 
en omfattande portfölj av verksamheter 
från utbildning till nyföretagande, med 
tydliga mål och delresultat, där man både 
strävar efter marknads- och 
samhällseffekter. De gällande reglerna för 
deltagande, utvärdering och övervakning 
av KI-grupperna möjliggör snabba 
affärsmässiga beslut. Näringslivet bör ha 
en viktig roll för att driva på 
verksamheten i KI-grupperna, och dessa 
bör kunna mobilisera investeringar och 
långsiktiga satsningar på företagssektorn.

Or. en
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Ändringsförslag 1778
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del  5 – punkt 2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT fungerar, via dess KI-grupper, enligt 
affärslogik. Strong leadership is a pre-
requisite: each KIC is driven by a CEO.
KI-gruppens partner representeras av 
enskilda juridiska personer för att 
möjliggöra ett smidigare beslutsfattande.
KI-grupperna måste lägga fram årliga 
verksamhetsplaner, inbegripet en 
omfattande portfölj av verksamheter från 
utbildning till nyföretagande, med tydliga 
mål och delresultat, där man både strävar 
efter marknads- och samhällseffekter. De 
gällande reglerna för deltagande, 
utvärdering och övervakning av KI-
grupperna möjliggör snabba affärsmässiga 
beslut.

EIT fungerar, via sina KI-grupper, enligt 
affärslogik och är resultatinriktat. Stark 
ledning är en förutsättning – varje KI-
grupp drivs av en verkställande direktör.
KI-gruppens partner representeras av 
enskilda juridiska personer för att 
möjliggöra ett smidigare beslutsfattande.
KI-grupperna måste lägga fram årliga 
verksamhetsplaner, inbegripet en 
omfattande portfölj av verksamheter från 
utbildning till nyföretagande, med tydliga 
mål och delresultat, där man både strävar 
efter marknads- och samhällseffekter. De 
gällande reglerna för deltagande, 
utvärdering och övervakning av KI-
grupperna möjliggör snabba affärsmässiga 
beslut.

Or. en

Ändringsförslag 1779
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del  5 – punkt 2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT fungerar, via dess KI-grupper, enligt 
affärslogik. Stark ledning är en 
förutsättning – varje KI-grupp drivs av en 
verkställande direktör. KI-gruppens partner 
representeras av enskilda juridiska 
personer för att möjliggöra ett smidigare 
beslutsfattande. KI-grupperna måste lägga 
fram årliga verksamhetsplaner, inbegripet 
en omfattande portfölj av verksamheter 
från utbildning till nyföretagande, med 

EIT fungerar, via sina KI-grupper, enligt 
affärslogik. Stark ledning är en 
förutsättning – varje KI-grupp drivs av en 
verkställande direktör. KI-gruppens partner 
representeras av enskilda juridiska 
personer för att möjliggöra ett smidigare 
beslutsfattande. KI-grupperna måste lägga 
fram årliga resultatinriktade 
verksamhetsplaner, inbegripet en 
omfattande portfölj av verksamheter från 
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tydliga mål och delresultat, där man både 
strävar efter marknads- och 
samhällseffekter. De gällande reglerna för 
deltagande, utvärdering och övervakning 
av KI-grupperna möjliggör snabba 
affärsmässiga beslut.

utbildning till nyföretagande, med tydliga 
mål och delresultat, där man både strävar 
efter marknads- och samhällseffekter. De 
gällande reglerna för deltagande, 
utvärdering och övervakning av KI-
grupperna möjliggör snabba affärsmässiga 
beslut.

Or. en

Ändringsförslag 1780
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del  5 – punkt 2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT fungerar, via dess KI-grupper, enligt 
affärslogik. Stark ledning är en 
förutsättning – varje KI-grupp drivs av en 
verkställande direktör. KI-gruppens partner 
representeras av enskilda juridiska 
personer för att möjliggöra ett smidigare 
beslutsfattande. KI-grupperna måste lägga 
fram årliga verksamhetsplaner, inbegripet 
en omfattande portfölj av verksamheter 
från utbildning till nyföretagande, med 
tydliga mål och delresultat, där man både 
strävar efter marknads- och 
samhällseffekter. De gällande reglerna för 
deltagande, utvärdering och övervakning 
av KI-grupperna möjliggör snabba 
affärsmässiga beslut.

EIT fungerar, via sina KI-grupper, enligt 
affärslogik. Stark ledning är en 
förutsättning – varje KI-grupp drivs av en 
verkställande direktör. KI-gruppens partner 
representeras av enskilda juridiska 
personer för att möjliggöra ett smidigare 
beslutsfattande. KI-grupperna måste lägga 
fram årliga verksamhetsplaner, inbegripet 
en omfattande portfölj av verksamheter 
från utbildning till nyföretagande, med 
tydliga mål och delresultat, där man både 
strävar efter marknads- och 
samhällseffekter, och med ett tydligt 
mervärde som bestäms utifrån en 
resultatinriktad strategi. De gällande 
reglerna för deltagande, utvärdering och 
övervakning av KI-grupperna möjliggör 
snabba affärsmässiga beslut.

Or. it

Motivering

I rubriken till denna punkt hänvisas till en resultatinriktad strategi, som emellertid saknar 
motsvarighet i själva texten. Mervärdet som bestäms utifrån denna strategi bör dock nämnas 
uttryckligen.
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Ändringsförslag 1781
Alyn Smith

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del  5 – punkt 2 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s KI-grupper är starkt integrerade 
företag som sammanför partner från 
industrin, högre utbildning, 
forskningsinstitut och tekniska institut som 
är kända för sin spetskompetens. KI-
grupperna gör det möjligt för partner av 
världsklass att samlas i nya, 
gränsöverskridande konfigurationer, 
optimera befintliga resurser och skapa 
tillgång till nya affärsmöjligheter via nya
värdekedjor som hanterar mer storskaliga 
utmaningar med högre risker.

EIT:s KI-grupper är starkt integrerade 
företag som sammanför partner från 
näringslivet, högre utbildning, 
forskningsinstitut och tekniska institut som 
är kända för sin spetskompetens. KI-
grupperna gör det möjligt för partner av 
världsklass att samlas i nya, 
gränsöverskridande konfigurationer, 
optimera befintliga resurser och skapa 
tillgång till nya affärsmöjligheter via nya 
värdekedjor som hanterar mer storskaliga 
utmaningar med högre risker. Det är 
nödvändigt att KI-grupperna ger små och 
medelstora företag möjlighet att fullt ut 
delta i hela verksamheten och breddar 
deltagandet för nya aktörer som för med 
sig nya idéer. Att öka små och medelstora 
företags deltagande bör särskilt ingå i KI-
gruppernas strategi för tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 1782
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del  5 – punkt 2 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s KI-grupper är starkt integrerade 
företag som sammanför partner från 
industrin, högre utbildning, 
forskningsinstitut och tekniska institut som 
är kända för sin spetskompetens. KI-
grupperna gör det möjligt för partner av 
världsklass att samlas i nya, 
gränsöverskridande konfigurationer, 

EIT:s KI-grupper är starkt integrerade 
företag som sammanför partner från 
näringslivet, högre utbildning, 
forskningsinstitut och tekniska institut som 
är kända för sin spetskompetens. KI-
grupperna gör det möjligt för partner av 
världsklass att samlas i nya, långsiktiga 
och gränsöverskridande konfigurationer, 
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optimera befintliga resurser och skapa 
tillgång till nya affärsmöjligheter via nya 
värdekedjor som hanterar mer storskaliga 
utmaningar med högre risker.

optimera befintliga resurser och skapa 
tillgång till nya affärsmöjligheter via nya 
värdekedjor som hanterar mer storskaliga 
utmaningar med högre risker.

Or. en

Ändringsförslag 1783
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del  5 – punkt 2 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s KI-grupper är starkt integrerade 
företag som sammanför partner från 
industrin, högre utbildning, 
forskningsinstitut och tekniska institut som 
är kända för sin spetskompetens. KI-
grupperna gör det möjligt för partner av 
världsklass att samlas i nya, 
gränsöverskridande konfigurationer, 
optimera befintliga resurser och skapa 
tillgång till nya affärsmöjligheter via nya 
värdekedjor som hanterar mer storskaliga 
utmaningar med högre risker.

EIT:s KI-grupper är starkt integrerade 
företag som sammanför partner från 
näringslivet, däribland små och 
medelstora företag, högre utbildning, 
forskningsinstitut och tekniska institut som 
är kända för sin spetskompetens. KI-
grupperna gör det möjligt för partner av 
världsklass att samlas i nya, 
gränsöverskridande konfigurationer, 
optimera befintliga resurser och skapa 
tillgång till nya affärsmöjligheter via nya 
värdekedjor som hanterar mer storskaliga 
utmaningar med högre risker.

Or. en

Ändringsförslag 1784
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del  5 – punkt 2 – stycke 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Talang är en central beståndsdel inom 
innovation. EIT stimulerar människor och 
samspelet mellan dem, genom att 
studenter, forskare och företagare placeras 
i centrum för innovationsmodellen. EIT 

Talang är en central beståndsdel inom 
innovation. EIT stimulerar människor och 
samspelet mellan dem, genom att 
studenter, forskare och företagare placeras 
i centrum för innovationsmodellen. EIT 
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kommer att ge entreprenörsinriktad och 
tvärvetenskaplig utbildning med kreativ 
kultur till begåvade människor med hjälp 
av EIT-märkta magister- och 
doktorsexamina, avsedda att erkännas 
internationellt för spetskompetens.
Därigenom främjar EIT i hög grad 
rörligheten inom kunskapstriangeln.

kommer att ge entreprenörsinriktad och 
tvärvetenskaplig utbildning med kreativ 
kultur till begåvade människor med hjälp 
av EIT-märkta magister- och 
doktorsexamina, liksom sommarkurser 
och distansutbildning i företagsledning, 
avsedda att erkännas globalt för 
spetskompetens. Därigenom främjar EIT i 
hög grad rörligheten inom 
kunskapstriangeln.

Or. en

Ändringsförslag 1785
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s verksamhet ska framför allt, men inte 
enbart, genomföras via kunskaps- och 
innovationsgrupperna (KI-grupper) på 
områden för samhällsutmaningar som är av 
största betydelse för Europas gemensamma 
framtid. Även om KI-grupperna har en hög 
grad av självständighet när de fastställer 
sina strategier och verksamheter finns ett 
antal innovativa element som är 
gemensamma för alla KI-grupper. EIT 
kommer dessutom att förstärka sin 
genomslagskraft genom att tillgängliggöra 
KI-gruppernas erfarenheter inom hela 
unionen och genom att aktivt främja en ny 
kultur för kunskapsdelning.

EIT:s verksamhet ska framför allt, men inte 
enbart, genomföras via kunskaps- och 
innovationsgrupperna (KI-grupper) på 
områden för samhällsutmaningar som är av 
största betydelse för Europas gemensamma 
framtid. Även om KI-grupperna har en hög 
grad av självständighet när de fastställer 
sina strategier och verksamheter finns ett 
antal innovativa element som är 
gemensamma för alla KI-grupper och i 
vilka samordning och synergier ska 
eftersträvas. EIT kommer dessutom att 
förstärka sin genomslagskraft genom att 
tillgängliggöra KI-gruppernas erfarenheter 
inom hela unionen, genom att sprida god 
praxis om hur kunskapstriangeln och
utvecklandet av företagsamhet ska 
integreras och främja integrering av fler 
partner samt genom att aktivt främja en ny 
kultur för kunskapsdelning.

Or. en
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Ändringsförslag 1786
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s verksamhet ska framför allt, men 
inte enbart, genomföras via kunskaps- och 
innovationsgrupperna (KI-grupper) på 
områden för samhällsutmaningar som är 
av största betydelse för Europas 
gemensamma framtid. Även om KI-
grupperna har en hög grad av 
självständighet när de fastställer sina 
strategier och verksamheter finns ett antal 
innovativa element som är gemensamma 
för alla KI-grupper. EIT kommer dessutom 
att förstärka sin genomslagskraft genom att 
tillgängliggöra KI-gruppernas erfarenheter 
inom hela unionen och genom att aktivt 
främja en ny kultur för kunskapsdelning.

EIT:s verksamhet ska framför allt 
genomföras via kunskaps- och 
innovationsgrupperna (KI-grupper) på 
områden som erbjuder en verklig 
innovationspotential. Även om KI-
grupperna har en hög grad av 
självständighet när de fastställer sina 
strategier och verksamheter finns ett antal 
innovativa element som är gemensamma 
för alla KI-grupper. EIT kommer dessutom 
att förstärka sin genomslagskraft genom att 
tillgängliggöra KI-gruppernas erfarenheter 
inom hela unionen och genom att aktivt 
främja en ny kultur för kunskapsdelning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del  5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s verksamhet ska framför allt, men inte 
enbart, genomföras via kunskaps- och 
innovationsgrupperna (KI-grupper) på 
områden för samhällsutmaningar som är av 
största betydelse för Europas gemensamma 
framtid. Även om KI-grupperna har en hög 
grad av självständighet när de fastställer 
sina strategier och verksamheter finns ett 
antal innovativa element som är 
gemensamma för alla KI-grupper. EIT 
kommer dessutom att förstärka sin 

EIT:s verksamhet ska framför allt, men inte 
enbart, genomföras via kunskaps- och 
innovationsgrupperna (KI-grupper) särskilt 
på områden för samhällsutmaningar som är 
av största betydelse för Europas 
gemensamma framtid. Även om KI-
grupperna har en hög grad av 
självständighet när de fastställer sina 
strategier och verksamheter finns ett antal 
innovativa element som är gemensamma 
för alla KI-grupper. EIT kommer dessutom 
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genomslagskraft genom att tillgängliggöra 
KI-gruppernas erfarenheter inom hela 
unionen och genom att aktivt främja en ny 
kultur för kunskapsdelning.

att förstärka sin genomslagskraft genom att 
tillgängliggöra KI-gruppernas erfarenheter 
inom hela unionen och genom att aktivt 
främja en ny kultur för kunskapsdelning.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 5 – punkt 3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT ska sträva efter att frigöra den 
innovativa potentialen hos människor och 
utnyttja deras idéer, oavsett deras plats i 
innovationskedjan. Därigenom kan EIT 
också bidra till att ta itu med den 
”europeiska paradoxen” som innebär att 
befintlig forskning av hög kvalitet långt 
ifrån utnyttjas till fullo. Därigenom ska EIT 
bidra till att föra ut idéer på marknaden.
Detta kommer, huvudsakligen via KI-
grupperna och EIT:s inriktning mot att 
främja entreprenörsmässigt tänkande, att 
skapa nya affärsmöjligheter både i form av 
nyetablerade företag och 
avknoppningsföretag, men även inom 
befintlig industri.

EIT ska sträva efter att frigöra den 
innovativa potentialen hos människor och 
utnyttja deras idéer, oavsett deras plats i 
innovationskedjan. Därigenom kan EIT 
också bidra till att ta itu med den 
”europeiska paradoxen” som innebär att 
befintlig forskning av hög kvalitet långt 
ifrån utnyttjas till fullo. Därigenom ska EIT 
bidra till att föra ut idéer på marknaden.
EIT måste säkerställa öppen tillgång till 
alla europeiska forskarsamhällen av hög 
kvalitet. Detta kommer, huvudsakligen via 
KI-grupperna och EIT:s inriktning mot att 
främja entreprenörsmässigt tänkande, att 
skapa nya affärsmöjligheter både i form av 
nyetablerade företag och 
avknoppningsföretag, men även inom 
befintlig industri.

Or. en

Ändringsförslag 1789
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 5 – punkt 3 – led a – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT ska sträva efter att frigöra den 
innovativa potentialen hos människor och 
utnyttja deras idéer, oavsett deras plats i 
innovationskedjan. Därigenom kan EIT 
också bidra till att ta itu med den 
”europeiska paradoxen” som innebär att 
befintlig forskning av hög kvalitet långt 
ifrån utnyttjas till fullo. Därigenom ska EIT 
bidra till att föra ut idéer på marknaden.
Detta kommer, huvudsakligen via KI-
grupperna och EIT:s inriktning mot att 
främja entreprenörsmässigt tänkande, att 
skapa nya affärsmöjligheter både i form av 
nyetablerade företag och 
avknoppningsföretag, men även inom 
befintlig industri.

EIT ska sträva efter att frigöra den 
innovativa potentialen hos människor och 
utnyttja deras idéer, oavsett deras plats i 
innovationskedjan. Därigenom kan EIT 
också bidra till att ta itu med den 
”europeiska paradoxen” som innebär att 
befintlig forskning av hög kvalitet långt 
ifrån utnyttjas till fullo. Därigenom ska EIT 
bidra till att föra ut idéer på marknaden och 
stimulera medvetenheten om vikten av att 
överföra vetenskapliga rön till 
näringslivet. Detta kommer, huvudsakligen 
via KI-grupperna och EIT:s inriktning mot 
att främja entreprenörsmässigt tänkande, 
att skapa nya affärsmöjligheter både i form 
av nyetablerade företag och 
avknoppningsföretag, men även inom 
befintlig industri.

Or. en

Ändringsförslag 1790
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 5 – punkt 3 – led a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT ska sträva efter att frigöra den 
innovativa potentialen hos människor och 
utnyttja deras idéer, oavsett deras plats i 
innovationskedjan. Därigenom kan EIT 
också bidra till att ta itu med den 
”europeiska paradoxen” som innebär att 
befintlig forskning av hög kvalitet långt 
ifrån utnyttjas till fullo. Därigenom ska EIT 
bidra till att föra ut idéer på marknaden.
Detta kommer, huvudsakligen via KI-
grupperna och EIT:s inriktning mot att 
främja entreprenörsmässigt tänkande, att 
skapa nya affärsmöjligheter både i form av 
nyetablerade företag och 

EIT ska sträva efter att frigöra den 
innovativa potentialen hos människor och 
utnyttja deras idéer, oavsett deras plats i 
innovationskedjan. Därigenom kan EIT 
också bidra till att ta itu med den 
”europeiska paradoxen” som innebär att 
befintlig forskning av hög kvalitet långt 
ifrån utnyttjas till fullo. Därigenom ska EIT 
bidra till att föra ut idéer från labb till 
marknad. Detta kommer, huvudsakligen 
via KI-grupperna och EIT:s inriktning mot 
att främja entreprenörsmässigt tänkande, 
att skapa nya affärsmöjligheter både i form 
av nyetablerade företag och 
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avknoppningsföretag, men även inom 
befintlig industri.

avknoppningsföretag, men även inom 
befintlig industri.

Or. en

Ändringsförslag 1791
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 5 – punkt 3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s strategi och verksamhet ska drivas av 
en fokusering på samhällsutmaningar som 
är av yttersta vikt för framtiden, t.ex. 
klimatförändringar och hållbar energi.
Genom att ta itu med centrala 
samhällsutmaningar på ett övergripande 
sätt kommer EIT att främja 
tvärvetenskapliga och mångvetenskapliga 
metoder och bidra till att fokusera den 
forskning som bedrivs av de partner som 
ingår i KI-grupperna.

EIT:s strategi och verksamhet ska drivas av 
en fokusering på samhällsutmaningar som 
är av yttersta vikt för framtiden, t.ex. 
klimatförändringar och hållbar energi.
Detta göras i form av sektoriella och 
sektorsöverskridande innovationer som 
bygger på spetskompetens inom 
ämnesområdet och siktar på sektorer med 
kapacitet att möta globala utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 1792
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 5 – punkt 3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s strategi och verksamhet ska drivas av 
en fokusering på samhällsutmaningar som
är av yttersta vikt för framtiden, t.ex. 
klimatförändringar och hållbar energi.
Genom att ta itu med centrala 
samhällsutmaningar på ett övergripande 
sätt kommer EIT att främja 
tvärvetenskapliga och mångvetenskapliga 
metoder och bidra till att fokusera den 

EIT:s strategi och verksamhet ska drivas av 
en fokusering på områden som har en 
verklig potential till innovation och en 
tydlig relevans för de samhällsutmaningar 
som tas upp i Horisont 2020. Genom att ta 
itu med centrala samhällsutmaningar på ett 
övergripande sätt kommer EIT att främja 
tvärvetenskapliga och mångvetenskapliga 
metoder och bidra till att fokusera den 
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forskning som bedrivs av de partner som 
ingår i KI-grupperna.

forskning som bedrivs av de partner som 
ingår i KI-grupperna.

Or. en

Ändringsförslag 1793
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 5 – punkt 3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s strategi och verksamhet ska drivas av 
en fokusering på samhällsutmaningar som 
är av yttersta vikt för framtiden, t.ex. 
klimatförändringar och hållbar energi.
Genom att ta itu med centrala 
samhällsutmaningar på ett övergripande 
sätt kommer EIT att främja 
tvärvetenskapliga och mångvetenskapliga 
metoder och bidra till att fokusera den 
forskning som bedrivs av de partner som 
ingår i KI-grupperna.

EIT:s strategi och verksamhet ska drivas av 
en fokusering på samhällsutmaningar som 
är av yttersta vikt för framtiden, t.ex. 
klimatförändringar och hållbar energi, så 
som anges i det strategiska 
innovationsprogrammet. Genom att ta itu 
med centrala samhällsutmaningar på ett 
övergripande sätt kommer EIT att främja 
tvärvetenskapliga och mångvetenskapliga 
metoder och bidra till att fokusera den 
forskning som bedrivs av de partner som 
ingår i KI-grupperna.

Or. en

Ändringsförslag 1794
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 5 – punkt 3 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT:s strategi och verksamhet ska drivas av 
en fokusering på samhällsutmaningar som 
är av yttersta vikt för framtiden, t.ex. 
klimatförändringar och hållbar energi.
Genom att ta itu med centrala 
samhällsutmaningar på ett övergripande 
sätt kommer EIT att främja 
tvärvetenskapliga och mångvetenskapliga 

EIT:s strategi och verksamhet ska drivas av 
en fokusering på samhällsutmaningar som 
är av yttersta vikt för framtiden. Genom att 
ta itu med centrala samhällsutmaningar på 
ett övergripande sätt kommer EIT att 
främja tvärvetenskapliga och 
mångvetenskapliga metoder och bidra till 
att fokusera den forskning som bedrivs av 
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metoder och bidra till att fokusera den 
forskning som bedrivs av de partner som 
ingår i KI-grupperna.

de partner som ingår i KI-grupperna.

Or. it

Ändringsförslag 1795
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 5 – punkt 3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT ska fullt ut integrera utbildning i alla 
stadier av karriären och utveckla nya och 
innovativa kursplaner för att återspegla 
behovet av nya profiler till följd av
komplexa samhällsutmaningar och 
ekonomiska utmaningar. I det 
sammanhanget kommer EIT att spela en 
viktig roll för att uppmuntra erkännande av 
nya examina och utbildningsbevis i 
medlemsstaterna.

EIT ska fullt ut integrera utbildning i alla 
stadier av karriären och utveckla nya och 
innovativa kursplaner för att återspegla 
behovet av nya profiler till följd av den 
ständigt pågående utvecklingen i 
samhället, i ekonomin och på 
arbetsmarknaden. I det sammanhanget 
kommer EIT att spela en viktig roll för att 
uppmuntra erkännande av nya examina och 
utbildningsbevis i medlemsstaterna.

Or. it

Ändringsförslag 1796
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 5 – punkt 3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT ska fullt ut integrera utbildning i alla 
stadier av karriären och utveckla nya och 
innovativa kursplaner för att återspegla 
behovet av nya profiler till följd av 
komplexa samhällsutmaningar och 
ekonomiska utmaningar. I det 
sammanhanget kommer EIT att spela en 
viktig roll för att uppmuntra erkännande av 
nya examina och utbildningsbevis i 

EIT ska fullt ut integrera utbildning i alla 
stadier av karriären och stödja och 
underlätta utvecklingen av nya och 
innovativa kursplaner för att återspegla 
behovet av nya profiler till följd av 
komplexa samhällsutmaningar och 
ekonomiska utmaningar. I det 
sammanhanget kommer EIT att spela en 
viktig roll för att uppmuntra erkännande av 
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medlemsstaterna. nya examina och utbildningsbevis i 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 1797
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 5 – punkt 3 – led c – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT ska fullt ut integrera utbildning i alla 
stadier av karriären och utveckla nya och 
innovativa kursplaner för att återspegla 
behovet av nya profiler till följd av 
komplexa samhällsutmaningar och 
ekonomiska utmaningar. I det 
sammanhanget kommer EIT att spela en 
viktig roll för att uppmuntra erkännande av 
nya examina och utbildningsbevis i 
medlemsstaterna.

EIT ska fullt ut integrera utbildning i alla 
stadier av karriären och utveckla nya och 
innovativa kursplaner för att återspegla 
behovet av nya profiler till följd av 
komplexa samhällsutmaningar och 
ekonomiska utmaningar. I det 
sammanhanget kommer EIT att spela en 
viktig roll för att uppmuntra erkännande av 
nya examina och utbildningsbevis i 
medlemsstaterna genom en stark 
spetskompetensmärkning från EIT.

Or. en

Ändringsförslag 1798
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 5 – punkt 3 – led c – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT kommer också att spela en viktig roll 
i finjusteringen av begreppet 
”entreprenörskap”, via sina 
utbildningsprogram som främjar 
entreprenörskap i ett kunskapsintensivt 
sammanhang, bygger på innovativ 
forskning och bidrar till lösningar av stor 
relevans för samhället.

utgår



AM\907850SV.doc 157/159 PE492.790v01-00

SV

Or. it

Motivering

Det är riskabelt och betänkligt att vilja koppla begreppet entreprenörskap exklusivt till 
utbildningsprogrammen, eftersom det innebär att man på förhand bestämmer vem som är 
”entreprenör” och vem som inte är det.

Ändringsförslag 1799
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 5 – punkt 3 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT ska sträva efter att bana väg för nya 
tillvägagångssätt för innovation och 
utveckla en gemensam kultur för 
innovation och kunskapsöverföring, bland 
annat genom att sprida KI-gruppernas 
erfarenheter via olika 
spridningsmekanismer, t.ex. en plattform 
för berörda parter och ett 
stipendieprogram.

EIT ska sträva efter att bana väg för nya 
tillvägagångssätt för innovation och 
utveckla en gemensam kultur för 
innovation och kunskapsöverföring, bland 
annat genom att sprida KI-gruppernas 
erfarenheter via olika 
spridningsmekanismer, t.ex. en plattform 
för berörda parter, priser och tävlingar, 
produkt- och processutställningar, pooler 
med immaterialrätter och patent samt ett 
stipendieprogram.

Or. en

Ändringsförslag 1800
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 5 – punkt 3 – led f – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EIT kommer att bidra avsevärt till målen i 
Horisont 2020, framför allt genom att ta itu 
med samhällsutmaningar på ett sätt som 
kompletterar andra initiativ inom dessa 
områden. Det kommer att prova ut nya och 
förenklade metoder för finansiering och 
förvaltning och därigenom spela en 

EIT kommer att bidra avsevärt till målen i 
Horisont 2020, framför allt genom att ta itu 
med samhällsutmaningar på ett sätt som 
kompletterar andra initiativ inom dessa 
områden. Det kommer att prova ut nya och 
förenklade metoder för finansiering och 
förvaltning och därigenom spela en 
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ledande roll i det europeiska 
innovationslandskapet. EIT:s strategi för 
finansiering kommer att vara fast baserad 
på en stark hävstångseffekt, för att 
mobilisera både offentliga och privata 
medel. Det kommer dessutom att använda 
helt nya metoder för riktat stöd till 
individuella verksamheter genom EIT-
stiftelsen.

ledande roll i det europeiska 
innovationslandskapet. EIT:s strategi för 
finansiering kommer att vara fast baserad 
på en stark hävstångseffekt, för att 
mobilisera både offentliga och privata 
medel. Det kommer dessutom att använda 
helt nya metoder för riktat stöd till 
individuella verksamheter.

Or. it

Ändringsförslag 1801
Oreste Rossi

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 5 – punkt 3 – led g – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Via KI-grupperna och deras centrum för 
samlokalisering – knutpunkter för 
spetskompetens, där högre utbildning, 
forskning och näringslivspartner 
sammanförs på en bestämd geografisk plats 
– kommer EIT också att få en 
regionalpolitisk koppling. Det ska framför 
allt säkerställa bättre förbindelser mellan 
anstalter för högre utbildning och regional 
innovation och tillväxt, i samband med 
regionala och nationella strategier för smart 
specialisering. Därmed kommer man att 
bidra till målen för unionens 
sammanhållningspolitik.

Via KI-grupperna och deras centrum för 
samlokalisering – knutpunkter för 
spetskompetens, där högre utbildning, 
forskning och näringslivspartner 
sammanförs på en bestämd geografisk plats 
– kommer EIT också att få en 
regionalpolitisk koppling. Det ska framför 
allt säkerställa bättre förbindelser mellan 
anstalter för högre utbildning och
arbetsmarknaden samt regional och lokal
innovation och tillväxt, i samband med
lokala, regionala och nationella strategier 
för smart specialisering. Därmed kommer 
man att bidra till målen för unionens 
sammanhållningspolitik.

Or. it

Motivering

Om den högre utbildningen inte kopplas ihop även med arbetsmarknaden, i synnerhet på 
regional och lokal nivå, kommer Europa aldrig att kunna övervinna en av sina största 
svagheter i fråga om ekonomisk tillväxt.
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Ändringsförslag 1802
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 5 – punkt 3 – led g – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Via KI-grupperna och deras centrum för 
samlokalisering – knutpunkter för 
spetskompetens, där högre utbildning, 
forskning och näringslivspartner 
sammanförs på en bestämd geografisk plats 
– kommer EIT också att få en 
regionalpolitisk koppling. Det ska framför 
allt säkerställa bättre förbindelser mellan 
anstalter för högre utbildning och regional 
innovation och tillväxt, i samband med 
regionala och nationella strategier för smart 
specialisering. Därmed kommer man att 
bidra till målen för unionens 
sammanhållningspolitik

Via KI-grupperna och deras centrum för 
samlokalisering – knutpunkter för 
spetskompetens, där högre utbildning, 
forskning och näringslivspartner 
sammanförs på en bestämd geografisk plats 
– kommer EIT också att få en 
regionalpolitisk koppling. Det ska framför 
allt säkerställa bättre förbindelser mellan 
anstalter för högre utbildning och/eller
regional innovation och tillväxt, i samband 
med regionala och nationella strategier för 
smart specialisering. Därmed kommer man 
att bidra till målen för unionens 
sammanhållningspolitik

Or. en


