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Ændringsforslag 754
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2. Billig og kulstoffattig elforsyning 3.2. Bæredygtig og kulstoffattig 
elforsyning

Or. en

Ændringsforslag 755
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2. Billig og kulstoffattig elforsyning 3.2. Billig og emissionsfattig elforsyning

Or. en

Ændringsforslag 756
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2. Billig og kulstoffattig elforsyning 3.2. Billig og vedvarende elforsyning med 
lav risiko

Or. en
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Ændringsforslag 757
Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Elektricitet vil spille en central rolle ved 
etableringen af en miljømæssigt 
bæredygtig, kulstoffattig økonomi. 
Udbredelsen af kulstoffattig elproduktion 
går for langsomt på grund af de høje 
omkostninger. Der er et presserende behov 
for at finde løsninger, som nedbringer 
omkostningerne markant og samtidig øger 
effektiviteten og bæredygtigheden, hvis vi 
skal fremskynde markedsudbredelsen af 
kulstoffattig elproduktion. Det er navnlig 
vigtigt:

Elektricitet vil spille en central rolle ved 
etableringen af en miljømæssigt 
bæredygtig, kulstoffattig økonomi. 
Udbredelsen af kulstoffattig elproduktion 
går for langsomt på grund af de høje 
omkostninger og forældede 
energimarkedsstrukturer. Der er et 
presserende behov for at finde løsninger, 
som nedbringer omkostningerne markant 
og samtidig øger effektiviteten og 
bæredygtigheden, hvis vi skal fremskynde 
markedsudbredelsen af bæredygtig og 
kulstoffattig elproduktion. For at nå dette 
mål skal mindst tre fjerdedele af budgettet 
til "sikker, ren og effektiv energi" 
afsættes til vedvarende energiteknologi og 
energieffektivitet. Det er navnlig vigtigt:

Or. en

Ændringsforslag 758
Britta Thomsen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Elektricitet vil spille en central rolle ved 
etableringen af en miljømæssigt 
bæredygtig, kulstoffattig økonomi. 
Udbredelsen af kulstoffattig elproduktion 
går for langsomt på grund af de høje 
omkostninger. Der er et presserende behov 
for at finde løsninger, som nedbringer 
omkostningerne markant og samtidig øger 
effektiviteten og bæredygtigheden, hvis vi 
skal fremskynde markedsudbredelsen af 

Elektricitet vil spille en central rolle ved 
etableringen af en miljømæssigt 
bæredygtig, kulstoffattig økonomi. 
Udbredelsen af kulstoffattig elproduktion 
går for langsomt på grund af de høje 
omkostninger. Der er et presserende behov 
for at finde løsninger, som nedbringer 
omkostningerne markant og samtidig øger 
effektiviteten og bæredygtigheden, hvis vi 
skal fremskynde markedsudbredelsen af 
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kulstoffattig elproduktion. Det er navnlig 
vigtigt:

kulstoffattig elproduktion. Siden RP7 har 
vedvarende energi mindsket 
omkostningerne betydeligt. For at opnå 
yderligere reduktioner skal mindst to 
tredjedele af budgettet afsættes til 
vedvarende energiteknologi, navnlig til:

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at EU sikrer tilstrækkelige midler til opnåelse af målsætningerne i 
direktivet om vedvarende energi og energikøreplanen 2050, som forudser, at andelen af 
vedvarende energikilder i det samlede bruttoenergiforbrug går fra 55 % til 75 % og medfører 
en andel af vedvarende energikilder i elforbruget på 97 % med de lavest mulige 
omkostninger.

Ændringsforslag 759
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Elektricitet vil spille en central rolle ved 
etableringen af en miljømæssigt 
bæredygtig, kulstoffattig økonomi. 
Udbredelsen af kulstoffattig elproduktion 
går for langsomt på grund af de høje 
omkostninger. Der er et presserende behov 
for at finde løsninger, som nedbringer 
omkostningerne markant og samtidig øger 
effektiviteten og bæredygtigheden, hvis vi 
skal fremskynde markedsudbredelsen af 
kulstoffattig elproduktion. Det er navnlig 
vigtigt:

Elektricitet vil spille en central rolle ved 
etableringen af en miljømæssigt 
bæredygtig, kulstoffattig økonomi. 
Udbredelsen af kulstoffattig elproduktion 
går for langsomt på grund af de høje 
omkostninger. Der er et presserende behov 
for at finde løsninger, som nedbringer 
omkostningerne, så at de kan blive rimelige 
og konkurrencedygtige, og samtidig øger 
effektiviteten og bæredygtigheden, hvis vi 
skal fremskynde markedsudbredelsen af 
kulstoffattig elproduktion. Det er navnlig 
vigtigt:

Or. it

Ændringsforslag 760
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Elektricitet vil spille en central rolle ved 
etableringen af en miljømæssigt 
bæredygtig, kulstoffattig økonomi. 
Udbredelsen af kulstoffattig elproduktion 
går for langsomt på grund af de høje 
omkostninger. Der er et presserende behov 
for at finde løsninger, som nedbringer 
omkostningerne markant og samtidig øger 
effektiviteten og bæredygtigheden, hvis vi 
skal fremskynde markedsudbredelsen af 
kulstoffattig elproduktion. Det er navnlig 
vigtigt:

Elektricitet vil spille en central rolle ved 
etableringen af en miljømæssigt 
bæredygtig, vedvarende og energieffektiv
økonomi. Udbredelsen af vedvarende
elproduktion går for langsomt, eftersom de 
nuværende energisystemer er udformet 
for historiske parter og teknologier, der
indtil i dag har opsuget langt den største 
del af verdens og Europas 
forskningsfinansiering og -støtte. Der er et 
presserende behov for at finde løsninger, 
som nedbringer adgangsbarriererne og 
samtidig øger effektiviteten og 
bæredygtigheden, hvis vi skal fremskynde 
markedsudbredelsen af vedvarende
elproduktion. Det er navnlig vigtigt:

Or. en

Ændringsforslag 761
Kathleen Van Brempt

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Elektricitet vil spille en central rolle ved 
etableringen af en miljømæssigt 
bæredygtig, kulstoffattig økonomi. 
Udbredelsen af kulstoffattig elproduktion 
går for langsomt på grund af de høje 
omkostninger. Der er et presserende behov 
for at finde løsninger, som nedbringer 
omkostningerne markant og samtidig øger 
effektiviteten og bæredygtigheden, hvis vi 
skal fremskynde markedsudbredelsen af 
kulstoffattig elproduktion. Det er navnlig 
vigtigt:

Elektricitet vil spille en central rolle ved 
etableringen af en miljømæssigt 
bæredygtig, kulstoffattig økonomi. 
Udbredelsen af kulstoffattig elproduktion 
går for langsomt på grund af de høje 
omkostninger. Der er et presserende behov 
for at finde løsninger, som nedbringer 
omkostningerne markant og samtidig øger 
effektiviteten og bæredygtigheden, hvis vi 
skal fremskynde markedsudbredelsen af 
kulstoffattig elproduktion. Udgifterne til 
vedvarende energi er faldet betydeligt de 
seneste år. For at sikre en yderligere 
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reduktion af omkostningerne og fremme 
udviklingen af vedvarende energikilder 
skal mindst to tredjedele af budgettet 
afsættes til vedvarende energikilder. Det 
er navnlig vigtigt:

Or. en

Ændringsforslag 762
Bendt Bendtsen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Elektricitet vil spille en central rolle ved 
etableringen af en miljømæssigt 
bæredygtig, kulstoffattig økonomi. 
Udbredelsen af kulstoffattig elproduktion 
går for langsomt på grund af de høje 
omkostninger. Der er et presserende behov 
for at finde løsninger, som nedbringer 
omkostningerne markant og samtidig øger 
effektiviteten og bæredygtigheden, hvis vi 
skal fremskynde markedsudbredelsen af 
kulstoffattig elproduktion. Det er navnlig 
vigtigt:

Elektricitet vil spille en central rolle ved 
etableringen af en miljømæssigt 
bæredygtig, kulstoffattig økonomi. 
Udbredelsen af kulstoffattig elproduktion 
går for langsomt på grund af de høje 
omkostninger. Der er et presserende behov 
for at finde løsninger, som nedbringer 
omkostningerne markant og samtidig øger 
effektiviteten og bæredygtigheden, hvis vi 
skal fremskynde markedsudbredelsen af 
kulstoffattig elproduktion. Derfor skal 
mindst to tredjedele af budgettet til 
ikkenuklear energiforskning afsættes til 
vedvarende energiteknologi og 
energieffektivitet. Det er navnlig vigtigt:

Or. en

Ændringsforslag 763
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Elektricitet vil spille en central rolle ved 
etableringen af en miljømæssigt 

Elektricitet vil spille en central rolle ved 
etableringen af en miljømæssigt 
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bæredygtig, kulstoffattig økonomi. 
Udbredelsen af kulstoffattig elproduktion 
går for langsomt på grund af de høje 
omkostninger. Der er et presserende behov 
for at finde løsninger, som nedbringer 
omkostningerne markant og samtidig øger 
effektiviteten og bæredygtigheden, hvis vi 
skal fremskynde markedsudbredelsen af 
kulstoffattig elproduktion. Det er navnlig 
vigtigt:

bæredygtig, kulstoffattig økonomi. 
Udbredelsen af kulstoffattig elproduktion 
går for langsomt på grund af de høje 
omkostninger. Der er et presserende behov 
for at finde løsninger, som nedbringer 
omkostningerne markant og samtidig øger 
effektiviteten og bæredygtigheden, hvis vi 
skal fremskynde markedsudbredelsen af 
kulstoffattig elproduktion. Der bør 
samtidig ske en forbedring af 
brændstofkilderne til elproduktion med 
henblik på at begrænse deres emissioner 
og miljømæssige indvirkninger, indtil de 
kan erstattes af kulstoffattige alternativer. 
Det er navnlig vigtigt:

Or. en

Ændringsforslag 764
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Elektricitet vil spille en central rolle ved 
etableringen af en miljømæssigt 
bæredygtig, kulstoffattig økonomi. 
Udbredelsen af kulstoffattig elproduktion 
går for langsomt på grund af de høje 
omkostninger. Der er et presserende behov 
for at finde løsninger, som nedbringer 
omkostningerne markant og samtidig øger 
effektiviteten og bæredygtigheden, hvis vi 
skal fremskynde markedsudbredelsen af 
kulstoffattig elproduktion. Det er navnlig 
vigtigt:

Elektricitet vil spille en central rolle ved 
etableringen af en miljømæssigt 
bæredygtig, kulstoffattig økonomi. 
Udbredelsen af kulstoffattig elproduktion 
går for langsomt på grund af de høje 
omkostninger. Der er et presserende behov 
for at finde løsninger, som nedbringer 
omkostningerne markant og samtidig øger 
effektiviteten og bæredygtigheden, hvis vi 
skal fremskynde markedsudbredelsen af 
kulstoffattig elproduktion. Der skal 
fokuseres på forsknings- og 
innovationsaktiviteter inden for 
vedvarende energiteknologi såsom 
solenergi, solvarme og vindenergi med 
henblik på at forbedre deres effektivitet, 
reducere de forbundne omkostninger og 
øge deres konkurrenceevne på markedet. 
Der er navnlig behov for:
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Or. en

Ændringsforslag 765
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet på området for vindenergi er at 
nedbringe omkostningerne ved 
elproduktion på land og offshore med op til 
omkring 20 % i 2020 sammenlignet med 
2010, at producere en stadig større andel 
offshore og at muliggøre ordentlig 
integration i elnettet. Fokus vil være rettet 
mod udvikling, afprøvning og 
demonstration af næste generation af 
systemer til omdannelse af vindenergi i 
større målestok og med højere 
udnyttelseseffektivitet og øget 
tilgængelighed både på land og offshore 
(også i fjerne områder og under krævende 
vejrforhold) samt nye processer til 
serieproduktion.

Målet på området for vindenergi er at 
nedbringe omkostningerne ved 
elproduktion på land og offshore med op til 
omkring 20 % i 2020 sammenlignet med 
2010, at producere en stadig større andel 
offshore og at muliggøre ordentlig 
integration i elnettet. Fokus vil være rettet 
mod udvikling, afprøvning og 
demonstration af næste generation af 
systemer til omdannelse af vindenergi i 
større målestok og med højere 
udnyttelseseffektivitet og øget 
tilgængelighed både på land og offshore 
(også i fjerne områder og under krævende 
vejrforhold) samt nye processer til 
serieproduktion. Det er i den forbindelse 
vigtigt at fremme samarbejdet med de 
øvrige parter i Horisont 2020-programmet 
for så vidt angår forskning i 
tilgængelighed, produktion og erstatning 
af nye og teknologiske materialer, 
herunder sjældne jordarter og øvrige 
kritiske ressourcer, som er nødvendige for 
vindmøller.

Or. en

Ændringsforslag 766
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet på området for vindenergi er at 
nedbringe omkostningerne ved 
elproduktion på land og offshore med op til 
omkring 20 % i 2020 sammenlignet med 
2010, at producere en stadig større andel 
offshore og at muliggøre ordentlig 
integration i elnettet. Fokus vil være rettet 
mod udvikling, afprøvning og 
demonstration af næste generation af 
systemer til omdannelse af vindenergi i 
større målestok og med højere 
udnyttelseseffektivitet og øget 
tilgængelighed både på land og offshore 
(også i fjerne områder og under krævende 
vejrforhold) samt nye processer til 
serieproduktion.

Målet på området for vindenergi er at 
nedbringe omkostningerne ved 
elproduktion på land og offshore med op til 
omkring 20 % i 2020 sammenlignet med 
2010, at producere en stadig større andel 
offshore og at muliggøre ordentlig 
integration i elnettet. Fokus vil være rettet 
mod udvikling, afprøvning og 
demonstration af næste generation af 
systemer til omdannelse af vindenergi i 
større målestok og med højere 
udnyttelseseffektivitet og øget 
tilgængelighed både på land og offshore 
(også i fjerne områder og under krævende 
vejrforhold) samt nye processer til 
serieproduktion. For at opnå et klarere 
billede af, hvorvidt vindenergi kan opfylde 
dette mål, vil der blive oprettet en særskilt 
budgetpost for europæiske 
industriinitiativer for vindenergi under 
SET-planen.

Or. it

Ændringsforslag 767
Fiona Hall

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet på området for vindenergi er at 
nedbringe omkostningerne ved 
elproduktion på land og offshore med op til 
omkring 20 % i 2020 sammenlignet med 
2010, at producere en stadig større andel 
offshore og at muliggøre ordentlig
integration i elnettet. Fokus vil være rettet 
mod udvikling, afprøvning og 
demonstration af næste generation af 
systemer til omdannelse af vindenergi i 

Målet på området for vindenergi er at 
nedbringe omkostningerne ved 
elproduktion på land og offshore med op til 
omkring 30 % i 2020 sammenlignet med 
2010, at producere en stadig større andel 
offshore og at muliggøre ordentlig 
integration i elnettet. Fokus vil være rettet 
mod udvikling, afprøvning og 
demonstration af næste generation af 
systemer til omdannelse af vindenergi i 
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større målestok og med højere 
udnyttelseseffektivitet og øget 
tilgængelighed både på land og offshore 
(også i fjerne områder og under krævende 
vejrforhold) samt nye processer til 
serieproduktion.

større målestok og med højere 
udnyttelseseffektivitet og øget 
tilgængelighed både på land og offshore 
(også i fjerne områder og under krævende 
vejrforhold) samt nye processer til 
serieproduktion.

Or. en

Ændringsforslag 768
Corinne Lepage

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet på området for vindenergi er at 
nedbringe omkostningerne ved 
elproduktion på land og offshore med op til 
omkring 20 % i 2020 sammenlignet med 
2010, at producere en stadig større andel 
offshore og at muliggøre ordentlig 
integration i elnettet. Fokus vil være rettet 
mod udvikling, afprøvning og 
demonstration af næste generation af 
systemer til omdannelse af vindenergi i 
større målestok og med højere 
udnyttelseseffektivitet og øget 
tilgængelighed både på land og offshore 
(også i fjerne områder og under krævende 
vejrforhold) samt nye processer til 
serieproduktion.

Målet på området for vindenergi er at 
nedbringe omkostningerne ved 
elproduktion på land og offshore med op til 
omkring 20 % i 2020 sammenlignet med 
2010, at producere en stadig større andel 
offshore og at muliggøre ordentlig 
integration i elnettet. Fokus vil være rettet 
mod udformning, udvikling, afprøvning og 
demonstration af næste generation af 
systemer til omdannelse af vindenergi i 
større målestok og med højere 
udnyttelseseffektivitet og øget 
tilgængelighed både på land og offshore 
(også i fjerne områder og under krævende 
vejrforhold) samt nye processer til 
serieproduktion.

Or. fr

Ændringsforslag 769
Britta Thomsen

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet på området for vindenergi er at 
nedbringe omkostningerne ved 
elproduktion på land og offshore med op til 
omkring 20 % i 2020 sammenlignet med 
2010, at producere en stadig større andel 
offshore og at muliggøre ordentlig 
integration i elnettet. Fokus vil være rettet 
mod udvikling, afprøvning og 
demonstration af næste generation af 
systemer til omdannelse af vindenergi i 
større målestok og med højere 
udnyttelseseffektivitet og øget 
tilgængelighed både på land og offshore 
(også i fjerne områder og under krævende 
vejrforhold) samt nye processer til 
serieproduktion.

Målet på området for vindenergi er at 
nedbringe omkostningerne ved 
elproduktion på land og offshore med op til 
omkring 20 % i 2020 sammenlignet med 
2010, at producere en stadig større andel 
offshore og at muliggøre ordentlig 
integration i elnettet. Fokus vil være rettet 
mod udvikling, afprøvning og 
demonstration af næste generation af 
systemer til omdannelse af vindenergi i 
større målestok og med højere 
udnyttelseseffektivitet og øget 
tilgængelighed både på land og offshore 
(også i fjerne områder og under krævende 
vejrforhold) samt nye processer til 
serieproduktion. Muligheden for at 
anvende fjerntliggende områder og 
områder med ekstreme vejrforhold bør 
undersøges ved hjælp af egnede 
atmosfære- og 
oceanmodelleringsinstrumenter. Det er 
derfor nødvendigt, at industriinitiativet for 
vindenergi får tildelt en særlig budgetpost 
under SET-planen.

Or. en

Begrundelse

I energikøreplanen 2050 forventer Kommissionen, at vindenergi vil udgøre den væsentligste 
kilde og omfatte mellem 31,6 % og 48,7 % af elproduktionen i 2050, hvormed vindenergi 
giver mere elektricitet end nogen anden teknologi. Dette kan imidlertid ikke realiseres uden 
tilstrækkelige forskningsmidler. Ud over at give finansiel støtte skal budgetposten ligeledes 
give den politiske sikkerhed, som er nødvendig for industrien med henblik på at tilpasse 
investeringsstrategierne og øge gearingseffekten af samfinansierede projekter.

Ændringsforslag 770
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne ved udnyttelse af 
solenergi (fotovoltaik og koncentreret 
solenergi) skal være halveret i 2020 
sammenlignet med 2010, hvis denne 
energiform skal vinde andele på 
elmarkedet.

Omkostningerne ved udnyttelse af 
solenergi (fotovoltaik og koncentreret 
solenergi) skal mindst være halveret i 2020 
sammenlignet med 2010, hvis denne 
energiform skal vinde andele på 
elmarkedet.

Or. it

Ændringsforslag 771
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På området for fotovoltaik vil dette kræve 
langsigtet forskning i nye koncepter og 
systemer samt demonstration og 
afprøvning af masseproduktion med
henblik på udbredelse i stor målestok.

På området for fotovoltaik vil dette kræve 
langsigtet forskning i nye koncepter og 
systemer samt demonstration og 
afprøvning af fordelene ved 
masseproduktion med henblik på 
udbredelse i stor målestok til en 
overkommelig og konkurrencedygtig pris.

Or. it

Ændringsforslag 772
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På området for fotovoltaik vil dette kræve 
langsigtet forskning i nye koncepter og
systemer samt demonstration og 
afprøvning af masseproduktion med 
henblik på udbredelse i stor målestok.

På området for fotovoltaik vil dette kræve 
forskning i fremstillingsprocesser og 
produkter med højere ydeevne,
demonstration og afprøvning af 
masseproduktion med henblik på 
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udbredelse i stor målestok samt langsigtet 
forskning i nye teknologier. Der vil blive 
sat fokus på udvikling og demonstration 
af forbedrede netgrænseflader (netlagring 
og aktive strømvendere, som præsterer 
tjenesteydelser til elektricitetssystemer) og 
forbedrede bygningsgrænseflader 
(avancerede multifunktionelle PV-
moduler og reguleringselementer med 
specifikke funktioner til 
bygningsintegrering).

Or. en

Begrundelse

Horisont 2020 bør bidrage til at opnå prioriteterne i PV-køreplanen for 2010-2020 og 
teknologierne for koncentreret solenergi i henhold til det europæiske industriinitiativ for 
solenergi.

Ændringsforslag 773
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår koncentreret solenergi, vil 
fokus være rettet mod at udvikle metoder 
til at øge effektiviteten og nedbringe 
omkostningerne og miljøpåvirkningen, 
hvilket vil muliggøre industriel opskalering 
af demonstrerede teknologier ved at opføre 
nyskabende kraftværker. Løsningsforslag 
til effektivt at kombinere produktion af 
solbaseret elektricitet med afsaltning af 
vand vil blive afprøvet.

Hvad angår koncentreret solenergi, vil 
fokus være rettet mod at udvikle metoder 
til at øge effektiviteten og ekspeditionen 
gennem lagring og hybridation, og 
nedbringe omkostningerne og 
miljøpåvirkningen. Ud over forskning er 
formålet at fremme industriel opskalering 
af demonstrerede teknologier ved at opføre 
nyskabende kraftværker. Løsningsforslag 
til effektivt at kombinere produktion af 
solbaseret elektricitet med andre 
vedvarende energikilder, såsom biomasse 
i hybridanlæg, som muliggør en stabil 
elproduktion, eller andre formål som 
afsaltning af vand skal prioriteres.

Or. en
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Begrundelse

Horisont 2020 bør bidrage til at opnå prioriteterne i PV-køreplanen for 2010-2020 og 
teknologierne for koncentreret solenergi i henhold til det europæiske industriinitiativ for 
solenergi.

Ændringsforslag 774
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På området for fotovoltaik vil dette kræve 
langsigtet forskning i nye koncepter og
systemer samt demonstration og 
afprøvning af masseproduktion med 
henblik på udbredelse i stor målestok.

På området for fotovoltaik vil dette kræve 
langsigtet forskning i nye koncepter og 
systemer samt demonstration og 
afprøvning af masseproduktion med 
henblik på udbredelse i stor målestok af 
såvel centrale som små decentrale PV-
systemer samt øget fokus på Europas 
styrker såsom industrielt design og 
bygningsintegrering.

Or. en

Ændringsforslag 775
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at opnå et klarere billede af, hvorvidt 
solenergi kan opfylde de mål, der er 
opstillet, vil der blive oprettet en særskilt 
budgetpost for europæiske 
industriinitiativer for solenergi under 
SET-planen.

Or. it
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Ændringsforslag 776
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.3. at udvikle konkurrencedygtige og 
miljømæssigt sikre teknologier til 
opsamling, transport og lagring af CO2

udgår

Opsamling, transport og lagring af CO2
(CCS) er en vigtig mulighed, som skal 
udbredes på verdensplan på kommercielle 
vilkår for at klare den udfordring, der 
ligger i at sikre en kulstoffattig el-
produktionsindustri i 2050. Målet er at 
minimere ekstraomkostningerne ved CCS 
i energisektoren for kul- og gasfyrede 
kraftanlæg sammenlignet med tilsvarende 
anlæg uden CCS og energiintensive 
industrielle anlæg.
Der vil navnlig blive ydet støtte til at 
demonstrere hele CCS-kæden for en 
repræsentativ vifte af forskellige 
teknologier til opsamling, transport og 
lagring. Dette vil blive ledsaget af 
forskning i videreudvikling af 
teknologierne og frembringelse af mere 
konkurrencedygtige 
opsamlingsteknologier, forbedrede 
komponenter, integrerede systemer og 
processer, forsvarlig geologisk oplagring 
og rationelle løsninger med hensyn til 
genanvendelse af opsamlet CO2 i stor 
målestok for at muliggøre kommerciel 
udbredelse af CCS-teknologier til 
kraftværker, der anvender fossile 
brændstoffer, og andre kulstofintensive 
industrier, som sættes i drift efter 2020.

Or. it
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Ændringsforslag 777
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.3. at udvikle konkurrencedygtige og 
miljømæssigt sikre teknologier til 
opsamling, transport og lagring af CO2

udgår

Opsamling, transport og lagring af CO2
(CCS) er en vigtig mulighed, som skal 
udbredes på verdensplan på kommercielle 
vilkår for at klare den udfordring, der 
ligger i at sikre en kulstoffattig el-
produktionsindustri i 2050. Målet er at 
minimere ekstraomkostningerne ved CCS 
i energisektoren for kul- og gasfyrede 
kraftanlæg sammenlignet med tilsvarende 
anlæg uden CCS og energiintensive 
industrielle anlæg.
Der vil navnlig blive ydet støtte til at 
demonstrere hele CCS-kæden for en 
repræsentativ vifte af forskellige 
teknologier til opsamling, transport og 
lagring. Dette vil blive ledsaget af 
forskning i videreudvikling af 
teknologierne og frembringelse af mere 
konkurrencedygtige 
opsamlingsteknologier, forbedrede 
komponenter, integrerede systemer og 
processer, forsvarlig geologisk oplagring 
og rationelle løsninger med hensyn til 
genanvendelse af opsamlet CO2 i stor 
målestok for at muliggøre kommerciel 
udbredelse af CCS-teknologier til 
kraftværker, der anvender fossile 
brændstoffer, og andre kulstofintensive 
industrier, som sættes i drift efter 2020.

Or. en
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Ændringsforslag 778
Konrad Szymański

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.3. at udvikle konkurrencedygtige og
miljømæssigt sikre teknologier til 
opsamling, transport og lagring af CO2

3.2.3. at udvikle konkurrencedygtige og 
miljømæssigt sikre teknologier til 
opsamling, anvendelse, transport og 
lagring af CO2

Or. en

Ændringsforslag 779
Konrad Szymański

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opsamling, transport og lagring af CO2
(CCS) er en vigtig mulighed, som skal 
udbredes på verdensplan på kommercielle 
vilkår for at klare den udfordring, der 
ligger i at sikre en kulstoffattig el-
produktionsindustri i 2050. Målet er at 
minimere ekstraomkostningerne ved CCS i 
energisektoren for kul- og gasfyrede 
kraftanlæg sammenlignet med tilsvarende 
anlæg uden CCS og energiintensive 
industrielle anlæg.

Opsamling, transport og lagring af CO2
(CCS) og opsamling og anvendelse (CCU) 
er vigtige muligheder, som skal udbredes 
på verdensplan på kommercielle vilkår for 
at klare den udfordring, der ligger i at sikre 
en kulstoffattig el-produktionsindustri i 
2050. Målet er at minimere 
ekstraomkostningerne ved CCS i 
energisektoren for kul- og gasfyrede 
kraftanlæg sammenlignet med tilsvarende 
anlæg uden CCS og energiintensive 
industrielle anlæg.

Or. en

Ændringsforslag 780
Britta Thomsen

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opsamling, transport og lagring af CO2
(CCS) er en vigtig mulighed, som skal 
udbredes på verdensplan på kommercielle 
vilkår for at klare den udfordring, der 
ligger i at sikre en kulstoffattig el-
produktionsindustri i 2050. Målet er at 
minimere ekstraomkostningerne ved CCS i 
energisektoren for kul- og gasfyrede 
kraftanlæg sammenlignet med tilsvarende 
anlæg uden CCS og energiintensive 
industrielle anlæg.

Opsamling, transport og lagring af CO2
(CCS) er en af de muligheder, som skal 
udbredes på verdensplan på kommercielle 
vilkår for at klare den udfordring, der 
ligger i at sikre en kulstoffattig el-
produktionsindustri i 2050. Målet er at 
minimere ekstraomkostningerne ved CCS i 
energisektoren for kul- og gasfyrede 
kraftanlæg sammenlignet med tilsvarende 
anlæg uden CCS og energiintensive 
industrielle anlæg.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke relevant at definere CCS som en vigtig mulighed til opnåelse af en kulstoffattig 
produktion, idet der skal satses på energieffektivitet, vedvarende energikilder og -net for at 
opnå målet om dekarbonisering. Udbredelsen af CO2 som følge af lagring giver fortsat 
anledning til debat.

Ændringsforslag 781
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opsamling, transport og lagring af CO2
(CCS) er en vigtig mulighed, som skal 
udbredes på verdensplan på kommercielle 
vilkår for at klare den udfordring, der 
ligger i at sikre en kulstoffattig el-
produktionsindustri i 2050. Målet er at 
minimere ekstraomkostningerne ved CCS i 
energisektoren for kul- og gasfyrede 
kraftanlæg sammenlignet med tilsvarende 
anlæg uden CCS og energiintensive 
industrielle anlæg.

Opsamling, transport og lagring af CO2
(CCS) er en vigtig mulighed, som skal 
udbredes på verdensplan på kommercielle 
vilkår for at klare den udfordring, der 
ligger i at sikre en kulstoffattig el-
produktionsindustri i 2050. Målet er at 
minimere ekstraomkostningerne ved CCS i 
energisektoren og navnlig for gasfyrede 
kraftanlæg sammenlignet med tilsvarende 
anlæg uden CCS og energiintensive 
industrielle anlæg.

Or. en
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Ændringsforslag 782
Konrad Szymański

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opsamling og anvendelse af CO2 (CCU) 
indeholder endvidere et potentiale for 
endnu en værdifuld anvendelsesmulighed 
for CO2, der er opfanget fra kraftværker 
og industrielle installationer, og som kan 
bidrage til dekarbonisering af økonomien. 
CCU-systemer og -teknologier, som 
konverterer CO2 til andre produkter, 
såsom kemikalier, gødning, brændstoffer 
og bioolier, skal undersøges.

Or. en

Ændringsforslag 783
Konrad Szymański

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opsamling af kulstof kan sidestilles med 
lagring af kulstof i kemiske produkter 
(kulstof til kemikalier). Det er ligeledes 
muligt at opnå en syntesegasbaseret 
produktion af brændstoffer til lagring, 
som kan udligne svingningerne i 
elproduktionen ved hjælp af et vedvarende 
hydrogenbaseret system. Det producerede 
brændstof kan anvendes til elproduktion i 
tilfælde af spidsbelastning. Udvikling af 
omkostningslave og brændstoftolerante 
forgasningsteknologier er afgørende for 
disse systemer.

Or. en
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Ændringsforslag 784
Konrad Szymański

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3 – afsnit 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Derudover er det nødvendigt i tide at 
udvikle en pålidelig CO2-infrastruktur, 
eftersom størstedelen af de fossilt fyrede 
kraftværker og andre CO2-kilder ikke vil 
befinde sig i nærheden af 
lagringsområder, som ofte er placeret i 
havundergrunden, og eftersom 
kraftværkerne ofte er placeret i områder 
med stor efterspørgsel efter elektricitet.

Or. en

Ændringsforslag 785
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der vil navnlig blive ydet støtte til at
demonstrere hele CCS-kæden for en
repræsentativ vifte af forskellige 
teknologier til opsamling, transport og 
lagring. Dette vil blive ledsaget af 
forskning i videreudvikling af 
teknologierne og frembringelse af mere 
konkurrencedygtige 
opsamlingsteknologier, forbedrede 
komponenter, integrerede systemer og 
processer, forsvarlig geologisk oplagring 
og rationelle løsninger med hensyn til 
genanvendelse af opsamlet CO2 i stor 
målestok for at muliggøre kommerciel 
udbredelse af CCS-teknologier til 
kraftværker, der anvender fossile 

Der vil blive ydet støtte til undersøgelser 
finansieret af offentlig-private 
partnerskaber, som navnlig skal 
demonstrere hele CCS-kæden for en 
repræsentativ vifte af forskellige 
teknologier til opsamling, transport og 
lagring samt teknologier til opsamling og 
anvendelse (CCU). Dette vil blive ledsaget 
af forskning finansieret af offentlig-
private partnerskaber i videreudvikling af 
teknologierne og frembringelse af mere 
konkurrencedygtige opsamlingsteknologier 
og anvendelsesteknologier, forbedrede 
komponenter, integrerede systemer og 
processer, forsvarlig geologisk oplagring 
og rationelle løsninger med hensyn til 
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brændstoffer, og andre kulstofintensive 
industrier, som sættes i drift efter 2020.

genanvendelse af opsamlet CO2 i stor 
målestok for at muliggøre kommerciel 
udbredelse af CCS-teknologier og CCU-
teknologier til kraftværker, der anvender 
fossile brændstoffer, og andre 
kulstofintensive industrier, som sættes i 
drift efter 2020.

Or. en

Begrundelse

Der skal findes samtidige løsninger for at sikre miljøvenlig og bæredygtig opsamling og 
lagring af CO2. Eftersom sådanne undersøgelser er dyre og gennemføres i erhvervsmæssig 
øjemed, er der behov for finansiering fra den private sektor.

Ændringsforslag 786
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Jordvarme, vandkraft og havenergi kan 
sammen med andre vedvarende 
energikilder bidrage til at nedbringe CO2-
udledningerne fra Europas energiforsyning 
og samtidig gøre den mere fleksibel, hvad 
angår variabel produktion og anvendelse af 
energi. Målet er at gøre 
omkostningseffektive og bæredygtige 
teknologier kommercielt modne og derved 
muliggøre udbredelse i stor målestok på 
industrielt plan, herunder integration i 
energinettet. Havenergi fra tidevand, 
havstrømme eller bølger er en forudsigelig 
energiform helt uden emissioner. 
Forskningsaktiviteterne bør omfatte 
innovativ laboratorieskala-forskning i 
billige og pålidelige komponenter og 
materialer i et højkorrosivt foulingmiljø og 
demonstrationsprojekter under de 
forskellige forhold, der findes i de 
europæiske farvande.

Jordvarme, vandkraft og havenergi kan 
sammen med andre vedvarende 
energikilder bidrage til at nedbringe CO2-
udledningerne fra Europas energiforsyning 
og samtidig gøre den mere fleksibel, hvad 
angår variabel produktion og anvendelse af 
energi. Målet er at gøre 
omkostningseffektive og bæredygtige 
teknologier kommercielt modne og derved 
muliggøre udbredelse i stor målestok på 
industrielt plan, herunder integration i 
energinettet. Havenergi fra tidevand, 
havstrømme eller bølger er en forudsigelig 
energiform helt uden emissioner. 
Forskningsaktiviteterne bør omfatte 
innovativ laboratorieskala-forskning i 
billige og pålidelige komponenter og 
materialer i et højkorrosivt foulingmiljø og 
demonstrationsprojekter under de 
forskellige forhold, der findes i de 
europæiske farvande. For at opnå et 
klarere billede af, hvorvidt vandkraft, 
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jordvarme og havenergi samt den øvrige 
vedvarende energi kan opfylde de mål, der 
er opstillet, vil der blive oprettet en 
særskilt budgetpost for europæiske 
industriinitiativer for denne energi under 
SET-planen.

Or. it

Ændringsforslag 787
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Jordvarme, vandkraft og havenergi kan 
sammen med andre vedvarende 
energikilder bidrage til at nedbringe CO2-
udledningerne fra Europas energiforsyning 
og samtidig gøre den mere fleksibel, hvad 
angår variabel produktion og anvendelse af 
energi. Målet er at gøre 
omkostningseffektive og bæredygtige 
teknologier kommercielt modne og derved 
muliggøre udbredelse i stor målestok på
industrielt plan, herunder integration i 
energinettet. Havenergi fra tidevand, 
havstrømme eller bølger er en forudsigelig 
energiform helt uden emissioner. 
Forskningsaktiviteterne bør omfatte 
innovativ laboratorieskala-forskning i 
billige og pålidelige komponenter og 
materialer i et højkorrosivt foulingmiljø og 
demonstrationsprojekter under de 
forskellige forhold, der findes i de 
europæiske farvande.

Jordvarme, vandkraft og havenergi kan 
sammen med andre vedvarende 
energikilder bidrage til at nedbringe CO2-
udledningerne fra Europas energiforsyning 
og samtidig gøre den mere fleksibel, hvad 
angår variabel produktion og anvendelse af 
energi. Målet er at gøre 
omkostningseffektive og bæredygtige 
teknologier kommercielt modne og derved 
muliggøre udbredelse i stor målestok på 
industrielt plan, herunder integration i 
energinettet. Havenergi fra tidevand, 
havstrømme eller bølger er en forudsigelig 
energiform helt uden emissioner. 
Forskningsaktiviteterne bør omfatte 
innovativ laboratorieskala-forskning i 
billige og pålidelige komponenter og 
materialer i et højkorrosivt foulingmiljø, og 
fokus bør øges på demonstrationsprojekter 
under de forskellige forhold, der findes i de 
europæiske farvande, herunder små 
demonstrationsmodeller til undersøgelse 
af holdbarhed, energioptag og prognoser.

Or. en
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Ændringsforslag 788
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.4a. Mindsket miljømæssig indvirkning 
på energikilder
Køreplanen for en lavemissionsøkonomi 
viser, at gas på kort til mellemlang sigt 
kan bidrage til omstillingen af 
energisektoren. For at kunne opnå 
reduktionsmålene i overgangsperioden 
kræves der betydelige investeringer inden 
for forskning, udvikling, demonstration 
og indførelse af effektive, sikre og 
pålidelige lavemissionsenergiteknologier 
og energikilder. Teknologisk forskning og 
demonstrationsprojekter skal forbedre 
miljøpræstationer, risikostyring og 
sikkerhed i forbindelse med naturlige, 
konventionelle og ukonventionelle 
kulbrinter, som er den væsentligste 
brændstofkilde til elproduktion 
kombineret med opvarmning og køling. 
Formålet er at begrænse deres emissioner 
og miljømæssige indvirkninger, indtil de 
kan erstattes og udfases af kulstoffattige 
alternativer.

Or. en

Ændringsforslag 789
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at nå Unionens mål, hvad angår energi 
og nedbringelse af CO2-udledningerne, 
kræves det desuden, at der udvikles nye 

For at nå Unionens mål, hvad angår energi 
og nedbringelse af CO2-udledningerne, 
kræves det desuden, at der udvikles 



AM\909647DA.doc 25/173 PE492.826v02-00

DA

brændstoffer og mobile energikilder. Dette 
er særlig vigtigt for at klare udfordringerne 
vedrørende intelligent, grøn og integreret 
transport. Værdikæderne i forbindelse med 
disse teknologier og alternative 
brændstoffer er ikke udviklet i tilstrækkelig 
grad og skal fremrykkes til projekter i 
demonstrationsskala.

modalskift, nye brændstoffer og mobile 
energikilder. Dette er særlig vigtigt for at 
klare udfordringerne vedrørende 
intelligent, grøn og integreret transport. 
Værdikæderne i forbindelse med disse 
teknologier og alternative brændstoffer er 
ikke udviklet i tilstrækkelig grad og skal 
fremrykkes til projekter i 
demonstrationsskala.

Or. en

Ændringsforslag 790
Giles Chichester, Vicky Ford

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.3 – punkt 3.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målsætningen for bioenergi er at modne de 
mest lovende teknologier rent kommercielt, 
så vi kan opnå bæredygtig 
storskalaproduktion af avancerede 
andengenerationsbiobrændstoffer i 
forskellige værdikæder til transport og 
højeffektiv kraftvarmeproduktion på basis 
af biomasse under hensyntagen til CCS. 
Målet er at udvikle og demonstrere 
teknologien i forhold til diverse 
anvendelser af bioenergi i forskellig 
målestok, idet vi tager hensyn til forskelle 
med hensyn til geografiske og klimatiske 
forhold samt logistiske begrænsninger. I 
den mere langsigtede forskning vil vi 
understøtte udviklingen af en bæredygtig 
bioenergiindustri ud over 2020. Disse 
aktiviteter vil supplere forudgående 
forskning (i råbrændstof, bioressourcer) og 
efterfølgende forskning (i integration i 
bilparker), som gennemføres vedrørende 
andre relevante samfundsmæssige 
udfordringer.

Målsætningen for bioenergi er at modne de 
mest lovende teknologier rent kommercielt, 
så vi kan opnå bæredygtig 
storskalaproduktion af avancerede 
andengenerationsbiobrændstoffer i 
forskellige værdikæder til transport og 
højeffektiv kraftvarmeproduktion på basis 
af biomasse under hensyntagen til CCS. 
Målet er at udvikle og demonstrere 
teknologien i forhold til diverse 
anvendelser af bioenergi i forskellig 
målestok, idet vi tager hensyn til 
produktionen af store forsyninger af 
biomasse til konkurrencedygtige 
produktionsomkostninger og forskelle 
med hensyn til geografiske og klimatiske 
forhold samt logistiske begrænsninger. I 
den mere langsigtede forskning vil vi 
understøtte udviklingen af en bæredygtig 
bioenergiindustri ud over 2020. Disse 
aktiviteter vil supplere forudgående 
forskning (i råbrændstof, bioressourcer) og 
efterfølgende forskning (i integration i 
bilparker), som gennemføres vedrørende 
andre relevante samfundsmæssige 
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udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 791
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.3 – punkt 3.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målsætningen for bioenergi er at modne de 
mest lovende teknologier rent kommercielt, 
så vi kan opnå bæredygtig 
storskalaproduktion af avancerede 
andengenerationsbiobrændstoffer i 
forskellige værdikæder til transport og 
højeffektiv kraftvarmeproduktion på basis 
af biomasse under hensyntagen til CCS. 
Målet er at udvikle og demonstrere 
teknologien i forhold til diverse 
anvendelser af bioenergi i forskellig 
målestok, idet vi tager hensyn til forskelle 
med hensyn til geografiske og klimatiske 
forhold samt logistiske begrænsninger. I 
den mere langsigtede forskning vil vi 
understøtte udviklingen af en bæredygtig 
bioenergiindustri ud over 2020. Disse 
aktiviteter vil supplere forudgående 
forskning (i råbrændstof, bioressourcer) og 
efterfølgende forskning (i integration i 
bilparker), som gennemføres vedrørende 
andre relevante samfundsmæssige 
udfordringer.

Målsætningen for bioenergi er at modne de 
mest lovende teknologier rent kommercielt, 
så vi kan opnå miljømæssigt bæredygtig og 
klimavenlig produktion af avancerede 
generationsbiobrændstoffer i forskellige 
værdikæder til transport og 
højenergieffektiv kraftvarmeproduktion på 
basis af biomasse. Målet er at udvikle og 
demonstrere teknologien i forhold til 
diverse anvendelser af bioenergi i 
forskellig målestok, idet vi tager hensyn til 
atmosfæriske kulstofunderskud af 
forskellige råvarer til biomasse, herunder 
direkte og indirekte ændringer af 
arealanvendelsen samt forskelle med 
hensyn til geografiske og klimatiske 
forhold samt logistiske begrænsninger. I 
den mere langsigtede forskning vil vi 
understøtte udviklingen af en bæredygtig 
bioenergiindustri ud over 2020. Disse 
aktiviteter vil supplere forudgående 
forskning (i råbrændstof, bioressourcer) og
efterfølgende forskning (i integration i 
bilparker), som gennemføres vedrørende 
andre relevante samfundsmæssige 
udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 792
Oreste Rossi
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.3 – punkt 3.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målsætningen for bioenergi er at modne de 
mest lovende teknologier rent kommercielt, 
så vi kan opnå bæredygtig 
storskalaproduktion af avancerede 
andengenerationsbiobrændstoffer i 
forskellige værdikæder til transport og 
højeffektiv kraftvarmeproduktion på basis 
af biomasse under hensyntagen til CCS. 
Målet er at udvikle og demonstrere 
teknologien i forhold til diverse 
anvendelser af bioenergi i forskellig 
målestok, idet vi tager hensyn til forskelle 
med hensyn til geografiske og klimatiske 
forhold samt logistiske begrænsninger. I 
den mere langsigtede forskning vil vi 
understøtte udviklingen af en bæredygtig 
bioenergiindustri ud over 2020. Disse 
aktiviteter vil supplere forudgående 
forskning (i råbrændstof, bioressourcer) og 
efterfølgende forskning (i integration i 
bilparker), som gennemføres vedrørende 
andre relevante samfundsmæssige 
udfordringer.

Målsætningen for bioenergi er at modne de 
mest lovende teknologier rent kommercielt, 
så vi kan opnå bæredygtig 
storskalaproduktion af avancerede 
andengenerationsbiobrændstoffer i 
forskellige værdikæder til transport og 
højeffektiv kraftvarmeproduktion på basis 
af biomasse. Målet er at udvikle og 
demonstrere teknologien i forhold til 
diverse anvendelser af bioenergi i 
forskellig målestok, idet vi tager hensyn til 
forskelle med hensyn til geografiske og 
klimatiske forhold samt logistiske 
begrænsninger. I den mere langsigtede 
forskning vil vi understøtte udviklingen af 
en bæredygtig bioenergiindustri ud over 
2020. Disse aktiviteter vil supplere 
forudgående forskning (i råbrændstof, 
bioressourcer) og efterfølgende forskning 
(i integration i bilparker), som 
gennemføres vedrørende andre relevante 
samfundsmæssige udfordringer.

Or. it

Ændringsforslag 793
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.3 – punkt 3.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målsætningen for bioenergi er at modne de 
mest lovende teknologier rent kommercielt, 
så vi kan opnå bæredygtig 
storskalaproduktion af avancerede 
andengenerationsbiobrændstoffer i 
forskellige værdikæder til transport og 

Målsætningen for bioenergi er at modne de 
mest lovende teknologier rent kommercielt, 
så vi kan opnå en fuldstændig bæredygtig 
storskalaproduktion af avancerede anden-
og tredjegenerationsbiobrændstoffer i 
forskellige værdikæder til transport og 
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højeffektiv kraftvarmeproduktion på basis 
af biomasse under hensyntagen til CCS. 
Målet er at udvikle og demonstrere 
teknologien i forhold til diverse 
anvendelser af bioenergi i forskellig 
målestok, idet vi tager hensyn til forskelle 
med hensyn til geografiske og klimatiske 
forhold samt logistiske begrænsninger. I 
den mere langsigtede forskning vil vi 
understøtte udviklingen af en bæredygtig 
bioenergiindustri ud over 2020. Disse 
aktiviteter vil supplere forudgående 
forskning (i råbrændstof, bioressourcer) og 
efterfølgende forskning (i integration i 
bilparker), som gennemføres vedrørende 
andre relevante samfundsmæssige 
udfordringer.

højeffektiv kraftvarmeproduktion på basis 
af biomasse under hensyntagen til CCS. 
Målet er at udvikle og demonstrere 
teknologien i forhold til diverse 
anvendelser af bioenergi i forskellig 
målestok, idet vi tager hensyn til forskelle 
med hensyn til geografiske og klimatiske 
forhold samt logistiske begrænsninger. I 
den mere langsigtede forskning vil vi 
understøtte udviklingen af en bæredygtig 
bioenergiindustri ud over 2020. Disse 
aktiviteter vil supplere forudgående 
forskning (i råbrændstof, bioressourcer) og 
efterfølgende forskning (i integration i 
bilparker), som gennemføres vedrørende 
andre relevante samfundsmæssige 
udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 794
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.3 – punkt 3.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målsætningen for bioenergi er at modne de 
mest lovende teknologier rent kommercielt, 
så vi kan opnå bæredygtig 
storskalaproduktion af avancerede 
andengenerationsbiobrændstoffer i 
forskellige værdikæder til transport og 
højeffektiv kraftvarmeproduktion på basis 
af biomasse under hensyntagen til CCS. 
Målet er at udvikle og demonstrere 
teknologien i forhold til diverse 
anvendelser af bioenergi i forskellig 
målestok, idet vi tager hensyn til forskelle 
med hensyn til geografiske og klimatiske 
forhold samt logistiske begrænsninger. I 
den mere langsigtede forskning vil vi 
understøtte udviklingen af en bæredygtig 
bioenergiindustri ud over 2020. Disse 
aktiviteter vil supplere forudgående 

Målsætningen for bioenergi er at modne de 
mest lovende teknologier rent kommercielt, 
så vi kan opnå bæredygtig 
storskalaproduktion af avancerede 
andengenerationsbiobrændstoffer i 
forskellige værdikæder til transport og 
højeffektiv kraftvarmeproduktion på basis 
af biomasse. Målet er at udvikle og 
demonstrere teknologien i forhold til 
diverse anvendelser af bioenergi i 
forskellig målestok, idet vi tager hensyn til 
forskelle med hensyn til geografiske og 
klimatiske forhold samt logistiske 
begrænsninger. I den mere langsigtede 
forskning vil vi understøtte udviklingen af 
en bæredygtig bioenergiindustri ud over 
2020. Disse aktiviteter vil supplere 
forudgående forskning (i råbrændstof, 
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forskning (i råbrændstof, bioressourcer) og 
efterfølgende forskning (i integration i 
bilparker), som gennemføres vedrørende 
andre relevante samfundsmæssige 
udfordringer.

bioressourcer) og efterfølgende forskning 
(i integration i bilparker), som 
gennemføres vedrørende andre relevante 
samfundsmæssige udfordringer.

Or. en

Begrundelse

CCS betragtes ikke som en energiteknologi baseret på biomasse.

Ændringsforslag 795
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.3 – punkt 3.3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Brændselsceller og brint har et stort 
potentiale til at bidrage til tacklingen af de 
energimæssige udfordringer, som Europa 
står over for. Hvis disse teknologier skal 
gøres konkurrencedygtige, skal 
omkostningerne nedbringes væsentligt. For 
eksempel vil omkostningerne til 
brændselscellesystemer til transport skulle 
nedbringes med en faktor 10 i løbet af de 
næste 10 år. For at opnå dette vil der blive 
ydet støtte til større projekter vedrørende 
demonstration og prækommerciel 
ibrugtagning af bærbart og fast udstyr samt 
udstyr til transportformål og relaterede 
tjenester. Desuden vil der blive ydet støtte 
til langsigtet forskning og 
teknologiudvikling med henblik på at 
opbygge en konkurrencedygtig 
brændselscellekæde og en bæredygtig 
brintproduktion og -infrastruktur i EU. Der 
er behov for et stærkt nationalt og 
internationalt samarbejde for at opnå 
gennembrud på markedet i tilstrækkeligt 
omfang, herunder udarbejdelse af 
hensigtsmæssige standarder.

Brændselsceller og brint har et stort 
potentiale til at bidrage til tacklingen af de 
energimæssige udfordringer, som Europa 
står over for. Hvis disse teknologier skal 
gøres konkurrencedygtige, skal 
omkostningerne nedbringes væsentligt. For 
eksempel vil omkostningerne til 
brændselscellesystemer til transport mindst 
skulle nedbringes med en faktor 10 i løbet 
af de næste 10 år. For at opnå dette vil der 
blive ydet støtte til større projekter 
vedrørende demonstration og 
prækommerciel ibrugtagning af bærbart og 
fast udstyr samt udstyr til transportformål 
og relaterede tjenester. Desuden vil der 
blive ydet støtte til langsigtet forskning og 
teknologiudvikling med henblik på at 
opbygge en konkurrencedygtig 
brændselscellekæde og en bæredygtig 
brintproduktion og -infrastruktur i EU. Der 
er behov for et stærkt nationalt og 
internationalt samarbejde for at opnå 
gennembrud på markedet i tilstrækkeligt 
omfang, herunder udarbejdelse af 
hensigtsmæssige standarder.
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Or. it

Ændringsforslag 796
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.3 – punkt 3.3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Brændselsceller og brint har et stort 
potentiale til at bidrage til tacklingen af de 
energimæssige udfordringer, som Europa 
står over for. Hvis disse teknologier skal 
gøres konkurrencedygtige, skal 
omkostningerne nedbringes væsentligt. For 
eksempel vil omkostningerne til 
brændselscellesystemer til transport skulle 
nedbringes med en faktor 10 i løbet af de 
næste 10 år. For at opnå dette vil der blive 
ydet støtte til større projekter vedrørende 
demonstration og prækommerciel 
ibrugtagning af bærbart og fast udstyr samt
udstyr til transportformål og relaterede 
tjenester. Desuden vil der blive ydet støtte 
til langsigtet forskning og 
teknologiudvikling med henblik på at 
opbygge en konkurrencedygtig 
brændselscellekæde og en bæredygtig 
brintproduktion og -infrastruktur i EU. Der 
er behov for et stærkt nationalt og 
internationalt samarbejde for at opnå 
gennembrud på markedet i tilstrækkeligt 
omfang, herunder udarbejdelse af 
hensigtsmæssige standarder.

Brændselsceller og brint har et stort 
potentiale til at bidrage til tacklingen af de 
energimæssige udfordringer, som Europa 
står over for. Hvis disse teknologier skal 
gøres konkurrencedygtige, skal 
omkostningerne nedbringes væsentligt. For 
eksempel vil omkostningerne til 
brændselscellesystemer til transport skulle 
nedbringes med en faktor 10 i løbet af de 
næste 10 år. For at opnå dette vil der blive 
ydet støtte til projekter vedrørende 
demonstration og prækommerciel 
ibrugtagning af bærbart og fast udstyr samt 
udstyr til transportformål og relaterede 
tjenester. Desuden vil der blive ydet støtte 
til langsigtet forskning og 
teknologiudvikling med henblik på at 
opbygge en bæredygtig
brændselscellekæde og en bæredygtig 
brintproduktion og -infrastruktur i EU. Der 
er behov for et stærkt nationalt og 
internationalt samarbejde for at opnå 
gennembrud på markedet i tilstrækkeligt 
omfang, herunder udarbejdelse af 
hensigtsmæssige standarder.

Or. en

Ændringsforslag 797
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.3 – punkt 3.3.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der findes en række nye muligheder med 
potentiale på længere sigt, f.eks. brændstof 
med pulverformigt metal og brændstof fra 
fotosyntetiske mikroorganismer (i vand- og 
landbaserede miljøer) og fra kunstig 
efterligning af fotosyntese. Disse nye 
muligheder kan rumme et potentiale for 
mere effektiv energiomdannelse, mere 
priskonkurrencedygtige og bæredygtige 
teknologier og processer med næsten 
neutral "drivhusgas"-udledning, som ikke 
konkurrerer om landbrugsjord. Der vil 
navnlig blive ydet støtte til at bringe disse 
nye og andre potentielle teknologier fra 
laboratorie- til demonstrationsplan med 
henblik på prækommerciel demonstration 
i 2020.

Der findes en række nye muligheder med 
potentiale på længere sigt, f.eks. brændstof 
fra fotosyntetiske mikroorganismer (i 
vand- og landbaserede miljøer) og fra 
kunstig efterligning af fotosyntese. Disse 
nye muligheder kan rumme et potentiale 
for mere effektiv energiomdannelse, mere 
priskonkurrencedygtige og bæredygtige 
teknologier og processer med næsten 
neutral "drivhusgas"-udledning, som ikke 
konkurrerer om landbrugsjord. Der vil 
navnlig blive ydet støtte til at bringe 
bæredygtige og sikre teknologier fra 
laboratorie- til demonstrationsplan med 
fokus på energiomkostninger i 
livscyklussen og de miljømæssige 
indvirkninger.

Or. en

Ændringsforslag 798
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.3a. Fleksible og effektive fossilt fyrede 
kraftværker – integration af variable 
vedvarende energikilder
Fleksible og effektive fossilt fyrede 
kraftværker er fortsat af afgørende 
betydning for at sikre 
grænsefladestabilitet og 
elforsyningssikkerhed. I en 
overgangsperiode hen imod en 
lavemissionsøkonomi står vi over for 
udfordringen om at skabe en balance 
mellem elkraft fra variable vedvarende 
energikilder og elektricitet fra fleksible 
konventionelle kraftværker. 
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Konventionelle kraftværker er på 
nuværende tidspunkt udformet til at 
operere ved en grundbelastning, mens de 
ofte vil operere ved delbelastning, når de 
tjener til at understøtte vedvarende 
energikilder. I denne tilstand er de mindre 
effektive og har indvirkninger på 
emissionerne.
Forskning er nødvendig for at optimere 
fleksibiliteten og effektiviteten af 
konventionelle kraftværker, når disse 
opererer ved delbelastning, med henblik 
på at sikre, at der er fleksible og effektive 
reserver til rådighed til at supplere og 
støtte væksten af vedvarende energi og 
gradvist opnå en større integration af 
elektricitet, som stammer fra variable 
vedvarende energikilder, i elnettet.

Or. en

Ændringsforslag 799
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.4. Et intelligent, fælleseuropæisk elnet 3.4. Et intelligent, fleksibelt 
fælleseuropæisk energinet

Or. en

Ændringsforslag 800
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Elnettene skal klare tre indbyrdes 
relaterede udfordringer for at sikre et 

Energinettene skal klare tre indbyrdes 
relaterede udfordringer for at sikre et 
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forbrugervenligt og stadig mere 
kulstoffattigt elsystem. De skal dels skabe 
et paneuropæisk marked, dels integrere et 
kraftigt stigende antal vedvarende 
energikilder og dels håndtere samspillet 
mellem millioner af leverandører og 
kunder (hvor stadig flere husstande vil 
spille begge roller), herunder ejere af 
elkøretøjer. Fremtidens elnet får afgørende 
betydning for overgangen til et helt CO2-
frit elsystem, alt imedens det sikrer 
kunderne øget fleksibilitet og flere 
omkostningsfordele. Det altoverskyggende 
mål for 2020 er at overføre og distribuere 
omkring 35 % af elektriciteten fra både 
spredte og koncentrerede vedvarende 
energikilder.

forbrugervenligt og stadig mere 
kulstoffattigt elsystem. De skal dels skabe 
et paneuropæisk marked, dels integrere et 
kraftigt stigende antal vedvarende 
energikilder og dels håndtere samspillet 
mellem millioner af leverandører og 
kunder (hvor stadig flere husstande vil
spille begge roller), herunder ejere af 
elkøretøjer. Fremtidens elnet får afgørende 
betydning for overgangen til et helt CO2-
frit elsystem, alt imedens det sikrer 
kunderne øget fleksibilitet og flere 
omkostningsfordele. Det altoverskyggende 
mål for 2020 er at overføre og distribuere 
omkring 35 % af elektriciteten fra både 
spredte og koncentrerede vedvarende 
energikilder.

Or. en

Ændringsforslag 801
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Elnettene skal klare tre indbyrdes
relaterede udfordringer for at sikre et 
forbrugervenligt og stadig mere 
kulstoffattigt elsystem. De skal dels skabe 
et paneuropæisk marked, dels integrere et 
kraftigt stigende antal vedvarende 
energikilder og dels håndtere samspillet 
mellem millioner af leverandører og 
kunder (hvor stadig flere husstande vil 
spille begge roller), herunder ejere af 
elkøretøjer. Fremtidens elnet får afgørende 
betydning for overgangen til et helt CO2-
frit elsystem, alt imedens det sikrer 
kunderne øget fleksibilitet og flere 
omkostningsfordele. Det altoverskyggende 
mål for 2020 er at overføre og distribuere 
omkring 35 % af elektriciteten fra både 

Elnettene skal klare tre indbyrdes 
relaterede udfordringer for at sikre et 
forbrugervenligt og stadig mere 
vedvarende elsystem. De skal dels skabe et 
paneuropæisk marked, dels integrere et 
kraftigt stigende antal vedvarende 
energikilder og dels håndtere samspillet 
mellem millioner af leverandører og 
kunder (hvor stadig flere husstande vil 
spille begge roller), herunder ejere af 
elkøretøjer. Fremtidens elnet får afgørende 
betydning for overgangen til et helt 
vedvarende elsystem, alt imedens det 
sikrer kunderne øget fleksibilitet og flere 
omkostningsfordele. Det altoverskyggende 
mål for 2020 er at overføre og distribuere 
omkring 35 % af elektriciteten fra både 
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spredte og koncentrerede vedvarende 
energikilder.

spredte og koncentrerede vedvarende 
energikilder.

Or. en

Ændringsforslag 802
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle muligheder for at afbalancere 
energiudbuddet og -efterspørgslen skal 
overvejes for at minimere udledningerne 
og omkostningerne. Nye teknologier til 
elsystemerne og en infrastruktur til digital 
tovejskommunikation skal udforskes og 
integreres i elnettet. Dette vil bidrage til, at 
vi bedre kan planlægge, overvåge, 
kontrollere og drive elnettet sikkert under 
normale forhold og i nødsituationer, 
håndtere samspillet mellem leverandører 
og kunder samt transportere, administrere 
og handle med energistrømmene. I 
forbindelse med indførelsen af fremtidig 
infrastruktur bør indikatorer og cost-
benefit-analyser tage hensyn til 
overvejelser, som gælder for 
energisystemet som helhed. Derudover vil 
synergierne mellem intelligente elnet og 
telekommunikationsnet blive maksimeret 
for at undgå overlapning af investeringer 
og for at fremskynde anvendelsen af 
intelligente energitjenester.

Alle muligheder for at afbalancere 
energiudbuddet og -efterspørgslen skal 
overvejes for at minimere udledningerne 
og omkostningerne. Nye teknologier til 
elsystemerne, efterspørgselsstyring og en 
infrastruktur til digital 
tovejskommunikation skal udforskes og 
integreres i elnettet. Dette vil bidrage til, at 
vi bedre kan planlægge, overvåge, 
kontrollere og drive elnettet sikkert under 
normale forhold og i nødsituationer, 
håndtere samspillet mellem leverandører 
og kunder samt transportere, administrere 
og handle med energistrømmene. I 
forbindelse med indførelsen af fremtidig 
infrastruktur bør indikatorer og cost-
benefit-analyser tage hensyn til 
overvejelser, som gælder for 
energisystemet som helhed. Derudover vil 
synergierne mellem intelligente elnet og 
telekommunikationsnet blive maksimeret 
for at undgå overlapning af investeringer 
og for at fremskynde anvendelsen af 
intelligente energitjenester.

Or. en

Ændringsforslag 803
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nye metoder til lagring af energi (både 
batterier og i større målestok) og nye 
køretøjssystemer vil sikre den fornødne 
fleksibilitet mellem produktion og 
efterspørgsel. Forbedrede ikt-teknologier 
vil gøre efterspørgslen efter elektricitet 
endnu mere fleksibel ved at give kunderne 
(både industrielle, kommercielle og 
private) de nødvendige 
automatiseringsværktøjer.

Nye metoder til lagring af energi (både 
batterier og i større målestok) og nye 
køretøjssystemer vil sikre den fornødne 
fleksibilitet mellem produktion og 
efterspørgsel. Forbedrede ikt-teknologier 
vil gøre efterspørgslen efter elektricitet 
endnu mere fleksibel ved at give kunderne 
(både industrielle, kommercielle og 
private) de nødvendige automatiserings-
og kontrolværktøjer.

Or. en

Ændringsforslag 804
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.4a. Ikke-fossilt backup-brændsel og 
afbalancerede teknologier
Ifølge Kommissionens analyser i 
energikøreplanen for 2050 skal Unionens 
energisektor dekarboneres med mellem 93 
og 99 % inden 2030. For at opfylde 
Unionens langsigtede målsætninger på 
området for klima og energi er det derfor 
afgørende at sikre, at der ikke anvendes 
fossilt brændsel og kulstofholdige 
teknologier i EU efter 2030 (eller at 
anvendelsen begrænses til et absolut 
minimum). Der er i den forbindelse et 
presserende behov for yderligere 
forskning for at fremme udviklingen og 
anvendelsen af ikke-fossilt backup-
brændsel og afbalancere teknologier, som 
er fleksible og bæredygtige, med henblik 
på hurtigt at integrere den øgede 
forsyning af variable vedvarende 
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energikilder.
Fossile brændstoffer må ikke drage fordel 
af midler fra Horisont 2020, da der er tale 
om modne kilder, som allerede modtager 
tilstrækkelig støtte fra den fossile 
brændstofindustri. Finansiering af denne 
kulstofholdige teknologi gennem de 
begrænsede offentlige fællesskabsmidler 
er ikke i overensstemmelse med EU's 
CO2-mål for 2050.

Or. en

Ændringsforslag 805
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På længere sigt vil der være behov for nye 
og mere effektive og 
priskonkurrencedygtige teknologier. 
Fremskridtene skal fremskyndes gennem 
tværfaglig forskning med henblik på at 
opnå videnskabelige gennembrud inden for 
energirelaterede koncepter og 
støtteteknologier (f.eks. nanovidenskab, 
materialevidenskab, faststoffysik, ikt, 
biovidenskab, beregning og rumforskning). 
Disse fremskridt skal desuden sikres 
gennem udvikling af innovation i 
fremtidige og fremspirende teknologier.

På længere sigt vil der være behov for nye 
og mere effektive og 
priskonkurrencedygtige teknologier. 
Fremskridtene skal fremskyndes gennem 
tværfaglig forskning med henblik på at 
opnå videnskabelige gennembrud inden for 
energirelaterede koncepter og 
støtteteknologier (f.eks. nanovidenskab, 
materialevidenskab, faststoffysik, ikt, 
biovidenskab, beregning, rumforskning, 
kritiske affaldsmetaller, restaffald og 
biprodukter). Disse fremskridt skal 
desuden sikres gennem udvikling af 
innovation i fremtidige og fremspirende 
teknologier.

Or. en

Begrundelse

Sikker, ren og effektiv energi kan ikke opnås uden omfattende brug af genanvendelse baseret 
på kritiske metaller. Der skal i den forbindelse tages højde for samtlige teknologiske metoder 
til opnåelse heraf, herunder affaldsudvinding, som indebærer tværfaglig forskning.
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Ændringsforslag 806
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endvidere vil der være behov for avanceret 
forskning for at finde løsninger med 
hensyn til at tilpasse energisystemerne til 
de ændrede klimaforhold. Prioriteterne kan 
blive justeret i forhold til nye 
videnskabelige og teknologiske behov og 
muligheder eller nyopdagede fænomener, 
som kan indikere lovende 
udviklingstendenser eller samfundsrisici, 
der kan opstå under gennemførelsen af 
Horisont 2020.

Endvidere vil der være behov for avanceret 
forskning for at finde løsninger med 
hensyn til at tilpasse energisystemerne til 
de ændrede klimaforhold. Der skal 
ligeledes tages højde for de udfordringer, 
som opstår som følge af sol- og 
vindenergiens intermittente karakter. 
Prioriteterne kan blive justeret i forhold til 
nye videnskabelige og teknologiske behov 
og muligheder eller nyopdagede 
fænomener, som kan indikere lovende 
udviklingstendenser eller samfundsrisici, 
der kan opstå under gennemførelsen af 
Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 807
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endvidere vil der være behov for avanceret 
forskning for at finde løsninger med 
hensyn til at tilpasse energisystemerne til 
de ændrede klimaforhold. Prioriteterne kan 
blive justeret i forhold til nye 
videnskabelige og teknologiske behov og 
muligheder eller nyopdagede fænomener, 
som kan indikere lovende 
udviklingstendenser eller samfundsrisici, 
der kan opstå under gennemførelsen af 
Horisont 2020.

Dette kan omfatte forskning og 
demonstrationsprojekter, der skal 
forbedre miljøpræstationer, risikostyring 
og sikkerhed i forbindelse med nye 
energikilder såsom ukonventionelle 
kulbrinter. Endvidere vil der være behov 
for avanceret forskning for at finde 
løsninger med hensyn til at tilpasse 
energisystemerne til de ændrede 
klimaforhold. Prioriteterne kan blive 
justeret i forhold til nye videnskabelige og 
teknologiske behov og muligheder eller 
nyopdagede fænomener, som kan indikere 
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lovende udviklingstendenser eller 
samfundsrisici, der kan opstå under 
gennemførelsen af Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 808
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved disse nyskabelser fokuseres der på at 
skabe gunstige markedsvilkår for 
kulstoffattige, vedvarende og 
energieffektive teknologier og løsninger, 
hvad angår regulering, administration og 
finansiering. Der vil blive ydet støtte til 
foranstaltninger, der letter gennemførelsen 
af energipolitikken, skaber grundlag for 
investeringerne, støtter 
kapacitetsopbygningen og øger 
offentlighedens accept.

Ved disse nyskabelser fokuseres der på at 
skabe gunstige markedsvilkår for 
vedvarende og energieffektive teknologier 
og løsninger orienteret mod slutbrugeren, 
hvad angår regulering, administration og 
finansiering. Der vil blive ydet støtte til 
foranstaltninger, der letter gennemførelsen 
af energipolitikken, skaber grundlag for 
investeringerne, støtter 
kapacitetsopbygningen og øger 
offentlighedens accept og deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 809
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.7 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med punkt 3.6 fortsættes 
programmet Intelligent Energi - Europa, 
som gennemføres med succes gennem 
programmet for konkurrenceevne og 
innovation med en ambitiøs 
budgettildeling under Horisont 2020-
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programmet, der allerede er i gang.

Or. en

Ændringsforslag 810
Britta Thomsen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Prioriteringen ved gennemførelsen af 
aktiviteterne i forbindelse med denne 
udfordring baseres på behovet for at styrke 
den europæiske dimension ved 
energirelateret forskning og innovation. Et 
hovedmål vil være at støtte gennemførelsen 
af dagsordenen for forskning og innovation 
i den strategiske energiteknologiplan (SET-
plan) for at nå målsætningerne i Unionens 
politik på området for energi og 
klimaforandringer. Køreplanerne og 
gennemførelsesplanerne i SET-planen vil 
således udgøre et værdifuldt input ved 
formuleringen af arbejdsprogrammerne. 
Forvaltningsstrukturen i SET-planen vil 
blive brugt som hovedgrundlag for den 
strategiske prioritering og samordningen af 
den energirelaterede forskning og 
innovation i hele Unionen.

Prioriteringen ved gennemførelsen af 
aktiviteterne i forbindelse med denne 
udfordring baseres på behovet for at styrke 
den europæiske dimension ved 
energirelateret forskning og innovation. Et 
hovedmål vil være at støtte gennemførelsen 
af dagsordenen for forskning og innovation 
i den strategiske energiteknologiplan (SET-
plan) for at nå målsætningerne i Unionens 
politik på området for energi og 
klimaforandringer. Køreplanerne og 
gennemførelsesplanerne i SET-planen vil 
således udgøre et værdifuldt input ved 
formuleringen af arbejdsprogrammerne. 
Forvaltningsstrukturen i SET-planen vil 
blive brugt som hovedgrundlag for den 
strategiske prioritering og samordningen af 
den energirelaterede forskning og 
innovation i hele Unionen. Industriens 
input inden for rammerne af 
forvaltningen af de europæiske 
erhvervsinitiativer vil blive taget i
betragtning på formel og gennemsigtig vis 
under hensyntagen til redskaber, som 
finansierer de prioriteringer, der er fastsat 
i gennemførelsesplanerne for de 
europæiske erhvervsinitiativer. 
Initiativerne finansieres gennem de 
budgetposter, der er nævnt i SET-planen.

Or. en
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Begrundelse

Budgetposter til individuelle erhvervsinitiativer øger gennemsigtigheden og bidrager til at 
undgå studehandler mellem supplerende teknologier såsom vedvarende energiteknologier,
energieffektivitet og intelligente elnet.

Ændringsforslag 811
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Prioriteringen ved gennemførelsen af 
aktiviteterne i forbindelse med denne 
udfordring baseres på behovet for at styrke 
den europæiske dimension ved 
energirelateret forskning og innovation. Et 
hovedmål vil være at støtte gennemførelsen 
af dagsordenen for forskning og innovation 
i den strategiske energiteknologiplan (SET-
plan) for at nå målsætningerne i Unionens 
politik på området for energi og 
klimaforandringer. Køreplanerne og 
gennemførelsesplanerne i SET-planen vil 
således udgøre et værdifuldt input ved 
formuleringen af arbejdsprogrammerne. 
Forvaltningsstrukturen i SET-planen vil 
blive brugt som hovedgrundlag for den 
strategiske prioritering og samordningen af 
den energirelaterede forskning og 
innovation i hele Unionen.

Prioriteringen ved gennemførelsen af 
aktiviteterne i forbindelse med denne 
udfordring baseres på behovet for at styrke 
den europæiske dimension ved 
energirelateret forskning og innovation. Et 
hovedmål vil være at støtte gennemførelsen 
af dagsordenen for forskning og innovation 
i den strategiske energiteknologiplan (SET-
plan) for at nå målsætningerne i Unionens 
politik på området for energi og 
klimaforandringer. Køreplanerne og 
gennemførelsesplanerne i SET-planen vil 
således udgøre et værdifuldt input ved 
formuleringen af arbejdsprogrammerne. 
Forvaltningsstrukturen i SET-planen vil 
blive brugt som hovedgrundlag for den 
strategiske prioritering og samordningen af 
den energirelaterede forskning og 
innovation i hele Unionen. Industriens 
input inden for rammerne af 
forvaltningen af de europæiske 
erhvervsinitiativer vil blive taget i 
betragtning under hensyntagen til 
redskaber, som finansierer de 
prioriteringer, der er fastsat i 
gennemførelsesplanerne for de 
europæiske erhvervsinitiativer. 
Initiativerne finansieres gennem de 
budgetposter, der er nævnt i SET-planen.

Or. en
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Ændringsforslag 812
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Prioriteringen ved gennemførelsen af 
aktiviteterne i forbindelse med denne 
udfordring baseres på behovet for at styrke 
den europæiske dimension ved 
energirelateret forskning og innovation. Et 
hovedmål vil være at støtte gennemførelsen 
af dagsordenen for forskning og innovation 
i den strategiske energiteknologiplan (SET-
plan) for at nå målsætningerne i Unionens 
politik på området for energi og 
klimaforandringer. Køreplanerne og 
gennemførelsesplanerne i SET-planen vil 
således udgøre et værdifuldt input ved 
formuleringen af arbejdsprogrammerne. 
Forvaltningsstrukturen i SET-planen vil 
blive brugt som hovedgrundlag for den 
strategiske prioritering og samordningen af 
den energirelaterede forskning og 
innovation i hele Unionen.

Prioriteringen ved gennemførelsen af 
aktiviteterne i forbindelse med denne 
udfordring baseres på behovet for at styrke 
den europæiske dimension ved 
energirelateret forskning og innovation. Et 
hovedmål vil være at støtte gennemførelsen 
af dagsordenen for forskning og innovation 
i den strategiske energiteknologiplan (SET-
plan), herunder teknologier, som vil 
bidrage til at nå 2020- og 2050-
målsætningerne i Unionens politik på 
området for energi og klimaforandringer 
med fokus på de teknologier, der er mest 
effektive med henblik på jobskabelse. 
Køreplanerne og gennemførelsesplanerne i 
SET-planen vil således udgøre et 
værdifuldt input ved formuleringen af 
arbejdsprogrammerne. 
Forvaltningsstrukturen i SET-planen vil 
blive brugt som hovedgrundlag for den 
strategiske prioritering og samordningen af 
den energirelaterede forskning og 
innovation i hele Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 813
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ikke-teknologiske dagsorden vil følge 
Unionens politik og lovgivning på 
energiområdet. Der bør ydes støtte til at 
skabe et gunstigt klima for masseindførelse 
af demonstrerede teknologi- og 
tjenesteløsninger, -processer og 
politikinitiativer vedrørende kulstoffattige 
teknologier og energieffektivitet i hele 
Unionen. Det kan også omfatte tekniske 
bistand til udvikling og udrulning af 
investeringer i energieffektivitet og energi 
fra vedvarende kilder.

Den ikke-teknologiske dagsorden vil følge 
Unionens politik og lovgivning på 
energiområdet. Der bør ydes støtte til at 
skabe et gunstigt klima for masseindførelse 
af demonstrerede teknologi- og 
tjenesteløsninger, -processer og 
politikinitiativer vedrørende vedvarende
teknologier og energieffektivitet i hele 
Unionen. Det kan også omfatte tekniske 
bistand til udvikling og udrulning af 
investeringer i energieffektivitet og energi 
fra vedvarende kilder.

Or. en

Ændringsforslag 814
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.8 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Partnerskaber med europæiske 
interessenter vil være vigtige for 
ressourcedeling og fælles gennemførelse. 
Det kan overvejes - fra sag til sag - om de 
nuværende industriinitiativer i SET-planen 
omdannes til formaliserede offentlige-
private partnerskaber, hvis det er 
hensigtsmæssigt, for at øge den nationale 
finansierings størrelse og sammenhæng og 
for at stimulere medlemsstaterne til at 
gennemføre fælles forsknings- og 
innovationsaktiviteter. Det kan overvejes at 
støtte, herunder sammen med 
medlemsstaterne, sammenslutninger af 
offentlige forskersamfund, herunder 
navnlig European Energy Research 
Alliance, der er oprettet i henhold til SET-
planen, for at samle de offentlige 

Partnerskaber med europæiske 
interessenter vil være vigtige for 
ressourcedeling og fælles gennemførelse. 
Inden for dette område ville det være 
hensigtsmæssigt at udvikle innovative 
værktøjer til fremskyndelse af forskning, 
såsom patentpuljer, som gør det muligt at 
samle industrielle ejendomsrettigheder 
mod betaling af en passende 
kompensation til indehaverne af disse 
rettigheder, og innovationspræmier, med 
henblik på at åbne op for forskningen og 
styrke indsatsen i den offentlige såvel som 
i den private sektor. Det kan overvejes -
fra sag til sag - om de nuværende 
industriinitiativer i SET-planen omdannes 
til formaliserede offentlige-private 
partnerskaber, hvis det er hensigtsmæssigt, 
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forskningsmidler og infrastrukturer og få 
dem til at forske i kritiske 
forskningsområder af europæisk interesse. 
Internationale samordningsforanstaltninger 
skal støtte SET-planens prioriteter i 
overensstemmelse med princippet om 
variabel geometri, idet der tages hensyn til 
de enkelte landes evner og særlige forhold.

for at øge den nationale finansierings 
størrelse og sammenhæng og for at 
stimulere medlemsstaterne til at 
gennemføre fælles forsknings- og 
innovationsaktiviteter. Det kan overvejes at 
støtte, herunder sammen med 
medlemsstaterne, sammenslutninger af 
offentlige forskersamfund, herunder 
navnlig European Energy Research 
Alliance, der er oprettet i henhold til SET-
planen, for at samle de offentlige 
forskningsmidler og infrastrukturer og få 
dem til at forske i kritiske 
forskningsområder af europæisk interesse. 
Internationale samordningsforanstaltninger 
skal støtte SET-planens prioriteter i 
overensstemmelse med princippet om 
variabel geometri, idet der tages hensyn til 
de enkelte landes evner og særlige forhold.

Or. fr

Ændringsforslag 815
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.8 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Partnerskaber med europæiske 
interessenter vil være vigtige for 
ressourcedeling og fælles gennemførelse. 
Det kan overvejes - fra sag til sag - om de 
nuværende industriinitiativer i SET-
planen omdannes til formaliserede 
offentlige-private partnerskaber, hvis det 
er hensigtsmæssigt, for at øge den 
nationale finansierings størrelse og 
sammenhæng og for at stimulere 
medlemsstaterne til at gennemføre fælles 
forsknings- og innovationsaktiviteter. Det 
kan overvejes at støtte, herunder sammen 
med medlemsstaterne, sammenslutninger 
af offentlige forskersamfund, herunder 

Partnerskaber med europæiske 
interessenter vil være vigtige for 
ressourcedeling og fælles gennemførelse. 
Det kan overvejes at støtte, herunder 
sammen med medlemsstaterne, 
sammenslutninger af offentlige 
forskersamfund, herunder navnlig 
European Energy Research Alliance, der er 
oprettet i henhold til SET-planen, for at 
samle de offentlige forskningsmidler og 
infrastrukturer og få dem til at forske i 
kritiske forskningsområder af europæisk 
interesse. Internationale 
samordningsforanstaltninger skal støtte 
SET-planens prioriteter i 
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navnlig European Energy Research 
Alliance, der er oprettet i henhold til SET-
planen, for at samle de offentlige 
forskningsmidler og infrastrukturer og få 
dem til at forske i kritiske 
forskningsområder af europæisk interesse. 
Internationale samordningsforanstaltninger 
skal støtte SET-planens prioriteter i 
overensstemmelse med princippet om 
variabel geometri, idet der tages hensyn til 
de enkelte landes evner og særlige forhold.

overensstemmelse med princippet om 
variabel geometri, idet der tages hensyn til 
de enkelte landes evner og særlige forhold.

Or. en

Ændringsforslag 816
Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.8 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Partnerskaber med europæiske 
interessenter vil være vigtige for 
ressourcedeling og fælles gennemførelse. 
Det kan overvejes - fra sag til sag - om de 
nuværende industriinitiativer i SET-planen 
omdannes til formaliserede offentlige-
private partnerskaber, hvis det er 
hensigtsmæssigt, for at øge den nationale 
finansierings størrelse og sammenhæng og 
for at stimulere medlemsstaterne til at 
gennemføre fælles forsknings- og 
innovationsaktiviteter. Det kan overvejes at 
støtte, herunder sammen med 
medlemsstaterne, sammenslutninger af 
offentlige forskersamfund, herunder 
navnlig European Energy Research 
Alliance, der er oprettet i henhold til SET-
planen, for at samle de offentlige 
forskningsmidler og infrastrukturer og få 
dem til at forske i kritiske 
forskningsområder af europæisk interesse. 
Internationale samordningsforanstaltninger 
skal støtte SET-planens prioriteter i 
overensstemmelse med princippet om 

Partnerskaber med europæiske 
interessenter vil være vigtige for 
ressourcedeling og fælles gennemførelse. 
Det kan overvejes - fra sag til sag - om de 
nuværende industriinitiativer i SET-planen 
omdannes til formaliserede offentlige-
private partnerskaber, hvis det er 
hensigtsmæssigt, for at øge den nationale 
finansierings størrelse og sammenhæng og 
for at stimulere medlemsstaterne til at 
gennemføre fælles forsknings- og 
innovationsaktiviteter. Det kan overvejes at 
støtte, herunder sammen med 
medlemsstaterne, sammenslutninger af 
offentlige forskersamfund, herunder 
navnlig European Energy Research 
Alliance, der er oprettet i henhold til SET-
planen, for at samle de offentlige 
forskningsmidler og infrastrukturer og få 
dem til at forske i kritiske 
forskningsområder af europæisk interesse. 
Internationale samordningsforanstaltninger 
skal støtte SET-planens prioriteter i 
overensstemmelse med princippet om 
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variabel geometri, idet der tages hensyn til 
de enkelte landes evner og særlige forhold.

variabel geometri, idet der tages hensyn til 
de enkelte landes evner og særlige forhold. 
Der kan ikke tildeles Horisont 2020-
midler til mekanismer, som indebærer 
national samfinansiering, medmindre der 
er truffet foranstaltninger, som tillader 
fuld deltagelse af projektpartnere fra 
lande, der ikke er i stand til at bidrage til 
samfinansieringen.

Or. en

Ændringsforslag 817
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.8 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Kommissionens 
informationssystem for SET-planen 
mobiliseres for sammen med 
interessenterne at udvikle 
nøgleresultatindikatorer (KPI), som 
anvendes til at overvåge gennemførelsen, 
og som revideres jævnligt på grundlag af 
den seneste udvikling. Mere generelt sagt 
skal gennemførelsen under denne 
udfordring søge at forbedre samordningen 
af relevante EU-programmer, -initiativer 
og -politikker, f.eks. 
samhørighedspolitikken, navnlig gennem 
de nationale og regionale strategier for 
intelligent specialisering og 
emissionskvotehandelsordningen, f.eks. i 
forbindelse med støtte til 
demonstrationsprojekter.

Europa-Kommissionens 
informationssystem for SET-planen 
mobiliseres for sammen med 
interessenterne at udvikle 
nøgleresultatindikatorer (KPI), som 
anvendes til at overvåge gennemførelsen, 
og som revideres jævnligt på grundlag af 
den seneste udvikling. Mere generelt sagt 
skal gennemførelsen under denne 
udfordring søge at forbedre samordningen 
af relevante EU-programmer, -initiativer 
og -politikker, f.eks. 
samhørighedspolitikken, navnlig gennem 
de nationale og regionale strategier for 
intelligent specialisering og 
emissionskvotehandelsordningen, f.eks. i 
forbindelse med støtte til 
demonstrationsprojekter inden for 
vedvarende energi og energieffektivitet.

Or. en
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Ændringsforslag 818
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 3 – punkt 3.8 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Prioriteringerne for beslutningsprocesser 
og markedsføring bør baseres på det 
vellykkede initiativ Intelligent Energi -
Europa, som siden dets etablering i 2003 
har ydet støtte til mere end 500 
europæiske projekter, der omfatter flere 
end 3500 organisationer. Programmet 
Intelligent Energi - Europa bør fortsætte 
med tilsvarende mål og forvaltes på 
samme måde som hidtil.

Or. en

Ændringsforslag 819
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Intelligent, grøn og integreret transport 4. Intelligent, grøn og integreret transport 
og mobilitet

Or. en

Ændringsforslag 820
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.1. Ressourceeffektiv transport med 4.1. Ressourceeffektiv og prismæssigt 
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respekt for miljøet overkommelig transport med respekt for 
miljøet

Or. en

Ændringsforslag 821
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU har opstillet et politisk mål om at 
nedbringe CO2-udledningen med 60 % i 
2050. Målet er at halvere brugen af biler, 
der kører på traditionelt brændstof, i 
byerne og opnå en stort set CO2-fri 
bylogistik i de større bycentre i 2030. I 
luftfarten skal kulstoffattige brændstoffer 
udgøre 40 % i 2050, og CO2-
udledningerne fra brændselsolie til skibe 
skal reduceres med 40 % i 2050.

udgår

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 822
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU har opstillet et politisk mål om at 
nedbringe CO2-udledningen med 60 % i 
2050. Målet er at halvere brugen af biler, 
der kører på traditionelt brændstof, i byerne 
og opnå en stort set CO2-fri bylogistik i de 

EU har opstillet et politisk mål om at 
nedbringe CO2-udledningen med 60 % i 
2050 i forhold til 1990-niveauet. Målet er 
at halvere brugen af biler, der kører på 
traditionelt brændstof, i byerne og opnå en 
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større bycentre i 2030. I luftfarten skal 
kulstoffattige brændstoffer udgøre 40 % i 
2050, og CO2-udledningerne fra 
brændselsolie til skibe skal reduceres med 
40 % i 2050.

stort set CO2-fri bylogistik i de større 
bycentre i 2030. I luftfarten skal 
kulstoffattige brændstoffer udgøre 40 % i 
2050, og CO2-udledningerne fra 
brændselsolie til skibe skal reduceres med 
40 % i 2050 i forhold til 2005-niveauet.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarheden. Hvidbog: En køreplan for et fælles europæisk transportområde - mod 
et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem, Bruxelles, den 28.3.2011, 
COM(2011)0144.

Ændringsforslag 823
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og innovation vil yde et 
væsentligt bidrag til udvikling og 
anvendelse af de nødvendige løsninger til 
alle transportformer, som vil skære kraftigt 
i transportsektorens udledninger, der 
skader miljøet (såsom CO2, NOx og SOx) 
og gøre sektoren mindre afhængig af 
fossile brændstoffer, hvorved vi kan 
mindske dens indvirkning på 
biodiversiteten og bidrage til at bevare 
naturressourcerne.

Forskning og innovation vil yde et 
væsentligt bidrag til udvikling og 
anvendelse af de nødvendige løsninger til 
alle transportformer, som takket være 
konkurrencedygtige markedspriser vil 
skære kraftigt i transportsektorens 
drivhusgasemissioner samt udledninger, 
der skader miljøet (såsom NOx og SOx), og 
gøre sektoren mindre afhængig af fossile 
brændstoffer, hvorved vi kan mindske dens 
indvirkning på biodiversiteten og bidrage 
til at bevare naturressourcerne.

Or. it

Begrundelse

Det er meningsløst og misvisende at definere kuldioxid som miljøskadeligt, da kuldioxid er 
grundlaget for fotosyntesen.
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Ændringsforslag 824
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – afsnit 3 – punkt 4.1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne på dette område vil have 
fokus på slutprodukterne, men der vil også 
blive lagt vægt på effektive og 
miljøvenlige konstruktions- og 
fremstillingsprocesser, hvor 
genvindelighed integreres i 
konstruktionsfasen.

Aktiviteterne på dette område vil have 
fokus på slutprodukterne, men der vil også 
blive lagt vægt på effektive og 
miljøvenlige konstruktions- og 
fremstillingsprocesser baseret på hele 
livscyklussen, hvor genvindelighed 
integreres i konstruktionsfasen.

Or. en

Ændringsforslag 825
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – afsnit 3 – punkt 4.1.1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Det er vigtigt at udvikle og fremskynde 
anvendelsen af renere 
fremdriftsteknologier for at kunne mindske 
eller fjerne CO2-udledningen og anden 
forurening fra transporten. Det er 
nødvendigt med nye og innovative 
løsninger, der bygger på elmotorer og 
batterier, brændselsceller og 
hybridfremdrift. Teknologiske gennembrud 
vil desuden bidrage til at gøre de 
traditionelle fremdriftssystemer mere 
miljøvenlige.

a) Det er vigtigt at udvikle og fremskynde 
anvendelsen af renere 
fremdriftsteknologier for at kunne mindske 
eller fjerne CO2-udledningen og anden 
forurening fra transporten. Det er 
nødvendigt med nye og innovative 
løsninger til konkurrencedygtige 
markedspriser, der bygger på elmotorer og 
batterier, brændselsceller og 
hybridfremdrift. Teknologiske gennembrud 
vil desuden bidrage til at gøre de 
traditionelle fremdriftssystemer mere 
miljøvenlige.

Or. it
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Ændringsforslag 826
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – afsnit 3 – punkt 4.1.1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Det er vigtigt at udvikle og fremskynde 
anvendelsen af renere 
fremdriftsteknologier for at kunne mindske 
eller fjerne CO2-udledningen og anden 
forurening fra transporten. Det er 
nødvendigt med nye og innovative 
løsninger, der bygger på elmotorer og 
batterier, brændselsceller og 
hybridfremdrift. Teknologiske gennembrud 
vil desuden bidrage til at gøre de 
traditionelle fremdriftssystemer mere 
miljøvenlige.

a) Det er vigtigt at udvikle og fremskynde 
anvendelsen af renere 
fremdriftsteknologier for at kunne mindske 
eller fjerne CO2-udledningen og anden 
forurening fra transporten. Det er 
nødvendigt med nye og innovative 
løsninger, der bygger på elmotorer og 
batterier, brændselsceller og 
hybridfremdrift ikke kun til biler, men 
også til tog, sporvogne, busser og elcykler. 
Teknologiske gennembrud vil desuden 
bidrage til at gøre de traditionelle 
fremdriftssystemer mere miljøvenlige.

Or. en

Ændringsforslag 827
Eija-Riitta Korhola

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – afsnit 3 – punkt 4.1.1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Det er vigtigt at udvikle og fremskynde 
anvendelsen af renere 
fremdriftsteknologier for at kunne mindske 
eller fjerne CO2-udledningen og anden 
forurening fra transporten. Det er 
nødvendigt med nye og innovative 
løsninger, der bygger på elmotorer og 
batterier, brændselsceller og 
hybridfremdrift. Teknologiske gennembrud 
vil desuden bidrage til at gøre de 
traditionelle fremdriftssystemer mere 
miljøvenlige.

a) Det er vigtigt at udvikle og fremskynde 
anvendelsen af renere 
fremdriftsteknologier samt udvikle 
logistikken og nye brændstoffer for at 
kunne mindske eller fjerne CO2-
udledningen og anden forurening fra 
transporten. Det er nødvendigt med nye og 
innovative løsninger, der bygger på 
elmotorer og batterier, brændselsceller og 
hybridfremdrift. Teknologiske gennembrud 
vil desuden bidrage til at gøre de 
traditionelle fremdriftssystemer mere 
miljøvenlige. Der bør forsøgsvis fokuseres 
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mere på nye forskningsinfrastrukturer og 
nye teknologier.

Or. en

Ændringsforslag 828
Antonio Cancian

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – afsnit 3 – punkt 4.1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette vil bidrage til at optimere transporten 
og nedbringe ressourceforbruget. Fokus vil 
blive rettet mod effektiv udnyttelse og 
forvaltning af lufthavne, havne, logistiske 
platforme og infrastrukturer til 
overfladetransport samt mod selvstændige 
og effektive systemer til vedligeholdelse og 
inspektion. Der vil blive lagt særlig vægt 
på infrastrukturernes klimarobusthed, 
omkostningseffektive løsninger baseret på 
en livscyklustilgang og mere udbredt 
anvendelse af nye materialer, der muliggør 
mere effektiv og billigere vedligeholdelse. 
Desuden vil opmærksomheden blive rettet 
mod tilgængelighed og social 
rummelighed.

Dette vil bidrage til at optimere transporten 
og nedbringe ressourceforbruget. Fokus vil 
blive rettet mod effektiv udnyttelse og 
forvaltning af lufthavne, heliporte, havne, 
logistiske platforme og infrastrukturer til 
overfladetransport samt mod selvstændige 
og effektive systemer til vedligeholdelse og 
inspektion. Der vil blive lagt særlig vægt 
på infrastrukturernes klimarobusthed, 
omkostningseffektive løsninger baseret på 
en livscyklustilgang og mere udbredt 
anvendelse af nye materialer, der muliggør 
mere effektiv og billigere vedligeholdelse. 
Desuden vil opmærksomheden blive rettet 
mod tilgængelighed og social 
rummelighed.

Or. en

Ændringsforslag 829
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – afsnit 3 – punkt 4.1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette vil bidrage til at optimere transporten 
og nedbringe ressourceforbruget. Fokus vil 
blive rettet mod effektiv udnyttelse og 
forvaltning af lufthavne, havne, logistiske 

Dette vil bidrage til at optimere transporten 
og nedbringe ressourceforbruget. Fokus vil 
blive rettet mod effektiv udnyttelse og 
forvaltning af lufthavne, havne, logistiske 
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platforme og infrastrukturer til 
overfladetransport samt mod selvstændige 
og effektive systemer til vedligeholdelse og 
inspektion. Der vil blive lagt særlig vægt 
på infrastrukturernes klimarobusthed, 
omkostningseffektive løsninger baseret på 
en livscyklustilgang og mere udbredt 
anvendelse af nye materialer, der muliggør 
mere effektiv og billigere vedligeholdelse. 
Desuden vil opmærksomheden blive rettet 
mod tilgængelighed og social 
rummelighed.

platforme og infrastrukturer til 
overfladetransport samt mod selvstændige 
og effektive systemer til vedligeholdelse og 
inspektion. Der vil blive lagt særlig vægt 
på infrastrukturernes klimarobusthed, 
omkostningseffektive løsninger baseret på 
en livscyklustilgang og mere udbredt 
anvendelse af nye materialer, der muliggør 
mere effektiv og billigere vedligeholdelse. 
Desuden vil opmærksomheden blive rettet 
mod tilgængelighed, navnlig i isolerede 
områder såsom øregioner, og social 
rummelighed.

Or. es

Ændringsforslag 830
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – afsnit 3 – punkt 4.1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette vil bidrage til at optimere transporten 
og nedbringe ressourceforbruget. Fokus vil 
blive rettet mod effektiv udnyttelse og 
forvaltning af lufthavne, havne, logistiske 
platforme og infrastrukturer til 
overfladetransport samt mod selvstændige 
og effektive systemer til vedligeholdelse og 
inspektion. Der vil blive lagt særlig vægt 
på infrastrukturernes klimarobusthed, 
omkostningseffektive løsninger baseret på 
en livscyklustilgang og mere udbredt 
anvendelse af nye materialer, der muliggør 
mere effektiv og billigere vedligeholdelse. 
Desuden vil opmærksomheden blive rettet 
mod tilgængelighed og social 
rummelighed.

Dette vil bidrage til at optimere transporten 
og nedbringe ressourceforbruget. Fokus vil 
blive rettet mod effektiv udnyttelse og 
forvaltning af lufthavne, havne, logistiske 
platforme og infrastrukturer til 
overfladetransport samt mod selvstændige 
og effektive systemer til vedligeholdelse og 
inspektion. Der vil blive lagt særlig vægt 
på infrastrukturernes klimarobusthed, 
omkostningseffektive løsninger baseret på 
en livscyklustilgang og mere udbredt 
anvendelse af nye materialer, der muliggør 
mere effektiv og billigere vedligeholdelse. 
Desuden vil opmærksomheden blive rettet 
mod tilgængelighed og social 
rummelighed. For at gennemføre nye og 
innovative løsninger baseret på 
brændselsceller er der på EU-plan behov 
for passende infrastruktur til brintlagring, 
herunder geologisk lagring.

Or. en



AM\909647DA.doc 53/173 PE492.826v02-00

DA

Begrundelse

Brinttransport kan bidrage markant til reduktion af CO2-emissioner.

Ændringsforslag 831
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – afsnit 3 – punkt 4.1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette vil gavne en stor og voksende del af 
befolkningen, som lever og arbejder i 
byerne eller udnytter byernes tjenester og 
rekreative tilbud. Der skal udvikles og 
afprøves nye mobilitetskoncepter og 
løsninger vedrørende tilrettelæggelse af 
transport, logistik og planlægning, som vil 
bidrage til at mindske luft- og 
støjforureningen og øge effektiviteten. 
Offentlig transport og ikke-motoriseret 
transport samt andre ressourceeffektive 
transportformer skal udvikles som et reelt 
alternativ til brug af privatbiler, og disse 
transportformer skal understøttes af øget 
anvendelse af både intelligente 
transportsystemer og innovativ 
efterspørgselsstyring.

Dette vil gavne en stor og voksende del af 
befolkningen, som lever og arbejder i 
byerne eller udnytter byernes tjenester og 
rekreative tilbud. Der skal udvikles og 
afprøves nye mobilitetskoncepter og 
løsninger vedrørende tilrettelæggelse af 
transport, logistik, mobilitetsstyring og 
planlægning, som vil bidrage til at mindske 
ulykker, luft- og støjforureningen og øge 
sundheden, arealanvendelsen og 
effektiviteten. Offentlig transport og ikke-
motoriseret transport samt andre 
ressourceeffektive transportformer skal 
udvikles som et reelt intermodalt alternativ 
til brug af privatbiler, og disse 
transportformer skal understøttes af øget 
anvendelse af både intelligente 
transportsystemer og innovativ 
efterspørgselsstyring såsom delebiler og 
samkørsel.

Or. en

Ændringsforslag 832
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – punkt 4.2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette kan opnås ved at gennemføre et fuldt 
ud intermodalt "dør-til-dør"-
transportsystem og ved at undgå 
unødvendig brug af transport. Dette 
indebærer fremme af integrationen blandt 
transportformerne, optimering af 
transportkæderne og bedre integrerede 
transporttjenester. Sådanne innovative 
løsninger vil desuden øge 
tilgængeligheden, bl.a. for den aldrende 
befolkning og sårbare brugere.

Dette kan opnås ved at gennemføre et fuldt 
ud intermodalt "dør-til-dør"-transport- og 
mobilitetssystem og ved at undgå 
unødvendig brug af transport. Dette 
indebærer fremme af integrationen blandt 
transportformerne, elektroniske 
informationssystemer, optimering af 
intermodale transport- og mobilitetskæder
og bedre integrerede transport- og 
logistiktjenester. Sådanne innovative 
løsninger vil desuden øge 
tilgængeligheden, bl.a. for den aldrende 
befolkning, bevægelseshæmmede, 
handicappede og sårbare brugere.

Or. en

Ændringsforslag 833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – punkt 4.2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette kan opnås gennem udvikling og 
udbredt anvendelse af intelligente 
transportapplikationer og 
forvaltningssystemer. Det indebærer dels 
planlægning, efterspørgselsstyring og 
informations- og betalingssystemer, der er 
interoperable i hele Europa, dels komplet 
integration af informationsstrømme, 
forvaltningssystemer, infrastrukturnetværk 
og mobilitetstjenester i nye, fælles, 
multimodale rammer baseret på åbne 
platforme. Det vil desuden sikre 
fleksibilitet og kort responstid i tilfælde af 
kriser og ekstreme vejrforhold, da rejser 
kan omlægges til andre transportformer. 
Nye muligheder for positionering, 
navigation og tidsbestemmelse, som opstår 

Dette kan opnås gennem udvikling og 
udbredt anvendelse af intelligente 
transportapplikationer og 
forvaltningssystemer. Det indebærer dels 
planlægning, efterspørgselsstyring og 
informations- og betalingssystemer, der er 
interoperable i hele Europa, dels komplet 
integration af informationsstrømme, 
forvaltningssystemer, infrastrukturnetværk 
og mobilitetstjenester i nye, fælles, 
multimodale rammer baseret på åbne 
platforme. Det vil desuden sikre 
fleksibilitet og kort responstid i tilfælde af 
kriser og ekstreme vejrforhold, da rejser 
kan omlægges til andre transportformer. 
Nye muligheder for positionering, 
navigation og tidsbestemmelse, som opstår 
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i kraft af Galileo- og EGNOS-
satellitnavigationssystemerne, vil medvirke 
til at nå dette mål.

i kraft af Galileo- og EGNOS-
satellitnavigationssystemerne, vil medvirke 
til at nå dette mål sammen med en mere 
udbredt anvendelse af 
adfærdsvidenskaber, der skal fremme 
forståelsen af vore transportmønstre, 
under hensyn til, at hver enkelt 
transportform er konfronteret med 
forskellige udfordringer og er 
karakteriseret ved forskellige 
teknologiintegrationsprocesser.

Or. en

Ændringsforslag 834
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – punkt 4.2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette kan opnås gennem udvikling og 
udbredt anvendelse af intelligente 
transportapplikationer og 
forvaltningssystemer. Det indebærer dels 
planlægning, efterspørgselsstyring og 
informations- og betalingssystemer, der er 
interoperable i hele Europa, dels komplet 
integration af informationsstrømme, 
forvaltningssystemer, infrastrukturnetværk 
og mobilitetstjenester i nye, fælles, 
multimodale rammer baseret på åbne 
platforme. Det vil desuden sikre 
fleksibilitet og kort responstid i tilfælde af 
kriser og ekstreme vejrforhold, da rejser 
kan omlægges til andre transportformer. 
Nye muligheder for positionering, 
navigation og tidsbestemmelse, som opstår 
i kraft af Galileo- og EGNOS-
satellitnavigationssystemerne, vil medvirke 
til at nå dette mål.

Dette kan opnås gennem udvikling og 
udbredt anvendelse af intelligente 
transportapplikationer og 
forvaltningssystemer. Det indebærer dels 
planlægning, efterspørgselsstyring og
informations-, billet- og betalingssystemer, 
der er interoperable i hele Europa, dels 
komplet integration af 
informationsstrømme, 
forvaltningssystemer, infrastrukturnetværk 
og mobilitetstjenester i nye, fælles, 
multimodale rammer baseret på åbne 
platforme. Det vil desuden sikre 
fleksibilitet og kort responstid i tilfælde af 
kriser og ekstreme vejrforhold, da rejser 
kan omlægges til andre transportformer. 
Nye muligheder for positionering, 
navigation og tidsbestemmelse, som opstår 
i kraft af Galileo- og EGNOS-
satellitnavigationssystemerne, vil medvirke 
til at nå dette mål.

Or. en
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Ændringsforslag 835
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – punkt 4.2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette kan mindske presset på 
transportsystemet og øge sikkerheden og 
godskapaciteten. I koncepterne kan man 
f.eks. kombinere højeffektive, miljøvenlige 
køretøjer med intelligente og sikre 
systemer, der indarbejdes i infrastrukturen 
og installeres om bord (f.eks. vogntog). 
Aktiviteterne vil desuden understøtte 
udviklingen af visionen om e-fragt og en 
papirløs godstransportproces, hvor 
elektroniske informationsstrømme, 
tjenester og betalinger knyttes til fysiske 
godsstrømme på tværs af 
transportformerne.

Dette kan mindske presset på 
transportsystemet og øge sikkerheden og 
godskapaciteten. I koncepterne kan man 
f.eks. kombinere højeffektive, miljøvenlige 
køretøjer med intelligente og sikre 
systemer, der indarbejdes i infrastrukturen 
og installeres om bord (f.eks. små 
bimodale systemer og vogntog). 
Aktiviteterne vil desuden understøtte 
udviklingen af visionen om e-fragt og en 
papirløs godstransportproces, hvor 
elektroniske informationsstrømme, 
tjenester og betalinger knyttes til fysiske 
godsstrømme på tværs af 
transportformerne.

Or. en

Ændringsforslag 836
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.2 – punkt 4.2.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det opnås ved at tage hånd om aspekter af 
tilrettelæggelsen og forvaltningen af 
transportsystemerne og tilsynet med deres 
ydeevne og risici samt ved at fokusere på 
udformning og drift af luftfartøjer, 
køretøjer og skibe samt infrastrukturer og 
terminaler. Opmærksomheden vil blive 
rettet mod passive og aktive 

Det opnås ved at tage hånd om aspekter af 
tilrettelæggelsen og forvaltningen af 
transportsystemerne og tilsynet med deres 
ydeevne og risici samt ved at fokusere på 
udformning og drift af luftfartøjer, 
køretøjer og skibe samt infrastrukturer og 
terminaler. Opmærksomheden vil blive 
rettet mod en omlægning til mere sikre 
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sikkerhedssystemer, forebyggende 
sikkerhedsforanstaltninger og forbedrede 
automatiserings- og uddannelsesprocesser, 
som skal mindske konsekvenserne af 
menneskelige fejl. Der vil blive udviklet 
særlige værktøjer og teknikker, så vi bedre 
kan forudse, vurdere og afbøde 
indvirkningen fra dårligt vejr og andre 
naturlige faremomenter. Desuden vil der 
blive fokuseret på integration af 
sikringsaspekter ved planlægning og 
håndtering af passager- og godsstrømme, 
på udvikling af luftfartøjer, køretøjer og 
skibe, på trafik- og systemforvaltning og på 
udformning af terminaler.

transport- og mobilitetssystemer, passive 
og aktive sikkerhedssystemer, 
forebyggende sikkerhedsforanstaltninger 
og forbedrede automatiserings- og 
uddannelsesprocesser, som skal mindske 
konsekvenserne af menneskelige fejl. Der 
vil blive udviklet særlige værktøjer og 
teknikker, så vi bedre kan forudse, vurdere 
og afbøde indvirkningen fra dårligt vejr og 
andre naturlige faremomenter. Desuden vil 
der blive fokuseret på integration af 
sikringsaspekter ved planlægning og 
håndtering af passager- og godsstrømme, 
på udvikling af luftfartøjer, køretøjer og 
skibe, på trafik- og systemforvaltning og på 
udformning af terminaler.

Or. en

Ændringsforslag 837
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved at være på forkant med nye 
teknologier og nedbringe omkostningerne 
ved de nuværende fremstillingsprocesser 
vil forskning og innovation bidrage til 
vækst og arbejdspladser til højtuddannede i 
den europæiske transportindustri, som 
oplever øget konkurrence. Udfordringen 
består i at opretholde konkurrenceevnen i 
en stor økonomisk sektor, der tegner sig 
direkte for 6,3 % af Unionens BNP og 
beskæftiger næsten 13 mio. mennesker i 
Europa. Et af de specifikke mål er, at vi 
skal udvikle den næste generation af 
nyskabende transportmidler og gøde jorden 
for den efterfølgende. Dette skal vi gøre 
ved at arbejde med nye koncepter og 
designs, intelligente styresystemer og
effektive produktionsprocesser. EU sigter 

Ved at være på forkant med nye 
teknologier og nedbringe omkostningerne 
og forbedre ressource- og 
energieffektiviteten ved de nuværende 
fremstillingsprocesser vil forskning og 
innovation bidrage til vækst og 
arbejdspladser til højtuddannede i den 
europæiske transportindustri, som oplever 
øget konkurrence. Udfordringen består i at 
opretholde konkurrenceevnen i en stor 
økonomisk sektor, der tegner sig direkte 
for 6,3 % af Unionens BNP og beskæftiger 
næsten 13 mio. mennesker i Europa. Et af 
de specifikke mål er, at vi skal udvikle den 
næste generation af nyskabende 
transportmidler og gøde jorden for den 
efterfølgende. Dette skal vi gøre ved at 
arbejde med nye koncepter og designs, 
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mod at blive førende i verden, hvad angår 
effektivitet og sikkerhed ved alle 
transportformer.

intelligente styresystemer og 
ressourceeffektive produktionsprocesser. 
EU sigter mod at blive førende i verden, 
hvad angår effektivitet og sikkerhed ved 
alle transportformer.

Or. en

Ændringsforslag 838
Antonio Cancian

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – punkt 4.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette vil bidrage til at styrke Europas 
førende rolle på områderne for luftfartøjer, 
højhastighedstog, jernbanetransport i og 
omkring byerne, vejkøretøjer, eltrafik, 
krydstogtskibe, færger samt specialiserede 
højteknologiske skibe og havplatforme. 
Det vil desuden give de europæiske 
industriers konkurrenceevne et skub inden 
for nye teknologier og systemer og 
understøtte deres diversificering i forhold 
til nye markeder, også i andre sektorer end 
transportsektoren. Her er der bl.a. tale om 
udvikling af innovative, sikre luftfartøjer, 
køretøjer og skibe med effektive 
fremdriftssystemer, høj ydeevne og 
intelligente styresystemer.

Dette vil bidrage til at styrke Europas 
førende rolle på områderne for luftfartøjer, 
rotorfly, regionale og erhvervsmæssige 
flyvninger, højhastighedstog, 
jernbanetransport i og omkring byerne, 
vejkøretøjer, eltrafik, krydstogtskibe, 
færger samt specialiserede højteknologiske 
skibe og havplatforme. Det vil desuden 
give de europæiske industriers 
konkurrenceevne et skub inden for nye 
teknologier og systemer og understøtte 
deres diversificering i forhold til nye 
markeder, også i andre sektorer end 
transportsektoren. Her er der bl.a. tale om 
udvikling af innovative, sikre luftfartøjer, 
køretøjer og skibe med effektive 
fremdriftssystemer, høj ydeevne og 
intelligente styresystemer.

Or. en

Ændringsforslag 839
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – punkt 4.3.4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.3.4a. Europæiske 
satellitnavigationssystemer: EGNOS og 
Galileo er strategiske europæiske 
investeringer. Deres nye kendetegn og 
funktioner inden for positionering og 
tidsbestemmelse er vigtige for de nye 
transportforvaltningssystemer på området 
for befordring af gods og personer på 
tværs af de øvrige transportformer. De 
nye kritiske navigationssystemer såsom 
intelligent kørsel og trafikregulering, 
forebyggelse og afbødning af hændelser, 
elektromobilitet og tilknyttet navigation er 
afhængige af en pålidelig og sikker 
positionering. De nye 
navigationsfunktioner skal styrke 
Europas konkurrenceevne verden over og 
sikre, at offentligheden drager fordel af 
globale satellitnavigationssystemer inden 
for transport, som tegner sig for omkring 
40 mia. EUR (ifølge 
konsekvensvurderingen i 
handlingsplanen vedrørende GNSS fra 
2011).

Or. en

Ændringsforslag 840
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.3a. Intelligent logistik
Disse systemer bidrager til at udforme og 
udvikle mere effektive og grønne 
logistiktransportsystemer, som er 
optimereret i forhold til tid og 
omkostninger.
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Dette skal sikre en bedre forståelse af 
betydningen af forbrugsmønstre samt af 
fragtlogistik, trafik og flaskehalse i 
byerne, som er en forudsætning for 
udvikling af intelligent logistik og 
udvikling af nye it- og 
administrationsværktøjer til logistik ved at 
forbedre informationssystemer i realtid til 
administration og sporing af fragtflow, 
integration og kommunikation på 
køretøjer og infrastrukturer. Der er 
ligeledes behov for udvikling af 
ukonventionelle systemer til 
fragtdistribution og udvikling af 
konkurrencedygtige intermodale 
løsninger til forsyningskæden og 
logistikplatforme, der forbedrer 
fragtflowet.

Or. en

Ændringsforslag 841
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.4. Samfundsøkonomisk forskning og 
fremadrettede aktiviteter vedrørende 
politiske beslutninger

4.4. Samfundsøkonomisk og 
adfærdsmæssig forskning og 
fremadrettede aktiviteter vedrørende 
politiske beslutninger

Or. en

Ændringsforslag 842
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er behov for aktioner, der understøtter 
analyse og udvikling af politikkerne, bl.a. 
vedrørende socioøkonomiske aspekter ved 
transport, for at fremme innovationen og 
klare de udfordringer, som 
transportaktiviteterne skaber. 
Aktiviteterne vil blive målrettet mod at 
udforme og gennemføre europæiske 
forsknings- og innovationspolitikker 
vedrørende transport, fremadrettede 
undersøgelser og teknologisk fremsyn samt 
styrke det europæiske forskningsrum.

Der er behov for aktioner, der understøtter 
analyse og udvikling af politikkerne, bl.a. 
vedrørende socioøkonomiske, psykologiske 
og adfærdsmæssige aspekter ved transport 
og mobilitet, for at fremme innovationen 
og klare de udfordringer, som transport-
og mobilitetsaktiviteterne skaber. 
Aktiviteterne vil blive målrettet mod at 
udforme og gennemføre europæiske 
forsknings- og innovationspolitikker 
vedrørende transport og mobilitet, 
fremadrettede undersøgelser og 
teknologisk fremsyn samt styrke det 
europæiske forskningsrum.

Or. en

Ændringsforslag 843
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indsigt i brugeradfærd, social accept, 
politiske foranstaltningers effekt, 
mobilitetsmønstre og forretningsmodeller 
samt deres konsekvenser har afgørende 
betydning for udviklingen af det 
europæiske transportsystem. Der vil blive 
udarbejdet scenarier, hvor man tager 
hensyn til tendenser i samfundet, politiske 
målsætninger og teknologisk fremsyn hen 
imod 2050. For bedre at kunne forstå 
sammenhængene mellem territorial 
udvikling og det europæiske 
transportsystem er der behov for 
velfunderede modeller, ud fra hvilke der 
kan træffes sunde politiske beslutninger.

Indsigt i brugeradfærd, social accept af 
adfærdsmæssig ændring i retning af mere 
bæredygtige transportformer, politiske 
foranstaltningers effekt, mobilitetsmønstre, 
oplysningsindsats vedrørende CO2-
fodaftrykket og forretningsmodeller samt 
deres konsekvenser har afgørende 
betydning for udviklingen af det 
europæiske transport- og mobilitetssystem. 
Der vil blive udarbejdet scenarier, hvor 
man tager hensyn til tendenser i samfundet, 
demografisk udvikling, politiske 
målsætninger og teknologisk fremsyn hen 
imod 2050. For bedre at kunne forstå 
sammenhængene mellem territorial 
udvikling og det europæiske 
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transportsystem og mellem grøn logistik, 
mobilitetsforvaltning og 
transportforebyggelse er der behov for 
velfunderede modeller, ud fra hvilke der 
kan træffes sunde politiske beslutninger.

Or. en

Ændringsforslag 844
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 4 – punkt 4.4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskningen vil fokusere på, hvordan vi 
kan forebygge sociale uligheder med 
hensyn til adgang til mobilitet, og hvordan 
vi kan forbedre situationen for sårbare 
trafikanter. Derudover skal der tages 
stilling til en række økonomiske 
spørgsmål, hvor der fokuseres på dels 
metoder til at internalisere de eksterne 
omkostninger ved alle transportformer, 
dels modeller for beskatning og 
prissætning. Der er behov for forskning på 
forhånd for at kunne vurdere de fremtidige 
krav, hvad angår færdigheder og job.

Forskningen vil fokusere på, hvordan vi 
kan forebygge sociale uligheder med 
hensyn til adgang til mobilitet, og hvordan 
vi kan forbedre situationen for sårbare 
trafikanter, herunder fodgængere og 
cyklister. Derudover skal der tages stilling 
til en række økonomiske spørgsmål, hvor
der fokuseres på dels metoder til at 
internalisere de eksterne omkostninger ved 
alle transport- og mobilitetsformer, dels 
modeller for beskatning og prissætning. 
Der er behov for forskning på forhånd for 
at kunne vurdere de fremtidige krav, hvad 
angår færdigheder og job.

Or. en

Ændringsforslag 845
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Klimaindsats, ressourceeffektivitet og 5. Klimaindsats, miljø, 
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råvareforsyning ressourceeffektivitet og råvareforsyning

Or. en

Ændringsforslag 846
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet med denne aktivitet er derfor at 
udvikle og vurdere innovative, 
omkostningseffektive og bæredygtige 
foranstaltninger vedrørende tilpasning og 
afbødning, hvor vi fokuserer på både CO2
og andre drivhusgasser og fremhæver både 
teknologiske og ikke-teknologiske, grønne 
løsninger gennem frembringelse af 
oplysninger, som skal danne grundlag for 
velinformerede, tidlige og effektive 
beslutninger, og gennem 
netværkssamarbejde blandt de nødvendige 
kompetente aktører.

Målet med denne aktivitet er derfor at 
udvikle og vurdere innovative, 
omkostningseffektive og bæredygtige 
foranstaltninger vedrørende tilpasning og 
afbødning, hvor vi fokuserer på både CO2
og andre drivhusgasser og aerosoler og 
fremhæver både teknologiske og ikke-
teknologiske, grønne løsninger gennem 
frembringelse af oplysninger, som skal 
danne grundlag for velinformerede, tidlige 
og effektive beslutninger, og gennem 
netværkssamarbejde blandt de nødvendige 
kompetente aktører.

Or. en

Ændringsforslag 847
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – punkt 5.1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vi har ikke tilstrækkelig viden om 
samfundets og økonomiens evne til at 
tilpasse sig klimaforandringerne. For at 
sikre effektive, rimelige og socialt 
acceptable foranstaltninger til fremme af et 
miljø og et samfund, der kan modstå 
klimaforandringerne, er der behov for en 
integreret analyse af aktuelle og fremtidige 

Vi har ikke tilstrækkelig viden om 
samfundets og økonomiens evne til at 
tilpasse sig klimaforandringerne. For at 
sikre effektive, rimelige og socialt 
acceptable foranstaltninger til fremme af et 
miljø og et samfund, der kan modstå 
klimaforandringerne, er der behov for en 
integreret analyse af aktuelle og fremtidige 
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konsekvenser, sårbarheder, 
befolkningseksponeringer, risici, 
omkostninger og muligheder i forbindelse 
med klimavariationerne og -ændringerne 
under hensyntagen til ekstreme hændelser 
og relaterede klimaafledte farer og 
gentagelser af disse. Denne analyse vil 
også omfatte klimaforandringernes 
konsekvenser for biodiversiteten, 
økosystemerne og økosystemtjenesterne, 
infrastrukturerne samt de økonomiske 
ressourcer og naturressourcerne. Der vil 
blive lagt vægt på de mest værdifulde 
naturlige økosystemer og bebyggede 
miljøer samt centrale samfundsmæssige, 
kulturelle og økonomiske sektorer i hele 
Europa. Ved aktionerne vil man undersøge 
de konsekvenser og stadig større risici for 
menneskers sundhed, der stammer fra 
klimaforandringerne og de øgede 
koncentrationer af drivhusgasser i 
atmosfæren. Gennem forskning vil man 
vurdere innovative, retfærdigt fordelte og 
omkostningseffektive former for tilpasning 
til klimaforandringerne, herunder 
beskyttelse og tilpasning af 
naturressourcerne og økosystemerne, og 
virkningerne af disse for at sikre oplysning 
og understøtte udviklingen og 
gennemførelsen af dem på alle niveauer i 
alle skalaer. Her vil der også blive taget 
hensyn til de potentielle virkninger, 
omkostninger og risici ved mulighederne 
for "geo-engineering". De komplekse 
indbyrdes sammenhænge, konflikter og 
synergier ved politikker vedrørende 
tilpasning og risikoforebyggelse med andre 
klima- og sektorspecifikke politikker vil 
blive undersøgt, herunder indvirkningen på 
beskæftigelsen og sårbare gruppers 
levestandard.

konsekvenser, sårbarheder, 
befolkningseksponeringer, risici, 
omkostninger og muligheder i forbindelse 
med klimavariationerne og -ændringerne 
under hensyntagen til ekstreme hændelser 
og relaterede klimaafledte farer og 
gentagelser af disse. Denne analyse vil 
også omfatte klimaforandringernes 
konsekvenser for biodiversiteten, 
økosystemerne og økosystemtjenesterne, 
infrastrukturerne samt de økonomiske 
ressourcer og naturressourcerne. Der vil 
blive lagt vægt på de mest værdifulde 
naturlige økosystemer og bebyggede 
miljøer i de mest sårbare områder såsom 
øregioner samt centrale samfundsmæssige, 
kulturelle og økonomiske sektorer i hele 
Europa. Ved aktionerne vil man undersøge 
de konsekvenser og stadig større risici for 
menneskers sundhed, der stammer fra 
klimaforandringerne og de øgede 
koncentrationer af drivhusgasser i 
atmosfæren. Gennem forskning vil man 
vurdere innovative, retfærdigt fordelte og 
omkostningseffektive former for tilpasning 
til klimaforandringerne, herunder 
beskyttelse og tilpasning af 
naturressourcerne og økosystemerne, og 
virkningerne af disse for at sikre oplysning 
og understøtte udviklingen og 
gennemførelsen af dem på alle niveauer i 
alle skalaer. Her vil der også blive taget 
hensyn til de potentielle virkninger, 
omkostninger og risici ved mulighederne 
for "geo-engineering". De komplekse 
indbyrdes sammenhænge, konflikter og
synergier ved politikker vedrørende 
tilpasning og risikoforebyggelse med andre 
klima- og sektorspecifikke politikker vil 
blive undersøgt, herunder indvirkningen på 
beskæftigelsen og sårbare gruppers 
levestandard.

Or. es
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Ændringsforslag 848
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – punkt 5.1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vi har ikke tilstrækkelig viden om 
samfundets og økonomiens evne til at 
tilpasse sig klimaforandringerne. For at 
sikre effektive, rimelige og socialt 
acceptable foranstaltninger til fremme af et 
miljø og et samfund, der kan modstå 
klimaforandringerne, er der behov for en 
integreret analyse af aktuelle og fremtidige 
konsekvenser, sårbarheder, 
befolkningseksponeringer, risici, 
omkostninger og muligheder i forbindelse 
med klimavariationerne og -ændringerne 
under hensyntagen til ekstreme hændelser 
og relaterede klimaafledte farer og 
gentagelser af disse. Denne analyse vil 
også omfatte klimaforandringernes 
konsekvenser for biodiversiteten, 
økosystemerne og økosystemtjenesterne, 
infrastrukturerne samt de økonomiske 
ressourcer og naturressourcerne. Der vil 
blive lagt vægt på de mest værdifulde 
naturlige økosystemer og bebyggede 
miljøer samt centrale samfundsmæssige, 
kulturelle og økonomiske sektorer i hele 
Europa. Ved aktionerne vil man undersøge 
de konsekvenser og stadig større risici for 
menneskers sundhed, der stammer fra 
klimaforandringerne og de øgede 
koncentrationer af drivhusgasser i 
atmosfæren. Gennem forskning vil man 
vurdere innovative, retfærdigt fordelte og 
omkostningseffektive former for tilpasning 
til klimaforandringerne, herunder 
beskyttelse og tilpasning af 
naturressourcerne og økosystemerne, og 
virkningerne af disse for at sikre oplysning 
og understøtte udviklingen og 
gennemførelsen af dem på alle niveauer i 
alle skalaer. Her vil der også blive taget 

Vi har ikke tilstrækkelig viden om 
samfundets og økonomiens evne til at 
tilpasse sig klimaforandringerne. For at 
sikre effektive, rimelige og socialt 
acceptable foranstaltninger til fremme af et 
miljø og et samfund, der kan modstå 
klimaforandringerne, er der behov for en 
integreret analyse af aktuelle og fremtidige 
konsekvenser, sårbarheder, 
befolkningseksponeringer, risici, 
omkostninger og muligheder i forbindelse 
med klimavariationerne og -ændringerne 
under hensyntagen til ekstreme hændelser 
og relaterede klimaafledte farer og 
gentagelser af disse. Denne analyse vil 
også omfatte klimaforandringernes 
konsekvenser for biodiversiteten, 
økosystemerne og økosystemtjenesterne, 
infrastrukturerne samt de økonomiske 
ressourcer og naturressourcerne. Der vil 
blive lagt vægt på de mest værdifulde 
naturlige økosystemer og bebyggede 
miljøer samt centrale samfundsmæssige, 
kulturelle og økonomiske sektorer i hele 
Europa. Ved aktionerne vil man undersøge 
de konsekvenser og stadig større risici for 
menneskers sundhed, der stammer fra 
klimaforandringerne og de øgede 
koncentrationer af drivhusgasser i 
atmosfæren. Gennem forskning vil man 
vurdere innovative, retfærdigt fordelte og 
omkostningseffektive former for tilpasning 
til klimaforandringerne, herunder 
beskyttelse og tilpasning af 
naturressourcerne og økosystemerne, og 
virkningerne af disse for at sikre oplysning 
og understøtte udviklingen og 
gennemførelsen af dem på alle niveauer i 
alle skalaer. De komplekse indbyrdes 
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hensyn til de potentielle virkninger, 
omkostninger og risici ved mulighederne 
for "geo-engineering". De komplekse 
indbyrdes sammenhænge, konflikter og 
synergier ved politikker vedrørende 
tilpasning og risikoforebyggelse med andre 
klima- og sektorspecifikke politikker vil 
blive undersøgt, herunder indvirkningen på 
beskæftigelsen og sårbare gruppers 
levestandard.

sammenhænge, konflikter og synergier ved 
politikker vedrørende tilpasning og 
risikoforebyggelse med andre klima- og 
sektorspecifikke politikker vil blive 
undersøgt, herunder indvirkningen på 
beskæftigelsen og sårbare gruppers 
levestandard.

Or. en

Ændringsforslag 849
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – punkt 5.1.3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er væsentligt at undersøge de 
regionale virkninger af klimaforandringer 
på økosystemet, vandressourcer, landbrug 
og skovbrug, for at analysere deres 
indvirkning på menneskers liv, sundhed 
og andre samfundsøkonomiske 
spørgsmål, men også at undersøge globale 
forandringers direkte og indirekte 
påvirkning af økosystemets dynamik og 
kapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 850
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.1 – punkt 5.1.3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.1.3a. Klimaforandringer og 
vandforvaltningsproblemer.
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Emnet klimaforandringer bør forbindes 
med vandforvaltningsproblemer. I 
fremtiden vil de store udfordringer for 
vandforskning primært opstå som følge af 
nødvendigheden af i stigende grad at se 
på emnet i forbindelse med spørgsmål om 
globale forandringer, klimaforandringer, 
den stigende geopolitiske betydning samt 
energi- og sundhedsaspekter.
Vandressourcer bør ses og forvaltes 
holistisk. Dette omfatter naturregioner og 
økologiske spørgsmål, en forståelse for 
økosystemtjenester som en proces, 
beskyttelse af drikkevandskvalitet og 
forskellige politiske systemer og 
institutionelle strukturer.
Videngrundlaget bør omfatte begrebet 
"miljøstrømme" og tage højde for de 
økosystemfunktioner, der forsynes med 
vand. Dermed understreges behovet for at 
tage højde for, at ændringer i vandets 
kredsløb afhænger af habitat, og at dette 
har indflydelse på procentdelen af vand, 
der genbruges.

Or. en

Ændringsforslag 851
Hermann Winkler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.2. Bæredygtig forvaltning af 
naturressourcerne og økosystemerne

5.2. Bæredygtig forvaltning af 
naturressourcerne og økosystemerne samt 
kulturarven

Or. de

Ændringsforslag 852
Angelika Niebler
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.2. Bæredygtig forvaltning af 
naturressourcerne og økosystemerne

5.2. Bæredygtig forvaltning af 
naturressourcerne, kulturarvsressourcerne
og økosystemerne

Or. en

Begrundelse

Hele grundlaget for bevarelse af den europæiske kulturarv vil forsvinde, hvis man undlader at 
medtage begrebet kulturarv Horisont 2020.

Ændringsforslag 853
Hermann Winkler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vores samfund står over for en stor 
udfordring, da vi skal sikre en bæredygtig 
balance mellem menneskets behov og 
miljøhensynet. Miljøressourcerne, 
herunder vand, luft, biomasse, frugtbar 
jord, biodiversitet og økosystemerne, og 
vores udbytte af dem understøtter den 
europæiske og globale økonomi og vores 
livskvalitet. På verdensplan ventes de 
forretningsmuligheder, der knytter sig til 
naturressourcerne, at udgøre over 
2 bio. EUR i 205025. Trods dette er vi i 
færd med at overudnytte miljøressourcerne 
og forringe økosystemerne i Europa og på 
verdensplan i et omfang, så naturen ikke 
kan regenerere dem. For eksempel mister 
vi i Unionen hvert år 1 000 km² af de mest 
frugtbare jorder og værdifulde 
økosystemer, mens vi spilder en fjerdedel 
af vores ferskvand. Vi kan simpelthen ikke 
fortsætte i denne retning. Forskningen skal

Vores samfund står over for en stor 
udfordring, da vi skal sikre en bæredygtig 
balance mellem menneskets behov og 
miljøhensynet. Miljøressourcerne, 
herunder vand, luft, biomasse, frugtbar 
jord, biodiversitet og økosystemerne, og 
vores udbytte af dem såvel som 
antropogene ressourcer, herunder 
kulturarven og kulturlandskaberne, 
understøtter den europæiske og globale 
økonomi og vores livskvalitet. På 
verdensplan ventes de 
forretningsmuligheder, der knytter sig til 
naturressourcerne, at udgøre over 
2 bio. EUR i 205025. De 
forretningsmuligheder, der fremkommer 
af vores europæiske kulturarv og den 
kreative sektor, udgør 3,3 % af det 
europæiske BNP. Alene inden for 
turismesektoren i forbindelse med 
kulturarvsaktiviteter beløber 
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bidrage til at vende de tendenser, der 
skader miljøet, og til at sikre, at 
økosystemerne fortsat kan give os de 
ressourcer, goder og ydelser, der er 
afgørende for vores trivsel og økonomiske 
velstand.

omsætningen sig til 338 mia. EUR. Trods 
dette er vi i færd med at overudnytte 
miljøressourcerne og forringe 
økosystemerne i Europa og på verdensplan 
i et omfang, så naturen ikke kan regenerere 
dem. For eksempel mister vi i Unionen 
hvert år 1 000 km² af de mest frugtbare 
jorder og værdifulde økosystemer, mens vi 
spilder en fjerdedel af vores ferskvand. Vi 
kan simpelthen ikke fortsætte i denne 
retning. Forskningen skal bidrage til at 
vende de tendenser, der skader miljøet, og 
til at sikre, at økosystemerne fortsat kan 
give os de ressourcer, goder og ydelser, der 
er afgørende for vores trivsel og 
økonomiske velstand.

Or. de

Begrundelse

Tallene stammer fra EU's konkurrenceevnerapport 2010.

Ændringsforslag 854
Angelika Niebler
Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vores samfund står over for en stor 
udfordring, da vi skal sikre en bæredygtig 
balance mellem menneskets behov og 
miljøhensynet. Miljøressourcerne, 
herunder vand, luft, biomasse, frugtbar 
jord, biodiversitet og økosystemerne, og 
vores udbytte af dem understøtter den 
europæiske og globale økonomi og vores 
livskvalitet. På verdensplan ventes de 
forretningsmuligheder, der knytter sig til 
naturressourcerne, at udgøre over 
2 bio. EUR i 2050. Trods dette er vi i færd 
med at overudnytte miljøressourcerne og 
forringe økosystemerne i Europa og på 
verdensplan i et omfang, så naturen ikke 
kan regenerere dem. For eksempel mister 

Vores samfund står over for en stor 
udfordring, da vi skal sikre en bæredygtig 
balance mellem menneskets behov og 
miljøhensynet. Miljøressourcerne, 
herunder vand, luft, biomasse, frugtbar 
jord, biodiversitet og økosystemerne samt 
menneskeskabte ressourcer, herunder 
kulturarven og kulturlandskaberne, og 
vores udbytte af dem understøtter den 
europæiske og globale økonomi og vores 
livskvalitet. På verdensplan ventes de 
forretningsmuligheder, der knytter sig til 
naturressourcerne, at udgøre over 
2 bio. EUR i 2050. Den europæiske 
erhvervssektor, der vedrører kulturarv og 
kreativ økonomi, tegner sig for 3,3 % af 
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vi i Unionen hvert år 1 000 km² af de mest 
frugtbare jorder og værdifulde 
økosystemer, mens vi spilder en fjerdedel 
af vores ferskvand. Vi kan simpelthen ikke 
fortsætte i denne retning. Forskningen skal 
bidrage til at vende de tendenser, der 
skader miljøet, og til at sikre, at 
økosystemerne fortsat kan give os de 
ressourcer, goder og ydelser, der er 
afgørende for vores trivsel og økonomiske 
velstand.

BNP i Europa (rapporten fra 2010 om 
den europæiske konkurrenceevne, s. 166, 
191), mens turismen via 
kulturarvsaktiviteter opnår en årlig 
omsætning på 338 mia. EUR 
(Direktoratet for kulturarv, Norge: 
Kulturarvsmonumenter og historiske 
bygninger som værdiskabere i et 
postindustrielt samfund, s. 5). Trods dette 
er vi i færd med at overudnytte 
miljøressourcerne og forringe 
økosystemerne i Europa og på verdensplan 
i et omfang, så naturen ikke kan regenerere 
dem. For eksempel mister vi i Unionen 
hvert år 1 000 km² af de mest frugtbare 
jorder og værdifulde økosystemer, mens vi 
spilder en fjerdedel af vores ferskvand. Vi 
kan simpelthen ikke fortsætte i denne 
retning. Forskningen skal bidrage til at 
vende de tendenser, der skader miljøet, og 
til at sikre, at økosystemerne fortsat kan 
give os de ressourcer, goder og ydelser, der 
er afgørende for vores trivsel og 
økonomiske velstand.

Or. en

Begrundelse

Kulturarven har en ret væsentlig indvirkning på BNP i Europa. Begrebet kulturarv bør derfor 
medtages i Horisont 2020.

Ændringsforslag 855
Hermann Winkler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet med denne aktivitet er derfor at give 
os den fornødne viden, så vi kan forvalte 
naturressourcerne på en måde, som sikrer 
en bæredygtig balance mellem de 
begrænsede ressourcer og vores 
samfundsmæssige og økonomiske behov.

Målet med denne aktivitet er derfor at give 
os den fornødne viden, så vi kan forvalte 
natur- og kulturressourcerne på en måde, 
som sikrer en bæredygtig balance mellem 
de begrænsede ressourcer og vores 
samfundsmæssige og økonomiske behov.
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Or. de

Ændringsforslag 856
Angelika Niebler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet med denne aktivitet er derfor at give 
os den fornødne viden, så vi kan forvalte 
naturressourcerne på en måde, som sikrer 
en bæredygtig balance mellem de 
begrænsede ressourcer og vores 
samfundsmæssige og økonomiske behov.

Målet med denne aktivitet er derfor at give 
os den fornødne viden, så vi kan forvalte 
naturressourcerne og kulturressourcerne 
på en måde, som sikrer en bæredygtig 
balance mellem de begrænsede ikke-
vedvarende ressourcer og vores 
samfundsmæssige og økonomiske behov.

Or. en

Ændringsforslag 857
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet med denne aktivitet er derfor at give 
os den fornødne viden, så vi kan forvalte 
naturressourcerne på en måde, som sikrer 
en bæredygtig balance mellem de 
begrænsede ressourcer og vores 
samfundsmæssige og økonomiske behov.

Målet med denne aktivitet er derfor at give 
os den fornødne viden, så vi kan forvalte 
og beskytte naturressourcerne på en måde, 
som sikrer en bæredygtig balance mellem 
de begrænsede ressourcer og vores 
samfundsmæssige og økonomiske behov.

Or. en

Ændringsforslag 858
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – punkt 5.2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennem vores handlinger risikerer vi at 
udløse uoprettelige miljømæssige 
ændringer, der forrykker økosystemernes 
balance. Det er afgørende at foregribe disse 
risici ved at vurdere, overvåge og forudsige 
indvirkningerne fra menneskelige 
aktiviteter på miljøet og de miljømæssige 
ændringers konsekvenser for menneskers 
velbefindende. Forskning i 
havøkosystemerne (lige fra kystzoner til 
dybhavet) og økosystemerne i ferskvandet, 
jorden og byerne, herunder de 
økosystemer, der er afhængige af 
grundvandet, vil øge vores indsigt i det 
komplekse samspil mellem 
naturressourcerne og de sociale, 
økonomiske, og økologiske systemer, bl.a. 
naturlige tærskelværdier, og de 
menneskelige og biologiske systemers 
modstandsdygtighed eller skrøbelighed. 
Gennem forskningen vil vi undersøge, 
hvordan økosystemerne fungerer og 
reagerer på menneskeskabte påvirkninger, 
hvordan de kan genoprettes, og hvordan 
dette vil påvirke økonomierne og 
menneskers velbefindende. Desuden vil vi 
forsøge at finde løsninger på de 
ressourcemæssige udfordringer. 
Forskningen vil bidrage til udvikling af 
politikker og fremgangsmåder, der sikrer, 
at vores sociale og økonomiske aktiviteter 
forbliver på et niveau, der sikrer, at både 
økosystemerne og biodiversiteten forbliver 
bæredygtige og kan tilpasse sig.

Gennem vores handlinger risikerer vi at 
udløse uoprettelige miljømæssige 
ændringer, der forrykker økosystemernes 
balance. Det er afgørende at foregribe disse 
risici ved at vurdere, overvåge og forudsige 
indvirkningerne fra menneskelige 
aktiviteter på miljøet og de miljømæssige 
ændringers konsekvenser for menneskers 
velbefindende. Forskning i 
havøkosystemerne (lige fra kystzoner til 
dybhavet) og økosystemerne i ferskvandet, 
jorden og byerne, herunder de 
økosystemer, der er afhængige af 
grundvandet, vil øge vores indsigt i det 
komplekse samspil mellem 
naturressourcerne og de sociale, 
økonomiske, og økologiske systemer, bl.a. 
naturlige tærskelværdier, og de 
menneskelige og biologiske systemers 
modstandsdygtighed eller skrøbelighed. 
Gennem forskningen vil vi undersøge, 
hvordan økosystemerne fungerer og 
reagerer på menneskeskabte påvirkninger, 
hvordan de kan genoprettes, og hvordan 
dette vil påvirke økonomierne og 
menneskers velbefindende. Desuden vil vi 
forsøge at finde løsninger på de 
ressourcemæssige udfordringer. 
Forskningen vil bidrage til udvikling af 
politikker og fremgangsmåder, der sikrer, 
at vores sociale og økonomiske aktiviteter 
forbliver på et niveau, der sikrer, at både 
økosystemerne og biodiversiteten forbliver 
bæredygtige og kan tilpasse sig. 

En bedre forståelse af miljømæssige 
sundheds- og velfærdsdeterminanter og 
de mellemliggende mekanismer er et krav 
for at sikre bedre dokumentation for 
effektive sundhedsbeskyttelsesstrategier 
og for at informere EU-programmerne og 
-politikkerne.
En større viden er grundlæggende, når 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
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aspekter bidrager til overordnede 
ændringer, såsom fænomenet med 
skovbrande. En bedre forståelse af de 
fysiske og sociale fænomener, som fører 
til skovbrande, er af overordentlig stor 
betydning. Simulering, dataindsamling og 
analyser er afgørende for 
forskningsbaserede 
beslutningsstøttesystemer som en 
afgørende metode til at undgå skovbrande 
og øge effektiviteten i forbindelse med 
bekæmpelsen heraf samt til at mindske de 
menneskelige, miljømæssige, sociale og 
økonomiske skader.
Forskning i havøkosystemerne (lige fra 
kystzoner til dybhavet), polarhavet og 
økosystemerne i ferskvandet, jorden og 
byerne, herunder de økosystemer og den 
biologiske mangfoldighed, der er 
afhængige af grundvandet, vil øge vores 
indsigt i det komplekse samspil mellem 
naturressourcerne og de sociale, 
økonomiske, og økologiske systemer, bl.a. 
naturlige tærskelværdier, og de 
menneskelige og biologiske systemers 
modstandsdygtighed eller skrøbelighed. 
Gennem forskningen vil vi undersøge, 
hvordan økosystemerne fungerer og 
reagerer på menneskeskabte 
påvirkninger, hvordan disse indvirkninger 
kan minimeres, hvordan økosystemerne 
kan genoprettes, og hvordan dette vil 
påvirke økonomierne og menneskers 
velbefindende. Desuden vil vi forsøge at 
finde løsninger på de ressourcemæssige 
udfordringer. Forskningen vil bidrage til 
udvikling af politikker og 
fremgangsmåder, der sikrer, at vores 
sociale og økonomiske aktiviteter forbliver 
på et niveau, der sikrer, at både 
økosystemerne og biodiversiteten forbliver 
bæredygtige og kan tilpasse sig.

Or. en
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Ændringsforslag 859
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – punkt 5.2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennem vores handlinger risikerer vi at 
udløse uoprettelige miljømæssige 
ændringer, der forrykker økosystemernes 
balance. Det er afgørende at foregribe disse 
risici ved at vurdere, overvåge og forudsige 
indvirkningerne fra menneskelige 
aktiviteter på miljøet og de miljømæssige 
ændringers konsekvenser for menneskers 
velbefindende. Forskning i 
havøkosystemerne (lige fra kystzoner til 
dybhavet) og økosystemerne i ferskvandet, 
jorden og byerne, herunder de 
økosystemer, der er afhængige af 
grundvandet, vil øge vores indsigt i det 
komplekse samspil mellem 
naturressourcerne og de sociale, 
økonomiske, og økologiske systemer, bl.a. 
naturlige tærskelværdier, og de 
menneskelige og biologiske systemers 
modstandsdygtighed eller skrøbelighed. 
Gennem forskningen vil vi undersøge, 
hvordan økosystemerne fungerer og 
reagerer på menneskeskabte påvirkninger, 
hvordan de kan genoprettes, og hvordan 
dette vil påvirke økonomierne og 
menneskers velbefindende. Desuden vil vi 
forsøge at finde løsninger på de 
ressourcemæssige udfordringer. 
Forskningen vil bidrage til udvikling af 
politikker og fremgangsmåder, der sikrer, 
at vores sociale og økonomiske aktiviteter 
forbliver på et niveau, der sikrer, at både 
økosystemerne og biodiversiteten forbliver 
bæredygtige og kan tilpasse sig.

Gennem vores handlinger risikerer vi at 
udløse uoprettelige miljømæssige 
ændringer, der forrykker økosystemernes 
balance. Det er afgørende at foregribe disse 
risici ved at vurdere, overvåge og forudsige 
indvirkningerne fra menneskelige 
aktiviteter på miljøet og de miljømæssige 
ændringers konsekvenser for menneskers 
velbefindende. Forskning i 
havøkosystemerne (lige fra kystzoner til 
dybhavet) og økosystemerne i ferskvandet, 
jorden og byerne, herunder de 
økosystemer, der er afhængige af 
grundvandet, vil øge vores indsigt i det 
komplekse samspil mellem 
naturressourcerne og de sociale, 
økonomiske, og økologiske systemer, bl.a. 
naturlige tærskelværdier, og de 
menneskelige og biologiske systemers 
modstandsdygtighed eller skrøbelighed. 
Gennem forskningen vil vi undersøge, 
hvordan økosystemerne fungerer og 
reagerer på menneskeskabte påvirkninger, 
hvordan de kan genoprettes, og hvordan 
dette vil påvirke økonomierne og 
menneskers velbefindende. Desuden vil vi 
forsøge at finde løsninger på de
ressourcemæssige udfordringer. 
Innovation er nødvendig for at udfærdige 
nye modeller af vandforvaltning, der skal 
garantere gennemsigtighed. Dette bør 
omfatte oplysninger om vandets 
oprindelse, ligelig distribution og 
procedurer for salg og anvendelse heraf. 
Forskningen vil bidrage til udvikling af 
politikker og fremgangsmåder, der sikrer, 
at vores sociale og økonomiske aktiviteter 
forbliver på et niveau, der sikrer, at både 
økosystemerne og biodiversiteten forbliver 
bæredygtige og kan tilpasse sig.
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Or. en

Ændringsforslag 860
Hermann Winkler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – punkt 5.2.1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kulturarven er en væsentlig bestanddel af 
miljøet, og bevarelsen heraf udgør et 
konkret bidrag til både menneskers 
velbefindende og en bæredygtig økonomi i 
Europa.

Or. de

Ændringsforslag 861
Angelika Niebler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – punkt 5.2.1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne sammenhæng betragtes kulturarv 
som en væsentlig del af miljøet og 
bevarelsen heraf og en metode til at sikre 
en bæredygtig økonomi samt menneskers 
velbefindende i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 862
Hermann Winkler

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – punkt 5.2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I vores sociale, økonomiske og 
forvaltningsmæssige systemer er der stadig 
behov for, at vi tager hånd om både 
udtømningen af ressourcerne og skaderne 
på økosystemerne. Vores forskning og 
innovation vil understøtte de politiske 
beslutninger, der er nødvendige for at 
forvalte naturressourcerne og 
økosystemerne således, at vi kan undgå 
eller tilpasse os til forstyrrende klima- og 
miljømæssige ændringer og fremme 
institutionelle, økonomiske, 
adfærdsmæssige og teknologiske 
ændringer, der sikrer bæredygtighed. Der 
vil blive lagt vægt på økosystemer og 
økosystemtjenester, der er særlig relevante 
i forhold til vores politik, såsom ferskvand, 
have og oceaner, luftkvalitet, biodiversitet, 
arealanvendelse og jordbund. Vores 
samfunds og økosystemers modstandskraft 
mod katastrofer, herunder naturkatastrofer, 
vil blive styrket ved, at vi bliver bedre til at 
forudsige, varsle og vurdere sårbarheder og 
konsekvenser, bl.a. i forhold til en 
kombination af flere risici. Forskning og 
innovation vil således understøtte vores 
politikker inden for miljø og 
ressourceeffektivitet og give os løsninger 
vedrørende effektiv, bevisbaseret 
forvaltning inden for sikre grænser. Vi vil 
udvikle nyskabende metoder til at øge 
sammenhængen mellem politikkerne, 
foretage afvejninger og tage hånd om 
interessekonflikter samt øge befolkningens 
bevidsthed om forskningsresultaterne og 
borgernes deltagelse i 
beslutningsprocesserne.

I vores sociale, økonomiske og 
forvaltningsmæssige systemer er der stadig 
behov for, at vi tager hånd om både 
udtømningen af ressourcerne og skaderne 
på økosystemerne. Vores forskning og 
innovation vil understøtte de politiske 
beslutninger, der er nødvendige for at 
forvalte natur- og kulturressourcerne og 
økosystemerne således, at vi kan undgå 
eller tilpasse os til forstyrrende klima- og 
miljømæssige ændringer og fremme 
institutionelle, økonomiske, 
adfærdsmæssige og teknologiske 
ændringer, der sikrer bæredygtighed. Der 
vil blive lagt vægt på økosystemer og 
økosystemtjenester, der er særlig relevante 
i forhold til vores politik, såsom ferskvand, 
have og oceaner, luftkvalitet, biodiversitet, 
arealanvendelse og jordbund. Vores 
samfunds og økosystemers modstandskraft 
mod katastrofer, herunder naturkatastrofer, 
vil blive styrket ved, at vi bliver bedre til at 
forudsige, varsle og vurdere sårbarheder og 
konsekvenser, bl.a. i forhold til en 
kombination af flere risici. Forskning og 
innovation vil således understøtte vores 
politikker inden for miljø og 
ressourceeffektivitet og give os løsninger 
vedrørende effektiv, bevisbaseret 
forvaltning inden for sikre grænser. Vi vil 
udvikle nyskabende metoder til at øge 
sammenhængen mellem politikkerne, 
foretage afvejninger og tage hånd om 
interessekonflikter samt øge befolkningens 
bevidsthed om forskningsresultaterne og 
borgernes deltagelse i 
beslutningsprocesserne.

Or. de

Ændringsforslag 863
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – punkt 5.2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I vores sociale, økonomiske og 
forvaltningsmæssige systemer er der stadig 
behov for, at vi tager hånd om både 
udtømningen af ressourcerne og skaderne 
på økosystemerne. Vores forskning og 
innovation vil understøtte de politiske 
beslutninger, der er nødvendige for at 
forvalte naturressourcerne og 
økosystemerne således, at vi kan undgå 
eller tilpasse os til forstyrrende klima- og 
miljømæssige ændringer og fremme 
institutionelle, økonomiske, 
adfærdsmæssige og teknologiske 
ændringer, der sikrer bæredygtighed. Der 
vil blive lagt vægt på økosystemer og 
økosystemtjenester, der er særlig relevante 
i forhold til vores politik, såsom ferskvand, 
have og oceaner, luftkvalitet, biodiversitet, 
arealanvendelse og jordbund. Vores 
samfunds og økosystemers modstandskraft 
mod katastrofer, herunder naturkatastrofer, 
vil blive styrket ved, at vi bliver bedre til at 
forudsige, varsle og vurdere sårbarheder og 
konsekvenser, bl.a. i forhold til en 
kombination af flere risici. Forskning og 
innovation vil således understøtte vores 
politikker inden for miljø og 
ressourceeffektivitet og give os løsninger 
vedrørende effektiv, bevisbaseret 
forvaltning inden for sikre grænser. Vi vil 
udvikle nyskabende metoder til at øge 
sammenhængen mellem politikkerne, 
foretage afvejninger og tage hånd om 
interessekonflikter samt øge befolkningens 
bevidsthed om forskningsresultaterne og 
borgernes deltagelse i 
beslutningsprocesserne.

I vores sociale, økonomiske og 
forvaltningsmæssige systemer er der stadig 
behov for, at vi tager hånd om både 
udtømningen af ressourcerne og skaderne 
på økosystemerne. Vores forskning og 
innovation vil understøtte de politiske 
beslutninger, der er nødvendige for at 
forvalte naturressourcerne og 
økosystemerne således, at vi kan undgå 
eller tilpasse os til forstyrrende klima- og 
miljømæssige ændringer og fremme 
institutionelle, økonomiske, 
adfærdsmæssige og teknologiske 
ændringer, der sikrer bæredygtighed. Der 
vil blive lagt vægt på økosystemer og 
økosystemtjenester, der er særlig relevante 
i forhold til vores politik, såsom ferskvand, 
have og oceaner, luftkvalitet, biodiversitet, 
arealanvendelse og jordbund. Vores 
samfunds og økosystemers modstandskraft 
mod katastrofer, herunder naturkatastrofer, 
vil blive styrket ved, at vi bliver bedre til at 
forudsige, varsle og vurdere sårbarheder og 
konsekvenser, bl.a. i forhold til en 
kombination af flere risici. Forskning og 
innovation vil således understøtte vores 
politikker inden for miljø og 
ressourceeffektivitet og give os løsninger 
vedrørende effektiv, bevisbaseret 
forvaltning inden for sikre grænser. Vi vil 
udvikle nyskabende metoder til at øge 
sammenhængen mellem politikkerne, 
foretage afvejninger og tage hånd om 
interessekonflikter samt øge befolkningens 
bevidsthed om forskningsresultaterne og 
borgernes deltagelse i 
beslutningsprocesserne. Tilgængelighed og 
produktivitet af alle de væsentlige 
ressourcer skal analyseres i de forskellige 
relevante territoriale størrelsesordener: 
globalt, regionalt og lokalt og de 
forbundne samfundsøkonomiske 
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konsekvenser bør analyseres for at 
udarbejde muligheder for politiske 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 864
Angelika Niebler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.2 – punkt 5.2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I vores sociale, økonomiske og 
forvaltningsmæssige systemer er der stadig 
behov for, at vi tager hånd om både 
udtømningen af ressourcerne og skaderne 
på økosystemerne. Vores forskning og 
innovation vil understøtte de politiske 
beslutninger, der er nødvendige for at 
forvalte naturressourcerne og 
økosystemerne således, at vi kan undgå 
eller tilpasse os til forstyrrende klima- og 
miljømæssige ændringer og fremme 
institutionelle, økonomiske, 
adfærdsmæssige og teknologiske 
ændringer, der sikrer bæredygtighed. Der 
vil blive lagt vægt på økosystemer og 
økosystemtjenester, der er særlig relevante 
i forhold til vores politik, såsom ferskvand, 
have og oceaner, luftkvalitet, biodiversitet, 
arealanvendelse og jordbund. Vores 
samfunds og økosystemers modstandskraft 
mod katastrofer, herunder naturkatastrofer, 
vil blive styrket ved, at vi bliver bedre til at 
forudsige, varsle og vurdere sårbarheder og 
konsekvenser, bl.a. i forhold til en 
kombination af flere risici. Forskning og 
innovation vil således understøtte vores 
politikker inden for miljø og 
ressourceeffektivitet og give os løsninger 
vedrørende effektiv, bevisbaseret 
forvaltning inden for sikre grænser. Vi vil 
udvikle nyskabende metoder til at øge 
sammenhængen mellem politikkerne, 

I vores sociale, økonomiske og 
forvaltningsmæssige systemer er der stadig 
behov for, at vi tager hånd om både 
udtømningen af ressourcerne og skaderne 
på økosystemerne. Vores forskning og 
innovation vil understøtte de politiske 
beslutninger, der er nødvendige for at 
forvalte naturressourcerne, 
kulturressourcerne og økosystemerne 
således, at vi kan undgå eller tilpasse os til 
forstyrrende klima- og miljømæssige 
ændringer og fremme institutionelle, 
økonomiske, adfærdsmæssige og 
teknologiske ændringer, der sikrer 
bæredygtighed. Der vil blive lagt vægt på 
økosystemer og økosystemtjenester, der er 
særlig relevante i forhold til vores politik, 
såsom ferskvand, have og oceaner, 
luftkvalitet, biodiversitet, arealanvendelse 
og jordbund. Vores samfunds og 
økosystemers modstandskraft mod 
katastrofer, herunder naturkatastrofer, vil 
blive styrket ved, at vi bliver bedre til at 
forudsige, varsle og vurdere sårbarheder og 
konsekvenser, bl.a. i forhold til en 
kombination af flere risici. Forskning og 
innovation vil således understøtte vores 
politikker inden for miljø og 
ressourceeffektivitet og give os løsninger 
vedrørende effektiv, bevisbaseret 
forvaltning inden for sikre grænser. Vi vil 
udvikle nyskabende metoder til at øge 
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foretage afvejninger og tage hånd om 
interessekonflikter samt øge befolkningens 
bevidsthed om forskningsresultaterne og 
borgernes deltagelse i 
beslutningsprocesserne.

sammenhængen mellem politikkerne, 
foretage afvejninger og tage hånd om 
interessekonflikter samt øge befolkningens 
bevidsthed om forskningsresultaterne og 
borgernes deltagelse i 
beslutningsprocesserne.

Or. en

Ændringsforslag 865
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Byggesektoren, den kemiske industri, 
bilindustrien, flyindustrien, producenter af 
maskiner og udstyr samt andre sektorer, 
der tilsammen sikrer en merværdi på mere 
end 1 000 mia. EUR og skaber 
arbejdspladser til omkring 30 mio. 
mennesker, er alle afhængige af råstoffer. 
Unionen er selvforsynende, hvad angår 
byggetekniske mineraler. Men selv om 
Unionen er en af verdens største 
producenter af visse industrimineraler, er 
vi fortsat nettoimportør af de fleste af dem. 
Desuden er Unionen stærkt afhængig af 
import af metalliske mineraler og helt 
afhængig af import af visse kritiske 
råstoffer.

Byggesektoren, den kemiske industri, 
bilindustrien, flyindustrien, producenter af 
maskiner og udstyr samt andre sektorer, 
der tilsammen sikrer en merværdi på mere 
end 1 000 mia. EUR og skaber 
arbejdspladser til omkring 30 mio. 
mennesker, er alle afhængige af råstoffer. 
Men selv om Unionen er en af verdens 
største producenter af visse 
industrimineraler, er vi fortsat 
nettoimportør af de fleste af dem. Desuden 
er Unionen stærkt afhængig af import af 
metalliske mineraler og helt afhængig af 
import af visse kritiske råstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 866
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De seneste tendenser peger i retning af, at 
behovet for råstoffer vil afhænge af 
udviklingen af vækstøkonomierne og 
hurtig udbredelse af vigtige 
støtteteknologier. Europa er nødt til at sikre 
bæredygtig forvaltning af råstoffer og 
bæredygtig forsyning af disse (bl.a. 
gennem import) til alle de sektorer, der er 
afhængige af råstoffer. De politiske mål 
vedrørende kritiske råstoffer skitseres i 
Kommissionens råstofinitiativ.

De seneste tendenser peger i retning af, at 
behovet for råstoffer vil afhænge af den 
fortsatte efterspørgsel fra de udviklede 
økonomier, udviklingen af 
vækstøkonomierne og hurtig udbredelse af 
vigtige støtteteknologier. Europa er nødt til 
at sikre bæredygtig forvaltning af råstoffer 
og bæredygtig forsyning af disse (bl.a. 
gennem import) til alle de sektorer, der er 
afhængige af råstoffer. De politiske mål 
vedrørende kritiske råstoffer skitseres i 
Kommissionens råstofinitiativ.

Or. en

Ændringsforslag 867
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet med denne aktivitet er derfor at øge 
vores viden om råstoffer og udvikle 
innovative metoder til omkostningseffektiv 
og miljøvenlig udforskning, udvinding,
forarbejdning, genbrug og genvinding af 
råstoffer og til at erstatte dem med 
økonomisk attraktive alternativer med en 
lavere miljøpåvirkning.

Målet med denne aktivitet er derfor at øge 
vores viden om råstoffer og udvikle 
innovative metoder til omkostningseffektiv 
og miljøvenlig udforskning, udvinding, 
forarbejdning, ressourceeffektivitet, 
genanvendelse, genbrug og genvinding af 
råstoffer og til at erstatte dem med 
økonomisk attraktive alternativer med en 
lavere miljøpåvirkning.

Or. en

Ændringsforslag 868
Amalia Sartori

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet med denne aktivitet er derfor at øge 
vores viden om råstoffer og udvikle 
innovative metoder til omkostningseffektiv 
og miljøvenlig udforskning, udvinding, 
forarbejdning, genbrug og genvinding af 
råstoffer og til at erstatte dem med 
økonomisk attraktive alternativer med en 
lavere miljøpåvirkning.

Målet med denne aktivitet er derfor at øge 
vores viden om råstoffer både på land og 
på havbund og udvikle innovative metoder 
til omkostningseffektiv og miljøvenlig 
udforskning, udvinding, forarbejdning, 
genbrug og genvinding af råstoffer og til at 
erstatte dem med økonomisk attraktive 
alternativer med en lavere miljøpåvirkning.

Or. en

Ændringsforslag 869
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – punkt 5.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vi vil kunne foretage bedre vurderinger af 
tilgængeligheden af ressourcer på globalt 
plan og EU-plan på længere sigt, herunder 
adgangen til "byminer" (lossepladser og 
mineaffald), dybhavsressourcer (f.eks. 
opgravning af sjældne mineraler på 
havbunden) samt usikkerhedsmomenterne i 
forbindelse med disse. Takket være denne 
viden vil vi kunne sikre mere effektiv brug 
og genbrug af knappe og miljøskadelige 
råstoffer. Vi vil desuden kunne definere 
overordnede regler, fremgangsmåder og 
standarder for økonomisk og miljømæssigt 
bæredygtig og socialt acceptabel 
udforskning, udvinding og forarbejdning af 
ressourcerne, bl.a. hvad angår 
arealanvendelse og maritim fysisk 
planlægning.

Vi vil kunne foretage bedre vurderinger af 
tilgængeligheden af ressourcer på globalt 
plan og EU-plan på længere sigt, herunder 
adgangen til "byminer" (lossepladser og 
mineaffald), dybhavsressourcer (f.eks. 
opgravning af sjældne mineraler på 
havbunden), forarbejdning af mineraler 
og deres biprodukter samt 
usikkerhedsmomenterne i forbindelse med 
disse. Takket være denne viden vil vi 
kunne sikre mere effektiv brug og genbrug 
af knappe og miljøskadelige råstoffer. Vi 
vil desuden kunne definere overordnede 
regler, fremgangsmåder og standarder for 
økonomisk og miljømæssigt bæredygtig og 
socialt acceptabel udforskning, udvinding 
og forarbejdning af ressourcerne, bl.a. hvad 
angår arealanvendelse og maritim fysisk 
planlægning. Det er i den forbindelse 
relevant og væsentligt at forbedre det 
internationale samarbejde, herunder 
samarbejdet om udvikling af en forbedret 
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international ressourceforvaltning og 
samarbejdet mellem de nationale 
geologiske undersøgelser.

Or. en

Ændringsforslag 870
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – punkt 5.3.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.3.2. Fremme af bæredygtig forsyning og
anvendelse af råstoffer, herunder 
udforskning, udvinding, forarbejdning, 
genbrug og genvinding

5.3.2. Fremme af bæredygtig og effektiv 
forsyning, anvendelse og genanvendelse af 
råstoffer, herunder udforskning, udvinding, 
forarbejdning, ressourceeffektivitet, 
genanvendelse, genbrug og genvinding

Or. en

Ændringsforslag 871
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – punkt 5.3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er behov for forskning og innovation 
gennem hele råstoffernes livscyklus for at 
sikre økonomisk overkommelig, pålidelig 
og bæredygtig forsyning og forvaltning af 
de råstoffer, der har afgørende betydning 
for Europas industrier. Udvikling og 
anvendelse af økonomisk rentable, socialt 
acceptable og miljøvenlige teknologier til 
udforskning, udvinding og forarbejdning 
vil for alvor fremme effektiv udnyttelse af 
ressourcerne. Herved vil vi også udnytte 
potentialet ved byminer. Nye og 

Der er behov for forskning og innovation 
gennem hele råstoffernes livscyklus for at 
sikre økonomisk overkommelig, pålidelig 
og bæredygtig forsyning og forvaltning af 
de råstoffer, der har afgørende betydning 
for Europas industrier. Udvikling og 
anvendelse af økonomisk rentable, socialt 
acceptable og miljøvenlige teknologier til 
udforskning, udvinding, forarbejdning og 
genbrug vil for alvor fremme effektiv 
udnyttelse af ressourcerne. Herved vil vi 
også udnytte potentialet ved byminer. Nye 
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økonomisk rentable teknologier, 
forretningsmodeller og processer til 
genbrug og genvinding af materialer vil 
desuden bidrage til at mindske Unionens 
afhængighed af primære råstoffer. Dette 
gælder bl.a. behovet for længerevarende 
brug, genbrug og genvinding af høj kvalitet 
og behovet for at nedbringe 
ressourcespildet væsentligt. Der vil blive 
anlagt en tilgang baseret på hele 
livscyklussen fra forsyning af tilgængelige 
råstoffer til udtjente restprodukter, hvor 
man fokuserer på et minimalt energi- og 
ressourcebehov.

og økonomisk rentable teknologier, 
forretningsmodeller og processer til 
genbrug og genvinding af materialer vil 
desuden bidrage til at mindske Unionens 
afhængighed af primære råstoffer. Dette 
gælder bl.a. behovet for længerevarende 
brug, genbrug og genvinding af høj kvalitet 
og behovet for at nedbringe 
ressourcespildet væsentligt. Der vil blive 
anlagt en tilgang baseret på hele 
livscyklussen fra forsyning af tilgængelige 
råstoffer til udtjente restprodukter, hvor 
man fokuserer på et minimalt energi- og 
ressourcebehov.

Or. en

Ændringsforslag 872
Amalia Sartori

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – punkt 5.3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er behov for forskning og innovation 
gennem hele råstoffernes livscyklus for at 
sikre økonomisk overkommelig, pålidelig 
og bæredygtig forsyning og forvaltning af 
de råstoffer, der har afgørende betydning 
for Europas industrier. Udvikling og 
anvendelse af økonomisk rentable, socialt 
acceptable og miljøvenlige teknologier til 
udforskning, udvinding og forarbejdning 
vil for alvor fremme effektiv udnyttelse af 
ressourcerne. Herved vil vi også udnytte 
potentialet ved byminer. Nye og 
økonomisk rentable teknologier, 
forretningsmodeller og processer til 
genbrug og genvinding af materialer vil 
desuden bidrage til at mindske Unionens 
afhængighed af primære råstoffer. Dette 
gælder bl.a. behovet for længerevarende 
brug, genbrug og genvinding af høj kvalitet 
og behovet for at nedbringe 
ressourcespildet væsentligt. Der vil blive 

Der er behov for forskning og innovation 
gennem hele råstoffernes livscyklus for at 
sikre økonomisk overkommelig, pålidelig 
og bæredygtig forsyning og forvaltning af 
de råstoffer, der har afgørende betydning 
for Europas industrier. Udvikling og 
anvendelse af økonomisk rentable, socialt 
acceptable og miljøvenlige teknologier til 
udforskning, udvinding og forarbejdning 
vil for alvor fremme effektiv udnyttelse af 
ressourcerne. Herved vil vi også udnytte 
potentialet ved byminer. Nye og 
økonomisk rentable teknologier, 
forretningsmodeller og processer til 
genbrug og genvinding af materialer vil 
desuden bidrage til at mindske Unionens 
afhængighed af primære råstoffer. Dette 
gælder bl.a. behovet for længerevarende 
brug, genbrug og genvinding af høj kvalitet 
og behovet for at nedbringe både det 
sædvanlige forbrug og ressourcespildet 
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anlagt en tilgang baseret på hele 
livscyklussen fra forsyning af tilgængelige 
råstoffer til udtjente restprodukter, hvor 
man fokuserer på et minimalt energi- og 
ressourcebehov.

væsentligt. Der vil blive anlagt en tilgang 
baseret på hele livscyklussen fra forsyning 
af tilgængelige råstoffer til udtjente 
restprodukter, hvor man fokuserer på et 
minimalt energi- og ressourcebehov.

Or. en

Begrundelse

Formålet med at anvende innovation gennem hele råstoffernes værdikæde er ikke at opnå en 
væsentlig nedbringelse af anvendelsen/forbruget af råstoffer, men derimod at sikre, at de 
bevares i økonomien og genanvendes og genbruges i deres oprindelige funktion (herunder i 
en cirkulær økonomi). I de kommende 10 år bliver det vanskeligt at opnå en væsentlig 
nedbringelse af det sædvanlige forbrug af råstoffer. Konkurrencen på verdensplan skal 
ligeledes tages i betragtning.

Ændringsforslag 873
Konrad Szymański

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – punkt 5.3.3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der bør i den forbindelse tages hensyn til 
den europæiske kemiske industris 
stigende afhængighed af eksterne 
oliekilder og naturgas som kemiske 
råvarer. I de senere år er den kemiske 
industri blevet mere og mere interesseret i 
at anvende indenlandsk kul som et 
alternativt kemisk råmateriale. Den 
omstændighed, at indenlandsk kul ikke 
anvendes til energifremstilling, kan 
tilbyde langsigtede udviklingsmuligheder 
for mange europæiske kemiske anlæg i 
betragtning af udtømmelsen af de globale 
oliereserver og den politiske usikkerhed i 
de olieproducerende lande. I fremtiden 
bør der udvikles procesteknologier og 
anlæg, som gør alternative 
kulbrintekilder, såsom indenlandsk kul, 
anvendelige for den kemiske industri i 
Europa.
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Or. en

Ændringsforslag 874
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.3 – punkt 5.3.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Behovet for at sikre en mere uafhængig og 
ressourceeffektiv økonomi vil indebære 
kulturelle, adfærdsmæssige, 
socioøkonomiske og institutionelle 
ændringer. For at løse det voksende 
problem med mangel på kvalificeret 
arbejdskraft i Unionens råstofsektor 
(herunder mineindustrien) vil man 
opmuntre til mere effektivt samarbejde
mellem universiteter, instanser med ansvar 
for geologiske undersøgelser og industrien. 
Desuden vil det være afgørende at 
understøtte udviklingen af innovative 
"grønne" kvalifikationer. Endvidere er der 
stadig kun begrænset offentlig bevidsthed 
om indenlandske råstoffers store 
betydning for den europæiske økonomi. 
For at fremme de nødvendige strukturelle 
ændringer vil man gennem forskning og 
innovation sigte mod at stille borgerne, 
politikerne og de relevante aktører og 
institutioner stærkere.

Behovet for at sikre en mere uafhængig og 
ressourceeffektiv økonomi vil indebære 
kulturelle, adfærdsmæssige, 
socioøkonomiske og institutionelle 
ændringer. For at løse det voksende 
problem med mangel på kvalificeret 
arbejdskraft i Unionens råstofsektor 
(herunder mineindustrien) vil man 
opmuntre til mere effektivt samarbejde 
mellem universiteter, instanser med ansvar 
for geologiske undersøgelser og industrien. 
Desuden vil det være afgørende at 
understøtte udviklingen af innovative 
"grønne" kvalifikationer. Endvidere er der 
stadig kun begrænset offentlig bevidsthed 
om råstoffers store betydning for den 
europæiske økonomi. For at fremme de 
nødvendige strukturelle ændringer vil man 
gennem forskning og innovation sigte mod 
at stille borgerne, politikerne og de 
relevante aktører og institutioner stærkere.

Or. en

Ændringsforslag 875
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.4 – punkt 5.4.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der vil blive ydet støtte til alle former for 
innovation, både inkrementelle og radikale, 
hvor man kombinerer teknologisk, 
organisationsmæssig, samfundsmæssig, 
adfærdsmæssig, forretningsmæssig og 
politikrelateret innovation og øger 
inddragelsen af civilsamfundet. Herved vil 
vi understøtte en mere cirkulær økonomi 
og samtidig mindske miljøpåvirkningerne, 
idet vi tager hensyn til 
boomerangeffekterne på miljøet. Der vil 
bl.a. blive tale om nye former for 
forretningsmodeller, industriel symbiose, 
produkttjenestesystemer, produktdesign og 
fremgangsmåder baseret på hele 
livscyklussen og "vugge til vugge"-
princippet. Målet vil være at øge 
ressourceeffektiviteten ved at mindske 
mængden af input, affald og udledte 
skadelige stoffer i absolutte tal i hele 
værdikæden og at fremme genbrug, 
genvinding og erstatning af ressourcer. 
Fokus vil være rettet mod at lette 
overgangen fra forskning til marked og 
inddrage industrien, navnlig SMV, lige fra 
udvikling af prototyper til markedsføring af 
slutprodukterne. Desuden vil vi gennem 
netværkssamarbejde blandt aktører inden 
for miljøinnovation bestræbe os på at øge 
udvekslingen af viden og skabe en bedre 
sammenhæng mellem udbud og 
efterspørgsel.

Der vil blive ydet støtte til alle former for 
innovation, både inkrementelle og radikale, 
hvor man kombinerer teknologisk, 
organisationsmæssig, samfundsmæssig, 
adfærdsmæssig, forretningsmæssig og 
politikrelateret innovation og øger 
inddragelsen af civilsamfundet. Herved vil 
vi understøtte en mere cirkulær økonomi 
og samtidig mindske miljøpåvirkningerne, 
idet vi tager hensyn til 
boomerangeffekterne på miljøet. Der vil 
bl.a. blive tale om nye former for 
forretningsmodeller, industriel symbiose, 
produkttjenestesystemer, produktdesign og 
fremgangsmåder baseret på hele 
livscyklussen og "vugge til vugge"-
princippet. Målet vil være at øge 
ressourceeffektiviteten ved at mindske 
mængden af input, affald og udledte 
skadelige stoffer i absolutte tal i hele 
værdikæden og at fremme genbrug, 
genvinding og erstatning af ressourcer. 
Fokus vil være rettet mod at lette 
overgangen fra forskning til marked og 
inddrage industrien, navnlig SMV, lige fra 
udvikling af prototyper til 
konkurrencedygtig markedsføring af 
slutprodukterne. Desuden vil vi gennem 
netværkssamarbejde blandt aktører inden 
for miljøinnovation bestræbe os på at øge 
udvekslingen af viden og skabe en bedre 
sammenhæng mellem udbud og 
efterspørgsel.

Or. it

Ændringsforslag 876
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omfattende observations- og 
informationssystemer på miljøområdet er 
afgørende for at sikre de langsigtede data 
og oplysninger, der er nødvendige for at 
klare denne udfordring. Disse systemer vil 
blive anvendt til at vurdere og forudsige 
status og tendenser vedrørende klimaet og 
naturressourcerne, herunder råstoffer, 
økosystemer og økosystemtjenester. 
Systemerne vil også blive brugt til at 
evaluere politikker og muligheder, hvad 
angår kulstoffattige løsninger og afbødning 
af og tilpasning til klimaforandringerne i 
alle økonomiens sektorer. Information og 
viden fra disse systemer vil blive brugt til 
at fremme intelligent anvendelse af 
strategiske ressourcer, understøtte 
udviklingen af evidensbaserede politikker, 
fremme nye miljø- og klimatjenester og 
udvikle nye muligheder på de globale 
markeder.

Omfattende observations- og 
informationssystemer på miljøområdet er 
afgørende for at sikre de langsigtede data 
og oplysninger, der er nødvendige for at 
klare denne udfordring. Disse systemer vil 
blive anvendt til at vurdere og forudsige 
status og tendenser vedrørende klimaet og 
naturressourcerne, herunder råstoffer, 
økosystemer og økosystemtjenester. 
Systemerne vil også blive brugt til at 
evaluere politikker og muligheder, hvad 
angår kulstoffattige løsninger og afbødning 
af og tilpasning til klimaforandringerne i 
alle økonomiens sektorer. Information og 
viden fra disse systemer vil blive brugt til 
at fremme intelligent anvendelse af 
strategiske ressourcer, understøtte 
udviklingen af evidensbaserede politikker, 
fremme nye miljø- og klimatjenester, støtte 
digitale teknologier til overvågning, 
opfølgning og forvaltning af 
vandressourcer via satellit og udvikle nye 
muligheder på de globale markeder.

Or. en

Ændringsforslag 877
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 5 – punkt 5.5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.5.a. Udvikling af innovation med 
henblik på ressourceeffektivitet og 
genbrug
Målet er at fremme forskning og 
innovation på området for 
ressourceeffektivitet med særlig fokus på 
genbrug og genanvendelse af 
affaldsprodukter og -materialer. Dette kan 
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ske gennem etablering af centre for 
innovationsteknologi til støtte for 
udvinding, genanvendelse og genbrug af 
materialer og gennem udvidet regionalt 
samarbejde om affaldsforvaltning, -
metoder og -processer.

Or. en

Ændringsforslag 878
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Rummelige, innovative og sikre 
samfund

6. Forståelse for europæiske samfund og
samfundsmæssige ændringer

Or. en

Ændringsforslag 879
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Rummelige, innovative og sikre
samfund

6. Rummelige, innovative og reflekterende
samfund

Or. en

Ændringsforslag 880
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På denne baggrund er målet at øge den 
sociale, økonomiske og politiske 
integration, bekæmpe fattigdom, sikre 
menneskerettighederne, digital inddragelse, 
lighed, solidaritet og interkulturel dynamik 
ved at understøtte tværfaglig forskning, 
indikatorer, teknologiske fremskridt, 
organisationsmæssige løsninger og nye 
former for samarbejde og medskabelse. 
Forskning og andre aktiviteter skal 
understøtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien og andre relevante 
dele af Unionens udenrigspolitik. 
Forskning inden for humaniora kan spille
en vigtig rolle i denne forbindelse. Hvis vi 
skal opstille målene i de europæiske 
strategier og politikker og vurdere 
opnåelsen af dem, vil det kræve målrettet 
forskning i statistiske informationssystemer 
af høj kvalitet og udvikling af tilpassede 
instrumenter, som giver de politiske 
beslutningstagere mulighed for at vurdere 
virkningerne og effektiviteten af påtænkte 
foranstaltninger, herunder navnlig hvis 
foranstaltningerne vedrører social 
inddragelse.

På denne baggrund er målet at øge den 
sociale, økonomiske og politiske 
integration, bekæmpe fattigdom, sikre 
menneskerettighederne, digital inddragelse,
lighed, solidaritet og interkulturel dynamik 
ved at understøtte tværfaglig forskning, 
indikatorer, teknologiske fremskridt, 
organisationsmæssige løsninger og nye 
former for samarbejde og medskabelse. 
Forskning og andre aktiviteter skal 
understøtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien og andre relevante 
dele af Unionens udenrigspolitik. 
Forskning inden for humaniora, herunder 
samfundsvidenskab og statskundskab,
spiller en vigtig rolle i denne forbindelse. 
Hvis vi skal opstille målene i de 
europæiske strategier og politikker og 
vurdere opnåelsen af dem, vil det kræve 
målrettet forskning i statistiske 
informationssystemer og kvalitative 
metoder og koncepter af høj kvalitet og 
udvikling af tilpassede instrumenter, som 
giver de politiske beslutningstagere 
mulighed for at vurdere virkningerne og 
effektiviteten af påtænkte foranstaltninger, 
herunder navnlig hvis foranstaltningerne 
vedrører social inddragelse, 
menneskerettigheder samt international 
fred og stabilitet.

Or. en

Ændringsforslag 881
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På denne baggrund er målet at øge den 
sociale, økonomiske og politiske 
integration, bekæmpe fattigdom, sikre 
menneskerettighederne, digital inddragelse, 
lighed, solidaritet og interkulturel dynamik
ved at understøtte tværfaglig forskning, 
indikatorer, teknologiske fremskridt, 
organisationsmæssige løsninger og nye 
former for samarbejde og medskabelse. 
Forskning og andre aktiviteter skal 
understøtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien og andre relevante 
dele af Unionens udenrigspolitik. 
Forskning inden for humaniora kan spille
en vigtig rolle i denne forbindelse. Hvis vi 
skal opstille målene i de europæiske 
strategier og politikker og vurdere 
opnåelsen af dem, vil det kræve målrettet 
forskning i statistiske informationssystemer 
af høj kvalitet og udvikling af tilpassede 
instrumenter, som giver de politiske 
beslutningstagere mulighed for at vurdere 
virkningerne og effektiviteten af påtænkte 
foranstaltninger, herunder navnlig hvis 
foranstaltningerne vedrører social 
inddragelse.

På denne baggrund er målet at øge den 
sociale, økonomiske og politiske 
integration, bekæmpe fattigdom, sikre 
menneskerettighederne, digital inddragelse, 
lighed, solidaritet og interkulturel dynamik 
ved at understøtte tværfaglig forskning, 
indikatorer, teknologiske fremskridt, 
organisationsmæssige løsninger og nye 
former for samarbejde og medskabelse. 
Forskning og andre aktiviteter skal 
understøtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien og andre relevante 
dele af Unionens udenrigspolitik. 
Forskning inden for samfundsvidenskab 
og humaniora spiller en vigtig rolle i denne 
forbindelse. Hvis vi skal opstille målene i 
de europæiske strategier og politikker og 
vurdere opnåelsen af dem, vil det kræve 
målrettet forskning i statistiske 
informationssystemer af høj kvalitet og 
udvikling af tilpassede instrumenter, som 
giver de politiske beslutningstagere 
mulighed for at vurdere virkningerne og 
effektiviteten af påtænkte foranstaltninger, 
herunder navnlig hvis foranstaltningerne 
vedrører social inddragelse.

Or. en

Ændringsforslag 882
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På denne baggrund er målet at øge den 
sociale, økonomiske og politiske 
integration, bekæmpe fattigdom, sikre 
menneskerettighederne, digital inddragelse, 

På denne baggrund er målet at øge den 
sociale, økonomiske og politiske 
integration, bekæmpe fattigdom, sikre 
menneskerettighederne, digital inddragelse, 
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lighed, solidaritet og interkulturel dynamik 
ved at understøtte tværfaglig forskning, 
indikatorer, teknologiske fremskridt, 
organisationsmæssige løsninger og nye 
former for samarbejde og medskabelse. 
Forskning og andre aktiviteter skal 
understøtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien og andre relevante 
dele af Unionens udenrigspolitik. 
Forskning inden for humaniora kan spille 
en vigtig rolle i denne forbindelse. Hvis vi 
skal opstille målene i de europæiske 
strategier og politikker og vurdere 
opnåelsen af dem, vil det kræve målrettet 
forskning i statistiske informationssystemer 
af høj kvalitet og udvikling af tilpassede 
instrumenter, som giver de politiske 
beslutningstagere mulighed for at vurdere 
virkningerne og effektiviteten af påtænkte 
foranstaltninger, herunder navnlig hvis 
foranstaltningerne vedrører social 
inddragelse.

lighed, solidaritet og interkulturel dynamik 
ved at understøtte tværfaglig forskning, 
indikatorer, teknologiske fremskridt, 
organisationsmæssige løsninger og nye 
former for samarbejde og medskabelse. 
Åben forskning i forskningsmetoder skal 
ligeledes bidrage til at gøre merværdien 
heraf klar, både ud fra et 
effektivitetssynspunkt, hvad angår 
innovation og opfindelse, og for så vidt 
angår maksimering af en bred vifte af 
aktørers deltagelse i innovationsarbejde.
Forskning og andre aktiviteter skal 
understøtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien og andre relevante 
dele af Unionens udenrigspolitik. 
Forskning inden for humaniora kan spille 
en vigtig rolle i denne forbindelse. Hvis vi 
skal opstille målene i de europæiske 
strategier og politikker og vurdere 
opnåelsen af dem, vil det kræve målrettet 
forskning i statistiske informationssystemer 
af høj kvalitet og udvikling af tilpassede 
instrumenter, som giver de politiske 
beslutningstagere mulighed for at vurdere 
virkningerne og effektiviteten af påtænkte 
foranstaltninger, herunder navnlig hvis 
foranstaltningerne vedrører social 
inddragelse.

Or. fr

Ændringsforslag 883
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På denne baggrund er målet at øge den 
sociale, økonomiske og politiske 
integration, bekæmpe fattigdom, sikre 
menneskerettighederne, digital inddragelse, 
lighed, solidaritet og interkulturel dynamik 
ved at understøtte tværfaglig forskning, 

På denne baggrund er målet at øge den 
sociale, økonomiske og politiske 
integration, bekæmpe fattigdom, sikre 
menneskerettighederne, digital inddragelse, 
lighed, solidaritet og interkulturel dynamik 
ved at understøtte tværfaglig forskning, 
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indikatorer, teknologiske fremskridt, 
organisationsmæssige løsninger og nye 
former for samarbejde og medskabelse. 
Forskning og andre aktiviteter skal 
understøtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien og andre relevante 
dele af Unionens udenrigspolitik. 
Forskning inden for humaniora kan spille 
en vigtig rolle i denne forbindelse. Hvis vi 
skal opstille målene i de europæiske 
strategier og politikker og vurdere 
opnåelsen af dem, vil det kræve målrettet 
forskning i statistiske informationssystemer 
af høj kvalitet og udvikling af tilpassede 
instrumenter, som giver de politiske 
beslutningstagere mulighed for at vurdere 
virkningerne og effektiviteten af påtænkte 
foranstaltninger, herunder navnlig hvis 
foranstaltningerne vedrører social 
inddragelse.

indikatorer, teknologiske fremskridt, 
organisationsmæssige løsninger og nye 
former for samarbejde og medskabelse. 
Forskning og andre aktiviteter skal 
understøtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien og andre relevante 
dele af Unionens udenrigspolitik. 
Forskning inden for samfundsvidenskab 
og humaniora kan spille en vigtig rolle i 
denne forbindelse. Hvis vi skal opstille 
målene i de europæiske strategier og 
politikker og vurdere opnåelsen af dem, vil 
det kræve målrettet forskning i statistiske 
informationssystemer af høj kvalitet og 
udvikling af tilpassede instrumenter, som 
giver de politiske beslutningstagere 
mulighed for at vurdere virkningerne og 
effektiviteten af påtænkte foranstaltninger, 
herunder navnlig hvis foranstaltningerne 
vedrører social inddragelse.

Or. en

Ændringsforslag 884
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På denne baggrund er målet at øge den 
sociale, økonomiske og politiske 
integration, bekæmpe fattigdom, sikre 
menneskerettighederne, digital inddragelse, 
lighed, solidaritet og interkulturel dynamik 
ved at understøtte tværfaglig forskning, 
indikatorer, teknologiske fremskridt, 
organisationsmæssige løsninger og nye 
former for samarbejde og medskabelse. 
Forskning og andre aktiviteter skal 
understøtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien og andre relevante 
dele af Unionens udenrigspolitik. 
Forskning inden for humaniora kan spille
en vigtig rolle i denne forbindelse. Hvis vi 

På denne baggrund er målet at øge den 
sociale, økonomiske og politiske 
integration, bekæmpe fattigdom, sikre 
menneskerettighederne, digital inddragelse, 
lighed, solidaritet og interkulturel dynamik 
ved at understøtte tværfaglig forskning, 
indikatorer, teknologiske fremskridt, 
organisationsmæssige løsninger og nye 
former for samarbejde og medskabelse. 
Forskning og andre aktiviteter skal 
understøtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien og andre relevante 
dele af Unionens udenrigspolitik. 
Forskning inden for samfundsvidenskab 
og humaniora spiller en vigtig rolle i denne 
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skal opstille målene i de europæiske 
strategier og politikker og vurdere 
opnåelsen af dem, vil det kræve målrettet 
forskning i statistiske informationssystemer 
af høj kvalitet og udvikling af tilpassede 
instrumenter, som giver de politiske 
beslutningstagere mulighed for at vurdere 
virkningerne og effektiviteten af påtænkte 
foranstaltninger, herunder navnlig hvis 
foranstaltningerne vedrører social 
inddragelse.

forbindelse. Hvis vi skal opstille målene i 
de europæiske strategier og politikker og 
vurdere opnåelsen af dem, vil det kræve 
målrettet forskning i statistiske 
informationssystemer af høj kvalitet og 
udvikling af tilpassede instrumenter, som 
giver de politiske beslutningstagere 
mulighed for at vurdere virkningerne og 
effektiviteten af påtænkte foranstaltninger, 
herunder navnlig hvis foranstaltningerne 
vedrører social inddragelse.

Or. en

Ændringsforslag 885
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På denne baggrund er målet at øge den 
sociale, økonomiske og politiske 
integration, bekæmpe fattigdom, sikre 
menneskerettighederne, digital inddragelse, 
lighed, solidaritet og interkulturel dynamik 
ved at understøtte tværfaglig forskning, 
indikatorer, teknologiske fremskridt, 
organisationsmæssige løsninger og nye 
former for samarbejde og medskabelse. 
Forskning og andre aktiviteter skal 
understøtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien og andre relevante 
dele af Unionens udenrigspolitik. 
Forskning inden for humaniora kan spille 
en vigtig rolle i denne forbindelse. Hvis vi 
skal opstille målene i de europæiske 
strategier og politikker og vurdere 
opnåelsen af dem, vil det kræve målrettet 
forskning i statistiske informationssystemer 
af høj kvalitet og udvikling af tilpassede 
instrumenter, som giver de politiske 
beslutningstagere mulighed for at vurdere 
virkningerne og effektiviteten af påtænkte 
foranstaltninger, herunder navnlig hvis 

På denne baggrund er målet at øge den 
sociale, økonomiske og politiske 
integration, bekæmpe fattigdom, sikre 
menneskerettighederne, digital inddragelse, 
lighed, solidaritet og interkulturel dynamik 
ved at understøtte tværfaglig forskning, 
indikatorer, udvikling, teknologiske 
fremskridt, organisationsmæssige løsninger 
og nye former for samarbejde og
medskabelse. Forskning og andre 
aktiviteter skal understøtte gennemførelsen 
af Europa 2020-strategien og andre 
relevante dele af Unionens udenrigspolitik. 
Forskning inden for humaniora kan spille 
en vigtig rolle i denne forbindelse. Hvis vi 
skal opstille målene i de europæiske 
strategier og politikker og vurdere 
opnåelsen af dem, vil det kræve målrettet 
forskning i statistiske informationssystemer 
af høj kvalitet og udvikling af tilpassede 
instrumenter, som giver de politiske 
beslutningstagere mulighed for at vurdere 
virkningerne og effektiviteten af påtænkte 
foranstaltninger, herunder navnlig hvis 
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foranstaltningerne vedrører social 
inddragelse.

foranstaltningerne vedrører social 
inddragelse.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarheden.

Ændringsforslag 886
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På denne baggrund er målet at øge den 
sociale, økonomiske og politiske 
integration, bekæmpe fattigdom, sikre 
menneskerettighederne, digital inddragelse, 
lighed, solidaritet og interkulturel dynamik 
ved at understøtte tværfaglig forskning, 
indikatorer, teknologiske fremskridt, 
organisationsmæssige løsninger og nye 
former for samarbejde og medskabelse. 
Forskning og andre aktiviteter skal 
understøtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien og andre relevante 
dele af Unionens udenrigspolitik. 
Forskning inden for humaniora kan spille 
en vigtig rolle i denne forbindelse. Hvis vi 
skal opstille målene i de europæiske 
strategier og politikker og vurdere 
opnåelsen af dem, vil det kræve målrettet 
forskning i statistiske informationssystemer 
af høj kvalitet og udvikling af tilpassede 
instrumenter, som giver de politiske 
beslutningstagere mulighed for at vurdere 
virkningerne og effektiviteten af påtænkte 
foranstaltninger, herunder navnlig hvis 
foranstaltningerne vedrører social 
inddragelse.

På denne baggrund er målet at øge den 
sociale, økonomiske, samfundsmæssige og 
politiske integration, bekæmpe fattigdom, 
sikre menneskerettighederne, digital og 
uddannelsesmæssig inddragelse, lighed, 
solidaritet og interkulturel dynamik ved at 
understøtte tværfaglig forskning, 
indikatorer, teknologiske fremskridt, 
organisationsmæssige løsninger og nye 
former for samarbejde og medskabelse. 
Forskning og andre aktiviteter skal 
understøtte gennemførelsen af 
Europa 2020-strategien og andre relevante 
dele af Unionens udenrigspolitik. 
Forskning inden for humaniora skal spille 
en vigtig rolle i denne forbindelse. Hvis vi 
skal opstille målene i de europæiske 
strategier og politikker og vurdere 
opnåelsen af dem, vil det kræve målrettet 
forskning i statistiske informationssystemer 
og kvalitative analysemetoder af høj 
kvalitet og udvikling af tilpassede 
instrumenter, som giver de politiske 
beslutningstagere mulighed for at vurdere 
virkningerne og effektiviteten af påtænkte 
foranstaltninger, herunder navnlig hvis 
foranstaltningerne vedrører social
inddragelse.

Or. en
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Ændringsforslag 887
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er vigtigt at medtage 
samfundsvidenskab og humaniora som en 
uafhængig udfordring med et som 
minimum meningsfuldt budget som under 
det tidligere rammeprogram. EU står over 
for en vigtig politisk, økonomisk og social 
udfordring, som skal håndteres ansvarligt 
og stringent. Hvis Europas største 
udfordring er at stabilisere det finansielle 
og økonomiske system på kort sigt 
samtidig med, at der træffes 
foranstaltninger til skabelse af 
morgendagens økonomiske muligheder, 
skal denne udfordring imødegås på linje 
med øvrige områder som uddannelse, 
beskæftigelse, unge osv., som kræver 
særlig viden om samfundsvidenskab og 
humaniora på EU-plan. Der bør ligeledes 
ydes støtte til kreative samfund med 
henblik på at fremme forskning og 
innovation blandt industrier samt øge 
værdien af den historiske kulturarv for så 
vidt angår uddannelse og forskning i 
discipliner vedrørende kultur og 
kreativitet for at sikre støtte til en 
videnbaseret økonomi og tilføre merværdi.

Or. en

Ændringsforslag 888
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.1.1. Fremme af intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst

6.1.1. Fremme af intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst under hensyntagen til den 
økonomiske og sociale diversitet i Europa 
samt dens forandringsdynamik

Or. en

Ændringsforslag 889
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Pilar del Castillo Vera

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De væsentlige samfundsmæssige 
udfordringer er ikke abstrakte, de har en 
territorial dimension. Desuden er der efter 
betydningen af byproblematikken med 
hensyn til kreativitet, innovation, sociale, 
økonomiske, kulturelle og miljømæssige 
spørgsmål, behov for et specifikt hensyn.

Or. en

Ændringsforslag 890
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.1.2. Opbygning af stærke og rummelige 
samfund i Europa

6.1.2. Opbygning af stærke og rummelige 
samfund i Europa gennem en styrkelse af 
videnbasen på områder som ulighed, 
demografiske og familiemæssige 
forandringer, mobilitet, uddannelse og 
sociale politikker samt borgerskab
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Or. en

Ændringsforslag 891
Henri Weber

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indsigt i de sociale omstillinger i Europa 
kræver analyse af de nye former for 
demokratisk praksis og forventninger og af 
den historiske udvikling, hvad angår 
identitet, diversitet, territorier, religion, 
kultur og værdier. Vi må blandt andet 
sikre, at vi forstår den europæiske 
integrations historie. Desuden er det vigtigt 
at forstå de begrænsninger og muligheder, 
der ligger i anvendelsen af ikt på både 
individuelt og kollektivt plan, hvis vi skal 
finde nye former for integrerende 
innovation. Det er afgørende at udpege 
metoder til at tilpasse og forbedre de 
europæiske velfærdssystemer og offentlige 
tjenester og den mere overordnede 
socialsikringsdimension ved politikkerne 
for at sikre samhørighed og fremme den 
sociale og økonomiske lighed og 
solidariteten blandt generationerne. 
Gennem forskning analyseres det, hvordan 
vores samfund og politikker bliver mere 
europæiske i bred forstand gennem 
udvikling af identiteter, kulturer og 
værdier, udbredelse af idéer og 
overbevisninger og kombinationer af 
principper og fremgangsmåder, hvad angår 
gensidighed, fællesskab og lighed. Det 
analyseres, hvordan sårbare 
befolkningsgrupper kan deltage fuldt ud i 
samfundet og demokratiet, navnlig gennem 
tilegnelse af diverse færdigheder og 
beskyttelse af menneskerettighederne. 
Analysen af, hvorvidt og hvordan de 
politiske systemer reagerer på disse sociale 
udviklingstendenser, og hvordan de selv 

Indsigt i de sociale, politiske og kulturelle
omstillinger i Europa kræver analyse af de 
nye former for demokratisk praksis og 
forventninger og af den historiske 
udvikling, hvad angår identitet, diversitet, 
territorier, religion, kultur og værdier. Vi 
må blandt andet sikre, at vi forstår den 
europæiske integrations historie. Desuden 
er det vigtigt at forstå de begrænsninger og 
muligheder, der ligger i anvendelsen af ikt 
på både individuelt og kollektivt plan, hvis 
vi skal finde nye former for integrerende 
innovation. Det er afgørende at udpege 
metoder til at tilpasse og forbedre de 
europæiske velfærdssystemer og offentlige 
tjenester og den mere overordnede 
socialsikringsdimension ved politikkerne 
for at sikre samhørighed og fremme den 
sociale og økonomiske lighed og 
solidariteten blandt generationerne. 
Gennem forskning analyseres det, hvordan 
vores samfund og politikker bliver mere 
europæiske i bred forstand gennem 
udvikling af identiteter, kulturer og 
værdier, udbredelse af idéer og 
overbevisninger og kombinationer af 
principper og fremgangsmåder, hvad angår 
gensidighed, fællesskab og lighed. Det 
analyseres, hvordan sårbare 
befolkningsgrupper kan deltage fuldt ud i 
samfundet og demokratiet, navnlig gennem 
tilegnelse af diverse færdigheder og 
beskyttelse af menneskerettighederne. 
Analysen af, hvorvidt og hvordan de 
politiske systemer reagerer på disse sociale 
udviklingstendenser, og hvordan de selv 
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udvikler sig, er således et centralt element. 
Forskningen vil desuden vedrøre 
udviklingen af centrale systemer, der sikrer 
grundlæggende former for sociale bånd 
såsom familie, arbejde, uddannelse og 
beskæftigelse og bidrager til at bekæmpe 
fattigdom. Der tages hensyn til 
migrationens og demografiens betydning 
for udviklingen af de europæiske politikker 
i fremtiden.

udvikler sig, er således et centralt element. 
Forskningen vil desuden vedrøre 
udviklingen af centrale systemer, der sikrer 
grundlæggende former for sociale bånd 
såsom familie, arbejde, uddannelse og 
beskæftigelse og bidrager til at bekæmpe 
fattigdom. Der tages hensyn til 
migrationens og demografiens betydning 
for udviklingen af de europæiske politikker 
i fremtiden.

Or. fr

Ændringsforslag 892
Henri Weber

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indsigt i de sociale omstillinger i Europa 
kræver analyse af de nye former for 
demokratisk praksis og forventninger og af 
den historiske udvikling, hvad angår 
identitet, diversitet, territorier, religion, 
kultur og værdier. Vi må blandt andet 
sikre, at vi forstår den europæiske 
integrations historie. Desuden er det vigtigt 
at forstå de begrænsninger og muligheder, 
der ligger i anvendelsen af ikt på både 
individuelt og kollektivt plan, hvis vi skal 
finde nye former for integrerende 
innovation. Det er afgørende at udpege 
metoder til at tilpasse og forbedre de 
europæiske velfærdssystemer og offentlige 
tjenester og den mere overordnede 
socialsikringsdimension ved politikkerne 
for at sikre samhørighed og fremme den 
sociale og økonomiske lighed og 
solidariteten blandt generationerne. 
Gennem forskning analyseres det, hvordan 
vores samfund og politikker bliver mere 
europæiske i bred forstand gennem 
udvikling af identiteter, kulturer og 
værdier, udbredelse af idéer og 

Indsigt i de sociale omstillinger i Europa 
kræver analyse af de nye former for 
demokratisk praksis og forventninger og af 
den historiske udvikling, hvad angår 
identitet, diversitet, territorier, sprog, 
religion, kultur og værdier. Vi må blandt 
andet sikre, at vi forstår den europæiske 
integrations historie. Desuden er det vigtigt 
at forstå de begrænsninger og muligheder, 
der ligger i anvendelsen af ikt på både 
individuelt og kollektivt plan, hvis vi skal 
finde nye former for integrerende 
innovation. Det er afgørende at udpege 
metoder til at tilpasse og forbedre de 
europæiske velfærdssystemer og offentlige 
tjenester og den mere overordnede 
socialsikringsdimension ved politikkerne 
for at sikre samhørighed og fremme den 
sociale og økonomiske lighed og 
solidariteten blandt generationerne. 
Gennem forskning analyseres det, hvordan 
vores samfund og politikker bliver mere 
europæiske i bred forstand gennem 
udvikling af identiteter, kulturer og 
værdier, sproglig mangfoldighed og 
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overbevisninger og kombinationer af 
principper og fremgangsmåder, hvad angår 
gensidighed, fællesskab og lighed. Det 
analyseres, hvordan sårbare 
befolkningsgrupper kan deltage fuldt ud i 
samfundet og demokratiet, navnlig gennem 
tilegnelse af diverse færdigheder og 
beskyttelse af menneskerettighederne. 
Analysen af, hvorvidt og hvordan de 
politiske systemer reagerer på disse sociale 
udviklingstendenser, og hvordan de selv 
udvikler sig, er således et centralt element. 
Forskningen vil desuden vedrøre 
udviklingen af centrale systemer, der sikrer 
grundlæggende former for sociale bånd 
såsom familie, arbejde, uddannelse og 
beskæftigelse og bidrager til at bekæmpe 
fattigdom. Der tages hensyn til 
migrationens og demografiens betydning 
for udviklingen af de europæiske politikker 
i fremtiden.

udvikling af flersprogethed, udbredelse af 
idéer og overbevisninger og kombinationer 
af principper og fremgangsmåder, hvad 
angår gensidighed, fællesskab og lighed. 
Det analyseres, hvordan sårbare 
befolkningsgrupper kan deltage fuldt ud i 
samfundet og demokratiet, navnlig gennem 
tilegnelse af diverse færdigheder, især 
sproglige, og beskyttelse af 
menneskerettighederne. Analysen af, 
hvorvidt og hvordan de politiske systemer 
reagerer på disse sociale 
udviklingstendenser, og hvordan de selv 
udvikler sig, er således et centralt element. 
Forskningen vil desuden vedrøre 
udviklingen af centrale systemer, der sikrer 
grundlæggende former for sociale bånd 
såsom familie, arbejde, uddannelse og 
beskæftigelse og bidrager til at bekæmpe 
fattigdom. Der tages hensyn til 
migrationens og demografiens betydning 
for udviklingen af de europæiske politikker 
i fremtiden.

Or. fr

Ændringsforslag 893
Marisa Matias

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indsigt i de sociale omstillinger i Europa 
kræver analyse af de nye former for 
demokratisk praksis og forventninger og af 
den historiske udvikling, hvad angår 
identitet, diversitet, territorier, religion, 
kultur og værdier. Vi må blandt andet 
sikre, at vi forstår den europæiske 
integrations historie. Desuden er det vigtigt 
at forstå de begrænsninger og muligheder, 
der ligger i anvendelsen af ikt på både 
individuelt og kollektivt plan, hvis vi skal 
finde nye former for integrerende 

Indsigt i de sociale omstillinger i Europa 
kræver analyse af de nye former for 
demokratisk praksis og forventninger og af 
den historiske udvikling, hvad angår 
identitet, diversitet, territorier, religion, 
kultur og værdier. Vi må blandt andet 
sikre, at vi forstår den europæiske 
integrations historie. Desuden er det vigtigt 
at forstå de begrænsninger og muligheder, 
der ligger i anvendelsen af ikt på både 
individuelt og kollektivt plan, hvis vi skal 
finde nye former for integrerende 
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innovation. Det er afgørende at udpege 
metoder til at tilpasse og forbedre de 
europæiske velfærdssystemer og offentlige 
tjenester og den mere overordnede 
socialsikringsdimension ved politikkerne 
for at sikre samhørighed og fremme den 
sociale og økonomiske lighed og 
solidariteten blandt generationerne. 
Gennem forskning analyseres det, hvordan 
vores samfund og politikker bliver mere 
europæiske i bred forstand gennem 
udvikling af identiteter, kulturer og 
værdier, udbredelse af idéer og 
overbevisninger og kombinationer af 
principper og fremgangsmåder, hvad angår 
gensidighed, fællesskab og lighed. Det 
analyseres, hvordan sårbare 
befolkningsgrupper kan deltage fuldt ud i 
samfundet og demokratiet, navnlig gennem 
tilegnelse af diverse færdigheder og 
beskyttelse af menneskerettighederne. 
Analysen af, hvorvidt og hvordan de 
politiske systemer reagerer på disse sociale 
udviklingstendenser, og hvordan de selv 
udvikler sig, er således et centralt element. 
Forskningen vil desuden vedrøre 
udviklingen af centrale systemer, der sikrer 
grundlæggende former for sociale bånd 
såsom familie, arbejde, uddannelse og 
beskæftigelse og bidrager til at bekæmpe 
fattigdom. Der tages hensyn til 
migrationens og demografiens betydning 
for udviklingen af de europæiske politikker 
i fremtiden.

innovation. Det er afgørende at udpege 
metoder til at tilpasse og forbedre de 
europæiske velfærdssystemer og offentlige 
tjenester og den mere overordnede 
socialsikringsdimension ved politikkerne 
for at sikre samhørighed og fremme den 
sociale og økonomiske lighed og 
solidariteten blandt og mellem 
generationerne. Gennem forskning 
analyseres det, hvordan vores samfund og 
politikker bliver mere europæiske i bred 
forstand gennem udvikling af identiteter, 
kulturer og værdier, udbredelse af idéer og 
overbevisninger og kombinationer af 
principper og fremgangsmåder, hvad angår 
gensidighed, fællesskab og lighed. Det 
analyseres, hvordan sårbare 
befolkningsgrupper kan deltage fuldt ud i 
samfundet og demokratiet, navnlig gennem 
tilegnelse af diverse færdigheder og 
beskyttelse af menneskerettighederne. 
Analysen af, hvorvidt og hvordan de 
politiske systemer reagerer på disse sociale 
udviklingstendenser, og hvordan de selv 
udvikler sig, er således et centralt element. 
Forskningen vil desuden vedrøre 
udviklingen af centrale systemer, der sikrer 
grundlæggende former for sociale bånd 
såsom familie, arbejde, uddannelse og 
beskæftigelse og bidrager til at bekæmpe 
fattigdom. Der tages hensyn til 
migrationens og demografiens betydning 
for udviklingen af de europæiske politikker 
i fremtiden.

Or. en

Ændringsforslag 894
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indsigt i de sociale omstillinger i Europa Indsigt i de sociale omstillinger i Europa 
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kræver analyse af de nye former for 
demokratisk praksis og forventninger og af 
den historiske udvikling, hvad angår 
identitet, diversitet, territorier, religion, 
kultur og værdier. Vi må blandt andet 
sikre, at vi forstår den europæiske 
integrations historie. Desuden er det vigtigt 
at forstå de begrænsninger og muligheder, 
der ligger i anvendelsen af ikt på både 
individuelt og kollektivt plan, hvis vi skal 
finde nye former for integrerende 
innovation. Det er afgørende at udpege 
metoder til at tilpasse og forbedre de 
europæiske velfærdssystemer og offentlige 
tjenester og den mere overordnede 
socialsikringsdimension ved politikkerne
for at sikre samhørighed og fremme den 
sociale og økonomiske lighed og 
solidariteten blandt generationerne. 
Gennem forskning analyseres det, hvordan 
vores samfund og politikker bliver mere 
europæiske i bred forstand gennem 
udvikling af identiteter, kulturer og 
værdier, udbredelse af idéer og 
overbevisninger og kombinationer af 
principper og fremgangsmåder, hvad angår 
gensidighed, fællesskab og lighed. Det 
analyseres, hvordan sårbare 
befolkningsgrupper kan deltage fuldt ud i 
samfundet og demokratiet, navnlig gennem 
tilegnelse af diverse færdigheder og 
beskyttelse af menneskerettighederne. 
Analysen af, hvorvidt og hvordan de 
politiske systemer reagerer på disse sociale 
udviklingstendenser, og hvordan de selv 
udvikler sig, er således et centralt element. 
Forskningen vil desuden vedrøre 
udviklingen af centrale systemer, der sikrer 
grundlæggende former for sociale bånd 
såsom familie, arbejde, uddannelse og 
beskæftigelse og bidrager til at bekæmpe 
fattigdom. Der tages hensyn til 
migrationens og demografiens betydning 
for udviklingen af de europæiske politikker 
i fremtiden.

kræver analyse af de nye former for 
demokratisk og samfundsmæssig praksis 
og forventninger og af den historiske 
udvikling, hvad angår identitet, diversitet, 
territorier, religion, sprog, kultur og 
værdier. Vi må blandt andet sikre, at vi 
forstår Europas og den europæiske 
integrations historie. Desuden er det vigtigt 
at forstå de begrænsninger og muligheder, 
der ligger i anvendelsen af ikt på både 
individuelt og kollektivt plan, hvis vi skal 
finde nye former for integrerende 
innovation. Det er afgørende at udpege 
metoder til at tilpasse og forbedre de 
europæiske velfærdssystemer, øge 
forståelsen for det europæiske offentlige 
rum og offentlige tjenester og den mere 
overordnede socialsikringsdimension ved 
politikkerne for at sikre samhørighed og 
fremme den sociale og økonomiske lighed 
og solidariteten blandt generationerne. 
Gennem forskning analyseres det, hvordan 
vores samfund og politikker bliver mere 
europæiske i bred forstand gennem 
udvikling af identiteter, kulturer og 
værdier, udbredelse af idéer og 
overbevisninger og kombinationer af 
principper og fremgangsmåder, hvad angår 
gensidighed, fællesskab og lighed. Det 
analyseres, hvordan sårbare 
befolkningsgrupper kan deltage fuldt ud i 
samfundet og demokratiet, navnlig gennem 
tilegnelse af diverse færdigheder og 
beskyttelse af menneskerettighederne. 
Analysen af, hvorvidt og hvordan de 
politiske systemer reagerer på disse sociale 
udviklingstendenser, og hvordan de selv 
udvikler sig, er således et centralt element. 
Forskningen vil desuden vedrøre 
udviklingen af centrale systemer, der sikrer 
grundlæggende former for sociale bånd 
såsom familie, arbejde, uddannelse og 
beskæftigelse og bidrager til at bekæmpe 
fattigdom. Der tages hensyn til 
migrationens og demografiens betydning 
for udviklingen af de europæiske politikker 
i fremtiden.
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Or. en

Ændringsforslag 895
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indsigt i de sociale omstillinger i Europa 
kræver analyse af de nye former for 
demokratisk praksis og forventninger og af 
den historiske udvikling, hvad angår 
identitet, diversitet, territorier, religion, 
kultur og værdier. Vi må blandt andet 
sikre, at vi forstår den europæiske 
integrations historie. Desuden er det vigtigt 
at forstå de begrænsninger og muligheder, 
der ligger i anvendelsen af ikt på både 
individuelt og kollektivt plan, hvis vi skal 
finde nye former for integrerende 
innovation. Det er afgørende at udpege 
metoder til at tilpasse og forbedre de 
europæiske velfærdssystemer og offentlige 
tjenester og den mere overordnede 
socialsikringsdimension ved politikkerne 
for at sikre samhørighed og fremme den 
sociale og økonomiske lighed og 
solidariteten blandt generationerne. 
Gennem forskning analyseres det, hvordan 
vores samfund og politikker bliver mere 
europæiske i bred forstand gennem 
udvikling af identiteter, kulturer og 
værdier, udbredelse af idéer og 
overbevisninger og kombinationer af 
principper og fremgangsmåder, hvad angår 
gensidighed, fællesskab og lighed. Det 
analyseres, hvordan sårbare 
befolkningsgrupper kan deltage fuldt ud i 
samfundet og demokratiet, navnlig gennem 
tilegnelse af diverse færdigheder og 
beskyttelse af menneskerettighederne. 
Analysen af, hvorvidt og hvordan de 
politiske systemer reagerer på disse sociale 
udviklingstendenser, og hvordan de selv 

Indsigt i de sociale omstillinger i Europa 
kræver analyse af de nye former for 
demokratisk praksis og forventninger og af 
den historiske udvikling, hvad angår 
identitet, diversitet, territorier, religion, 
kultur og værdier. Vi må blandt andet 
sikre, at vi forstår den europæiske 
integrations historie. Desuden er det vigtigt 
at forstå de begrænsninger og muligheder, 
der ligger i anvendelsen af ikt på både 
individuelt og kollektivt plan, hvis vi skal 
finde nye former for integrerende 
innovation. Det er afgørende at udpege 
metoder til at tilpasse og forbedre de 
europæiske velfærdssystemer og offentlige 
tjenester og den mere overordnede 
socialsikringsdimension ved politikkerne 
for at sikre samhørighed og fremme den 
sociale og økonomiske lighed og 
solidariteten blandt generationerne. 
Gennem forskning analyseres det, hvordan 
vores samfund og politikker bliver mere 
europæiske i bred forstand gennem 
udvikling af identiteter, kulturer og 
værdier, udbredelse af idéer og 
overbevisninger og kombinationer af 
principper og fremgangsmåder, hvad angår 
gensidighed, fællesskab og lighed. Det 
analyseres, hvordan sårbare 
befolkningsgrupper kan deltage fuldt ud i 
samfundet og demokratiet, navnlig gennem 
tilegnelse af diverse færdigheder og 
beskyttelse af menneskerettighederne. 
Analysen af, hvorvidt og hvordan de 
politiske systemer reagerer på disse sociale 
udviklingstendenser, og hvordan de selv 
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udvikler sig, er således et centralt element. 
Forskningen vil desuden vedrøre 
udviklingen af centrale systemer, der sikrer 
grundlæggende former for sociale bånd 
såsom familie, arbejde, uddannelse og 
beskæftigelse og bidrager til at bekæmpe 
fattigdom. Der tages hensyn til 
migrationens og demografiens betydning 
for udviklingen af de europæiske politikker 
i fremtiden.

udvikler sig, er således et centralt element. 
Forskningen vil desuden vedrøre 
udviklingen af centrale systemer, der sikrer 
grundlæggende former for sociale bånd 
såsom familie, arbejde, uddannelse og 
beskæftigelse og bidrager til at bekæmpe 
fattigdom. Der tages hensyn til 
migrationens betydning, herunder 
klimaændringer og relateret migration, og 
demografiens betydning for udviklingen af 
de europæiske politikker i fremtiden.

Or. en

Ændringsforslag 896
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.1.2a. Bestræbelser på at håndtere 
europæiske modeller for social 
samhørighed og velfærd som 
internationale benchmarks
Europa og EU har udviklet en særlig og 
ganske unik kombination af økonomisk 
fremgang, socialpolitikker rettet mod en 
høj grad af social samhørighed, fælles 
kulturelle værdier, tilslutning til 
demokratiet og common law, 
menneskerettigheder, respekt for og 
bevarelse af mangfoldigheden af 
kulturarven samt fremme af uddannelse 
og videnskab, kunst og humaniora som 
grundlæggende drivkræfter for social og 
økonomisk fremgang og velfærd. Denne 
"europæiske sociale model" har i et vist 
omfang været med til at forme Europas 
enhed og internationale rolle.
Globaliseringen, demografien samt selve 
den europæiske integration og det 
skiftende internationale økonomiske og 
finansielle klima kan anskues som både 
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store udfordringer og som de faktorer, der 
former mangfoldigheden af og fremtiden 
for de europæiske sociale modeller for 
økonomisk udvikling.
Der skal derfor sættes fokus på forskning, 
der kan bidrage med ny viden til vores 
forståelse af disse faktorer og 
udfordringer i hele Europa, og som kan 
klarlægge, hvordan offentlige politikker 
kan interagere og bidrage til 
bæredygtigheden af vores overordnede 
sociale og økonomiske mål.
Det bør overvejes at benchmarke 
dynamikken i de europæiske samfund og 
økonomier med henblik på at styrke 
Europas enhed og rummelighed som 
grundlæggende drivkræfter for 
økonomisk og social fremgang, vurdere 
og sammenholde de offentlige politikker i 
forhold til Europas mange 
forskelligartede udfordringer, forstå de 
nye vilkår og muligheder for større 
europæisk integration og vurdere den 
europæiske models rolle samt sociale, 
kulturelle, videnskabelige og økonomiske 
elementer og synergier som kilder til 
komparative fordele for EU på 
verdensplan.

Or. en

Ændringsforslag 897
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europas særlige historiske, politiske, 
sociale og kulturelle systemer påvirkes i 
stadig større grad af globale forandringer. 
Hvis vi i Europa skal videreudvikle vores 
foranstaltninger udadtil i nabolandene og i 

Europas særlige historiske, politiske, 
sociale og kulturelle systemer påvirkes i 
stadig større grad af globale forandringer. 
Hvis vi i Europa skal videreudvikle vores 
foranstaltninger udadtil i nabolandene og i 
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bredere kredse og styrke vores rolle som 
global aktør, skal vi blive bedre til at 
definere, prioritere, forklare, vurdere og 
fremhæve vores politiske målsætninger i 
forhold til andre regioner og samfund i 
verden, så vi kan fremme samarbejde og 
forebygge eller løse konflikter. I denne 
henseende skal vi desuden styrke vores 
evne til at forudse og reagere på 
globaliseringens udvikling og indvirkning. 
Dette kræver øget indsigt i dels historien, 
kulturerne og de politiske og økonomiske 
systemer i andre af verdens regioner og 
dels de tværnationale aktørers rolle og 
indflydelse. Endelig skal Europa bidrage 
effektivt til global forvaltning på vigtige 
områder som handel, udvikling, arbejde, 
økonomisk samarbejde, 
menneskerettigheder, forsvar og sikkerhed. 
Dette kræver potentiale til at opbygge nye 
kapaciteter i form af værktøjer, systemer 
og instrumenter til analyse og i form af 
diplomati i relationerne til statslige og 
ikkestatslige aktører i formelle og 
uformelle internationale fora.

bredere kredse og styrke vores rolle som 
global aktør, skal vi blive bedre til og øge 
vores viden i forbindelse med at definere, 
prioritere, forklare, vurdere og fremhæve 
vores politiske målsætninger i forhold til 
andre regioner og samfund i verden, så vi 
kan fremme samarbejde og forebygge eller 
løse konflikter. I denne henseende skal vi 
desuden øge vores viden om konflikter, 
konflikthåndtering og samarbejde og 
styrke vores evne til at forudse og reagere 
på globaliseringens udvikling og 
indvirkning. Dette kræver øget indsigt i 
dels historien, kulturerne og de politiske og 
økonomiske systemer i andre af verdens 
regioner og dels de tværnationale aktørers 
rolle og indflydelse. Endelig skal Europa 
bidrage effektivt til global forvaltning på 
vigtige områder som handel, udvikling, 
arbejde, økonomisk samarbejde, 
menneskerettigheder, konfliktforebyggelse, 
fredsopbygning og sikkerhed. Dette kræver 
potentiale til at opbygge nye kapaciteter i 
form af værktøjer, systemer og 
instrumenter til analyse og i form af 
diplomati i relationerne til statslige og 
ikkestatslige aktører i formelle og 
uformelle internationale fora.

Or. en

Ændringsforslag 898
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.1.4. Bygge bro over kløfterne i Europa, 
hvad angår forskning og innovation I 
Europa er der store regionale forskelle, 
hvad angår forskning og innovation, som 
skal udlignes. Foranstaltningerne vil sigte 
mod at udnytte ekspertise og innovation, 
være klart definerede og supplere og skabe 
synergier med de samhørighedspolitiske 
fondes politikker og aktioner. Blandt 
foranstaltninger kan nævnes:

6.1.4. Bygge bro over kløfterne i Europa, 
hvad angår forskning og innovation.

I Europa er der store regionale forskelle, 
hvad angår forskning og innovation, som 
skal udlignes. Foranstaltningerne vil sigte 
mod at udnytte ekspertise og innovation, 
anerkende behovet for at fremme og støtte 
kapacitetsopbygning, især 
forskningsinfrastrukturer og udvikling af 
menneskelig kapital i EU-12-
medlemsstaterne. Disse foranstaltninger
vil være klart definerede og supplere og 
skabe synergier med de 
samhørighedspolitiske fondes politikker og 
aktioner. Blandt foranstaltninger kan 
nævnes

Or. en

Ændringsforslag 899
Gaston Franco

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at knytte nye institutioner, 
ekspertisecentre og innovative regioner i 
mindre udviklede medlemsstater sammen i 
konkurrence med førende internationale 
modparter andre steder i Europa. Dette 
omfatter venskabsprojekter mellem 

– at knytte nye institutioner, 
ekspertisecentre og innovative byer og
regioner sammen med førende 
internationale modparter andre steder i 
Europa. Dette omfatter venskabsprojekter 
mellem forskningsinstitutioner i topklasse 
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forskningsinstitutioner i topklasse og 
mindre udviklede regioner, udveksling af 
medarbejdere, ekspertrådgivning og -
bistand samt udvikling af fælles strategier 
for etablering af ekspertisecentre i mindre 
udviklede regioner, som kan modtage 
støtte fra de samhørighedspolitiske fonde i 
mindre udviklede områder. Det overvejes 
at knytte forbindelser til innovative klynger 
og at anerkende ekspertise i mindre 
udviklede regioner, bl.a. gennem 
ekspertevalueringer og tildeling af 
udmærkelser til de institutioner, der lever 
op til internationale standarder.

og mindre udviklede regioner, udveksling 
af medarbejdere, ekspertrådgivning og -
bistand samt udvikling af fælles strategier 
for etablering af ekspertisecentre, som i 
mindre udviklede regioner kan modtage 
støtte fra de samhørighedspolitiske fonde 
og i overgangsregioner og 
konkurrencedygtige regioner gennem 
Horisont 2020. Det overvejes at knytte 
forbindelser til innovative klynger og at 
anerkende ekspertise i mindre udviklede 
regioner og udviklingsregioner, bl.a. 
gennem ekspertevalueringer og tildeling af 
udmærkelser til de institutioner, der lever 
op til internationale standarder.

Or. en

Ændringsforslag 900
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at knytte nye institutioner, 
ekspertisecentre og innovative regioner i 
mindre udviklede medlemsstater sammen i 
konkurrence med førende internationale 
modparter andre steder i Europa. Dette 
omfatter venskabsprojekter mellem 
forskningsinstitutioner i topklasse og 
mindre udviklede regioner, udveksling af 
medarbejdere, ekspertrådgivning og -
bistand samt udvikling af fælles strategier 
for etablering af ekspertisecentre i mindre 
udviklede regioner, som kan modtage 
støtte fra de samhørighedspolitiske fonde i 
mindre udviklede områder. Det overvejes 
at knytte forbindelser til innovative klynger 
og at anerkende ekspertise i mindre 
udviklede regioner, bl.a. gennem 
ekspertevalueringer og tildeling af 
udmærkelser til de institutioner, der lever 

– at knytte nye institutioner, 
ekspertisecentre og innovative regioner i 
mindre udviklede medlemsstater sammen i 
konkurrence med førende internationale 
modparter andre steder i Europa. Dette 
omfatter med særlig fokus på EU-12-
medlemsstaterne venskabsprojekter 
mellem forskningsinstitutioner i topklasse 
og mindre udviklede regioner, udveksling 
af medarbejdere, ekspertrådgivning og -
bistand samt udvikling af fælles strategier 
for etablering af ekspertisecentre i mindre 
udviklede regioner, som kan modtage 
støtte fra de samhørighedspolitiske fonde i 
mindre udviklede områder. Det overvejes 
at knytte forbindelser til innovative klynger 
og at anerkende ekspertise i mindre 
udviklede regioner, bl.a. gennem 
ekspertevalueringer og tildeling af 
udmærkelser til de institutioner, der lever 
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op til internationale standarder. op til internationale standarder.

Or. en

Ændringsforslag 901
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at begunstige projekter af topkvalitet, 
hvor den ene part i et venskab er fra en 
mindre udviklet region, ved udvælgelse af 
projekter til finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 902
Gaston Franco

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at indføre et "formandskab" for det 
europæiske forskningsrum for at tiltrække 
særligt dygtige akademikere til 
institutioner med et klart potentiale for 
enestående forskning med henblik på at 
hjælpe disse institutioner med at udnytte 
hele dette potentiale og herved skabe lige 
vilkår for forskning og innovation i det 
europæiske forskningsrum. Dette vil 
omfatte institutionel støtte til etablering af 
et konkurrencedygtigt forskningsmiljø og 
de rammebetingelser, der er nødvendige 
for at tiltrække, fastholde og udvikle de 
bedste forskningstalenter i disse 
institutioner.

– at indføre et "formandskab" for det 
europæiske forskningsrum for at tiltrække 
særligt dygtige akademikere til 
institutioner med et klart potentiale for 
enestående forskning med henblik på at 
hjælpe disse institutioner med at udnytte 
hele dette potentiale og herved skabe lige 
vilkår for forskning og innovation i det 
europæiske forskningsrum. Dette vil 
omfatte institutionel og regional støtte til 
etablering af et konkurrencedygtigt 
forskningsmiljø og de rammebetingelser, 
der er nødvendige for at tiltrække, 
fastholde og udvikle de bedste 
forskningstalenter i disse institutioner samt
indlejre disse institutioner i regionale 
innovationsøkosystemer.
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Or. en

Ændringsforslag 903
Vicky Ford

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at indføre et "formandskab" for det 
europæiske forskningsrum for at tiltrække 
særligt dygtige akademikere til 
institutioner med et klart potentiale for 
enestående forskning med henblik på at 
hjælpe disse institutioner med at udnytte 
hele dette potentiale og herved skabe lige 
vilkår for forskning og innovation i det 
europæiske forskningsrum. Dette vil 
omfatte institutionel støtte til etablering af 
et konkurrencedygtigt forskningsmiljø og 
de rammebetingelser, der er nødvendige 
for at tiltrække, fastholde og udvikle de 
bedste forskningstalenter i disse 
institutioner.

– at indføre op til 40 "formandskaber" for 
det europæiske forskningsrum for at 
tiltrække særligt dygtige akademikere til 
institutioner med et klart potentiale for 
enestående forskning med henblik på at 
hjælpe disse institutioner med at udnytte 
hele dette potentiale og herved skabe lige 
vilkår for forskning og innovation i det 
europæiske forskningsrum. Dette vil 
omfatte institutionel støtte til etablering af 
et konkurrencedygtigt forskningsmiljø og 
de rammebetingelser, der er nødvendige 
for at tiltrække, fastholde og udvikle de 
bedste forskningstalenter i disse 
institutioner.

Or. en

Ændringsforslag 904
Lambert van Nistelrooij

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at indføre et "formandskab" for det 
europæiske forskningsrum for at tiltrække 
særligt dygtige akademikere til 
institutioner med et klart potentiale for 
enestående forskning med henblik på at 
hjælpe disse institutioner med at udnytte 
hele dette potentiale og herved skabe lige 
vilkår for forskning og innovation i det 

– at indføre et "formandskab" for det 
europæiske forskningsrum for at tiltrække 
særligt dygtige akademikere til 
institutioner med et klart potentiale for 
enestående forskning med henblik på at 
hjælpe disse institutioner med at udnytte 
hele dette potentiale og herved skabe lige 
vilkår for forskning og innovation i det 
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europæiske forskningsrum. Dette vil 
omfatte institutionel støtte til etablering af 
et konkurrencedygtigt forskningsmiljø og 
de rammebetingelser, der er nødvendige 
for at tiltrække, fastholde og udvikle de 
bedste forskningstalenter i disse 
institutioner.

europæiske forskningsrum. Dette vil 
omfatte institutionel og regional støtte til 
etablering af et konkurrencedygtigt 
forskningsmiljø og de rammebetingelser, 
der er nødvendige for at tiltrække, 
fastholde og udvikle de bedste 
forskningstalenter i disse institutioner samt 
indlejre disse institutioner i regionale 
innovationsøkosystemer.

Or. en

Ændringsforslag 905
Lambert van Nistelrooij

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at tilskynde regioner med 
sammenfaldende intelligente 
specialiseringer til i fællesskab at udvikle 
internationalt konkurrencedygtige 
værdikæder.

Or. en

Ændringsforslag 906
Gaston Franco

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at understøtte udvikling og overvågning 
af strategier for intelligent specialisering. 
Der udvikles en facilitet til understøtning 
af politikkerne, og politiklæringen på 
regionalt plan fremmes gennem 
internationale ekspertevalueringer og 
udveksling af bedste praksis.

– at understøtte udvikling og overvågning 
af strategier for intelligent specialisering. 
Der udvikles en facilitet til understøtning 
af politikkerne, og politiklæringen i 
regioner og byer fremmes gennem 
internationale ekspertevalueringer og 
udveksling af bedste praksis.
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Or. en

Ændringsforslag 907
Gaston Franco

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at tilskynde regioner og byer med 
sammenfaldende intelligente 
specialiseringer til i fællesskab at udvikle 
internationalt konkurrencedygtige 
værdikæder.

Or. en

Ændringsforslag 908
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at støtte opbygningen af 
forskningskapacitet bl.a. ved at fremme 
forskere fra mindre udviklede regioners 
adgang til medicinske, biologiske og 
andre videnskabelige data og banker for 
prøver samt oprette nationale banker for 
data/prøver i mindre udviklede regioner 
som en del af det europæiske 
forskningsrum.

Or. en

Ændringsforslag 909
Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at fremme gennemførelsen af 
resultaterne fra forskning, der støttes via 
programmet Horizont 2020, ved hjælp af 
konkrete foranstaltninger først og 
fremmest inden for EU.

Or. it

Ændringsforslag 910
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at fremme den videst mulige adgang til 
videnskabelige og akademiske udgivelser 
og til data hidrørende fra forskning på 
disse områder.

Or. fr

Ændringsforslag 911
Gaston Franco

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – led 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at fremme udviklingen af "triple helix"-
partnerskabsnetværk i regionerne, som 
kan koordinere de ovennævnte 
venskabsaktiviteter, udveksle bedste 
praksis, indlejre et "formandskab" for det 
europæiske forskningsrum i det regionale 
forsknings- og innovationssystem, støtte 
internationale netværk med tilknytning til 
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identificerede regionale kompetencer og 
udveksle bedste praksis for intelligente 
specialiseringsstrategier.

Or. en

Ændringsforslag 912
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – led 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at støtte foranstaltninger til fremme af 
projektkonsortier ledet af 
forskningscentre beliggende i EU-12-
medlemsstaterne og til uddannelse i 
projektorganisering og -administration.

Or. en

Ændringsforslag 913
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.2. [...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 914
Teresa Riera Madurell

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.2.1. Styrkelse af evidensgrundlaget for 
og støtten til Innovation i EU og det 
europæiske forskningsrum

6.2.1. Styrkelse af evidensgrundlaget for 
og støtten til Innovation i EU og det 
europæiske forskningsrum i en situation 
med ugunstige økonomiske og sociale 
forhold

Or. en

Ændringsforslag 915
Marisa Matias

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at vurdere og prioritere 
investeringerne og styrke Innovation i EU 
og det europæiske forskningsrum vil der 
blive ydet støtte til analyse af politikker, 
systemer og aktører inden for forskning og 
innovation i Europa og tredjelande og til 
udvikling af indikatorer, data og 
informationsinfrastrukturer. Der vil 
desuden være behov for fremadrettede 
aktiviteter og pilotinitiativer, økonomisk 
analyse, overvågning af politikker, 
gensidig læring, koordinationsværktøjer og 
-aktiviteter samt udvikling af metoder til 
konsekvensvurdering og evaluering, så vi 
kan udnytte direkte feedback fra aktører på 
forskningsområdet, virksomheder, 
offentlige myndigheder og borgere.

Med henblik på at vurdere og prioritere 
investeringerne og styrke Innovation i EU 
og det europæiske forskningsrum vil der 
blive ydet støtte til analyse af politikker, 
systemer og aktører inden for forskning og 
innovation i Europa og tredjelande og til 
udvikling af indikatorer, data og 
informationsinfrastrukturer. Der vil 
desuden være behov for fremadrettede 
aktiviteter og pilotinitiativer, økonomisk 
analyse, overvågning af politikker, 
gensidig læring, koordinationsværktøjer og 
-aktiviteter samt udvikling af metoder til 
konsekvensvurdering og evaluering, så vi 
kan udnytte direkte feedback fra aktører på 
forskningsområdet, virksomheder, 
offentlige myndigheder, 
civilsamfundsorganisationer og borgere.

Or. en

Ændringsforslag 916
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at vurdere og prioritere 
investeringerne og styrke Innovation i EU 
og det europæiske forskningsrum vil der 
blive ydet støtte til analyse af politikker, 
systemer og aktører inden for forskning og 
innovation i Europa og tredjelande og til 
udvikling af indikatorer, data og 
informationsinfrastrukturer. Der vil 
desuden være behov for fremadrettede 
aktiviteter og pilotinitiativer, økonomisk 
analyse, overvågning af politikker, 
gensidig læring, koordinationsværktøjer og 
-aktiviteter samt udvikling af metoder til 
konsekvensvurdering og evaluering, så vi 
kan udnytte direkte feedback fra aktører på 
forskningsområdet, virksomheder, 
offentlige myndigheder og borgere.

Med henblik på at vurdere og prioritere 
investeringerne og styrke Innovation i EU 
og det europæiske forskningsrum vil der 
blive ydet støtte til analyse af politikker, 
systemer og aktører inden for forskning og 
innovation i Europa og tredjelande og til 
udvikling af indikatorer, data og 
informationsinfrastrukturer. Der vil 
desuden være behov for fremadrettede 
aktiviteter og pilotinitiativer, økonomisk 
analyse, overvågning af politikker, 
gensidig læring, koordinationsværktøjer og 
-aktiviteter samt udvikling af metoder til 
konsekvensvurdering og evaluering, så vi 
kan udnytte direkte feedback fra aktører på 
forskningsområdet, virksomheder, 
offentlige myndigheder, 
civilsamfundsorganisationer og borgere.

Or. en

Ændringsforslag 917
Marisa Matias

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at gennemføre initiativet Innovation i 
EU er der desuden behov for at støtte 
(privat og offentlig) markedsinitieret 
innovation med henblik på at øge 
innovationskapaciteten blandt 
virksomheder og fremme Europas 
konkurrenceevne. Det forudsætter en 
forbedring af de overordnede 
rammebetingelser for innovation og at 
fjerne de specifikke barrierer, som hindrer 
væksten i innovative virksomheder. Der vil 

For at gennemføre initiativet Innovation i 
EU er der desuden behov for at støtte 
(privat og offentlig) markedsinitieret og 
ikkemarkedsinitieret innovation med 
henblik på at øge innovationskapaciteten 
blandt virksomheder og fremme Europas 
konkurrenceevne samt sociale, 
økonomiske og økologiske robusthed. Det 
forudsætter en forbedring af de 
overordnede rammebetingelser for 
innovation og at fjerne de specifikke 
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blive ydet støtte til effektive mekanismer 
til fremme af innovation (f.eks. forbedret 
klyngeforvaltning, offentlig-private 
partnerskaber og netværkssamarbejde), 
højt specialiserede tjenester til støtte for 
innovation (f.eks. vedrørende 
forvaltning/udnyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, 
innovationsforvaltning, netværk af 
indkøbere) og vurdering af offentlige 
politikker vedrørende innovation. Temaer, 
som er specifikke for SMV, støttes under 
det specifikke mål "Innovation i SMV".

barrierer, som hindrer væksten i innovative 
virksomheder. Der vil blive ydet støtte til 
effektive mekanismer til fremme af 
innovation (f.eks. forbedret 
klyngeforvaltning, offentlig-private 
partnerskaber og netværkssamarbejde), 
højt specialiserede tjenester til støtte for 
innovation (f.eks. vedrørende 
forvaltning/udnyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, 
innovationsforvaltning, netværk af 
indkøbere) og vurdering af offentlige 
politikker vedrørende innovation. Temaer, 
som er specifikke for SMV, støttes under 
det specifikke mål "Innovation i SMV".

Or. en

Ændringsforslag 918
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at gennemføre initiativet Innovation i 
EU er der desuden behov for at støtte 
(privat og offentlig) markedsinitieret 
innovation med henblik på at øge 
innovationskapaciteten blandt 
virksomheder og fremme Europas 
konkurrenceevne. Det forudsætter en 
forbedring af de overordnede 
rammebetingelser for innovation og at 
fjerne de specifikke barrierer, som hindrer 
væksten i innovative virksomheder. Der vil 
blive ydet støtte til effektive mekanismer 
til fremme af innovation (f.eks. forbedret 
klyngeforvaltning, offentlig-private 
partnerskaber og netværkssamarbejde), 
højt specialiserede tjenester til støtte for 
innovation (f.eks. vedrørende 
forvaltning/udnyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, 

For at gennemføre initiativet Innovation i 
EU er der desuden behov for at støtte 
(privat og offentlig) markedsinitieret og 
ikkemarkedsinitieret innovation med 
henblik på at øge innovationskapaciteten 
blandt private og offentlige aktører samt 
borgere og fremme Europas 
konkurrenceevne samt sociale og 
økologiske robusthed. Det forudsætter en 
forbedring af de overordnede 
rammebetingelser for innovation og at 
fjerne de specifikke barrierer, som hindrer 
væksten i innovative virksomheder. Der vil 
blive ydet støtte til effektive mekanismer 
til fremme af innovation (f.eks. forbedret 
klyngeforvaltning, offentlig-private 
partnerskaber og netværkssamarbejde), 
højt specialiserede tjenester til støtte for 
innovation (f.eks. vedrørende 
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innovationsforvaltning, netværk af 
indkøbere) og vurdering af offentlige 
politikker vedrørende innovation. Temaer, 
som er specifikke for SMV, støttes under 
det specifikke mål "Innovation i SMV".

forvaltning/udnyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, 
innovationsforvaltning, netværk af 
indkøbere) og vurdering af offentlige 
politikker vedrørende innovation. Temaer, 
som er specifikke for SMV, støttes under 
det specifikke mål "Innovation i SMV".

Or. en

Ændringsforslag 919
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er også at støtte udviklingen af nye 
værktøjer, som sikrer en større 
gennemsigtighed af de intellektuelle 
ejendomsrettighedsporteføljer og 
forvaltningen heraf, som forbedrer 
udvekslingen af sådanne rettigheder og 
systematiserer licensmodeller, som letter 
transaktioner og især SMV'ernes og de 
offentlige institutioners mulighed for at 
deltage mere aktivt i innovationsarbejdet.

Or. fr

Ændringsforslag 920
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.1 – afsnit 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Analyse af oprettelsen af patentpuljer 
inden for visse teknologiske områder, som 
gør det muligt at samle intellektuelle 
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ejendomsrettigheder mod betaling af en 
passende kompensation til indehaverne af 
disse rettigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 921
Teresa Riera Madurell

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.2.2. Udforskning af nye former for 
innovation, herunder social innovation og 
kreativitet

6.2.2. Udforskning og forståelse af nye 
former for innovation, herunder social 
innovation og kreativitet

Or. en

Ændringsforslag 922
Teresa Riera Madurell

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.2.3. Sikring af et samfundsmæssigt 
engagement i forskning og innovation

udgår

Ved at gøre det muligt for alle 
samfundsaktører at deltage i 
innovationscyklussen øger vi den 
frembragte innovations kvalitet, relevans, 
accept i befolkningen og bæredygtighed, 
idet den integrerer samfundets interesser 
og værdier. Dette kræver udvikling af 
specifikke former for færdigheder, viden 
og kapacitet hos enkeltpersoner, på 
organisationsplan og på nationalt og 
tværnationalt plan. Et videnskabeligt 
kyndigt, ansvarligt og kreativt samfund 
næres gennem fremme af 
hensigtsmæssige metoder til videnskabelig 
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uddannelse og forskning i disse. 
Ligestilling mellem kønnene fremmes, 
navnlig ved at understøtte ændringer, 
hvad angår forskningsinstitutioners 
organisation og forskningsaktiviteternes 
indhold og udformning. For at øge 
udvekslingen af viden inden for det 
videnskabelige samfund og den bredere 
offentlighed foretages der en 
videreudvikling, hvad angår adgang til og 
anvendelse af resultaterne fra den 
offentligt finansierede forskning. Etiske 
rammer for forskning og innovation, der 
bygger på de grundlæggende etiske 
principper, som bl.a. afspejles i charteret 
om grundlæggende rettigheder og alle 
relevante EU-love og -konventioner, 
fremmes gennem koordinering med de 
relevante internationale organisationer.

Or. en

Ændringsforslag 923
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.2.3. Sikring af et samfundsmæssigt 
engagement i forskning og innovation

6.2.3. Videnskab med og for samfundet

Or. en

Ændringsforslag 924
Anna Záborská

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved at gøre det muligt for alle Ved at gøre det muligt for alle 
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samfundsaktører at deltage i 
innovationscyklussen øger vi den 
frembragte innovations kvalitet, relevans, 
accept i befolkningen og bæredygtighed, 
idet den integrerer samfundets interesser og 
værdier. Dette kræver udvikling af 
specifikke former for færdigheder, viden 
og kapacitet hos enkeltpersoner, på 
organisationsplan og på nationalt og 
tværnationalt plan. Et videnskabeligt 
kyndigt, ansvarligt og kreativt samfund 
næres gennem fremme af hensigtsmæssige 
metoder til videnskabelig uddannelse og 
forskning i disse. Ligestilling mellem 
kønnene fremmes, navnlig ved at 
understøtte ændringer, hvad angår 
forskningsinstitutioners organisation og 
forskningsaktiviteternes indhold og 
udformning. For at øge udvekslingen af 
viden inden for det videnskabelige 
samfund og den bredere offentlighed 
foretages der en videreudvikling, hvad 
angår adgang til og anvendelse af 
resultaterne fra den offentligt finansierede 
forskning. Etiske rammer for forskning og 
innovation, der bygger på de 
grundlæggende etiske principper, som bl.a. 
afspejles i charteret om grundlæggende 
rettigheder og alle relevante EU-love og -
konventioner, fremmes gennem 
koordinering med de relevante 
internationale organisationer.

samfundsaktører at deltage i 
innovationscyklussen øger vi den 
frembragte innovations kvalitet, relevans, 
accept i befolkningen og bæredygtighed, 
idet den integrerer samfundets interesser og 
værdier. Dette kræver udvikling af 
specifikke former for færdigheder, viden 
og kapacitet hos enkeltpersoner, på 
organisationsplan og på nationalt og 
tværnationalt plan. Et videnskabeligt 
kyndigt, ansvarligt og kreativt samfund 
næres gennem fremme af hensigtsmæssige 
metoder til videnskabelig uddannelse og 
forskning i disse. Lige muligheder for 
kvinder og mænd bør fremmes, navnlig 
ved at understøtte ændringer, hvad angår 
forskningsinstitutioners organisation og 
forskningsaktiviteternes indhold og 
udformning. For at øge udvekslingen af 
viden inden for det videnskabelige 
samfund og den bredere offentlighed 
foretages der en videreudvikling, hvad 
angår adgang til og anvendelse af 
resultaterne fra den offentligt finansierede 
forskning. Etiske rammer for forskning og 
innovation, der bygger på de 
grundlæggende etiske principper, som bl.a. 
afspejles i charteret om grundlæggende 
rettigheder og alle relevante EU-love og -
konventioner, fremmes gennem 
koordinering med de relevante 
internationale organisationer.

Or. en

Ændringsforslag 925
Gaston Franco

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved at gøre det muligt for alle 
samfundsaktører at deltage i 
innovationscyklussen øger vi den 

Med henblik på at skabe en effektiv dialog 
mellem videnskab og samfund, rekruttere 
nye talenter til videnskaben og matche 
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frembragte innovations kvalitet, relevans, 
accept i befolkningen og bæredygtighed, 
idet den integrerer samfundets interesser 
og værdier. Dette kræver udvikling af 
specifikke former for færdigheder, viden 
og kapacitet hos enkeltpersoner, på 
organisationsplan og på nationalt og 
tværnationalt plan. Et videnskabeligt 
kyndigt, ansvarligt og kreativt samfund 
næres gennem fremme af 
hensigtsmæssige metoder til videnskabelig 
uddannelse og forskning i disse. 
Ligestilling mellem kønnene fremmes, 
navnlig ved at understøtte ændringer, 
hvad angår forskningsinstitutioners 
organisation og forskningsaktiviteternes 
indhold og udformning. For at øge 
udvekslingen af viden inden for det 
videnskabelige samfund og den bredere 
offentlighed foretages der en 
videreudvikling, hvad angår adgang til og 
anvendelse af resultaterne fra den 
offentligt finansierede forskning. Etiske 
rammer for forskning og innovation, der 
bygger på de grundlæggende etiske 
principper, som bl.a. afspejles i charteret 
om grundlæggende rettigheder og alle 
relevante EU-love og -konventioner, 
fremmes gennem koordinering med de 
relevante internationale organisationer.

videnskabelig topkvalitet med social 
bevidsthed og ansvar vil der blive ydet 
støtte til følende aktiviteter:

- attraktive videnskabelige og teknologiske 
karrierer for unge studerende: fremme af 
videnskabelige karrierer inden for 
videnskab, teknologi og 
ingeniørvidenskab på 
uddannelsesinstitutioner, oprettelse af 
universiteter for unge studerende, fremme 
af interaktive og attraktive 
videnskabsmuseer gennem nationale og 
regionale myndigheder, fremme af 
bæredygtig interaktion mellem skoler og 
forskningsinstitutioner, og mellem 
studerende og deres familier, faglærere og 
forskere og inddragelse af den 
opvoksende generation gennem 
ungdomstænketanke, debatter, fremme af 
videnskabelige og tekniske karrierer, 
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konkurrencer for fremme af kreativitet og 
innovation i pædagogik.

Or. en

Ændringsforslag 926
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.2.3a. Forskning i og sammenligning af 
processer, der skaber gunstige forhold for 
kreativitet og innovation
Det skal prioriteres højt at skabe en bedre 
forståelse af de sociale, kulturelle, 
økonomiske og politiske forhold for 
innovation. Der er behov for ny viden om, 
hvordan "innovative samfund" opstår og 
blomstrer. Dette kræver i den nuværende 
internationale økonomiske situation et nyt 
syn på betingelserne for innovative 
socioøkonomiske miljøers bæredygtighed 
baseret på detaljeret og systematisk 
feltarbejde og komparativ analyse.
Det er i særdeleshed nødvendigt at tage 
hensyn til faktorer som social 
samhørighed, pålidelig domstolsprøvelse, 
uddannelse, demokrati, tolerance og 
mangfoldighed med henblik på at 
identificere og bedre udnytte de 
europæiske komparative fordele på 
verdensplan og tilvejebringe et 
videnskabeligt grundlag for 
innovationspolitikker.
Det er i forhold til uddannelse og risikoen 
for hjerneflugt især vigtigt at afklare, 
hvorvidt de unge ser muligheder for 
innovation i den nuværende økonomiske 
situation, hvor arbejdsløsheden i mange 
EU-regioner er høj.
Det er nødvendigt at forstå 
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risikostyringspolitikkernes rolle set i 
forhold til innovationspolitikkerne og de 
udslagsgivende faktorer og aktører i 
forhold til innovation. Med hensyn til 
innovation er det helt afgørende at få 
afklaret nogle af de aktuelle 
uoverensstemmelser – det være sige 
debatten om risiko vs. forsigtighed eller 
betydningen af forskellige regelsæt –
hvilket forudsætter nye objektive 
videnskabelige tilgange.

Or. en

Ændringsforslag 927
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.2.4. Fremme af sammenhængende og 
effektivt samarbejde med tredjelande

6.2.4. Forstå, hvordan et 
sammenhængende og effektivt samarbejde 
med tredjelande inden for forskning og 
videregående uddannelse skaber 
innovation

Or. en

Ændringsforslag 928
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisontale aktiviteter vil sikre strategisk 
udvikling af internationalt samarbejde i 
hele Horisont 2020 og tilstræbe tværgående 
politiske mål. Gennem aktiviteter til 
understøttelse af bilateral, multilateral og 
biregional politisk dialog vedrørende 

Horisontale aktiviteter vil sikre strategisk 
udvikling af internationalt samarbejde i 
hele Horisont 2020 og tilstræbe tværgående 
politiske mål. Der er behov for at forstå og 
fremme aktiviteter til understøttelse af 
bilateral, multilateral og biregional politisk 
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forskning og innovation med tredjelande, 
regioner og internationale fora og 
organisationer lettes udveksling af 
politikker, gensidig indlæring og 
prioritering samt fremme gensidig adgang 
til programmer og overvåge virkningerne 
af samarbejdet. Netværks- og 
venskabsaktiviteter vil fremme optimalt 
samarbejde mellem forsknings- og 
innovationsaktører på begge sider og 
forbedre kompetencerne og mulighederne 
for samarbejde i mindre udviklede 
tredjelande. Aktiviteterne vil fremme 
koordineringen af Unionens og de 
nationale samarbejdspolitikker og 
-programmer samt medlemsstaternes og de 
associerede landes fælles aktioner med 
tredjelande for at øge deres samlede effekt. 
Endelig vil europæisk forskning og 
innovations "tilstedeværelse" i 
tredjelandene blive konsolideret og styrket, 
navnlig ved at fremme etablering af 
europæiske "videnskabs- og 
innovationscentre", tjenesteydelser til 
europæiske organisationer, der udvider 
deres aktivitetsområde til tredjelandene, og 
åbning af forskningscentre, der i 
samarbejde med tredjelandene etableres for 
organisationer eller forskere fra andre 
medlemsstater og associerede lande.

dialog vedrørende forskning og innovation 
med tredjelande, regioner og internationale 
fora og organisationer for at lette
udveksling af politikker, gensidig 
indlæring og prioritering samt fremme 
gensidig adgang til programmer og 
overvåge virkningerne af samarbejdet. 
Netværks- og venskabsaktiviteter vil 
fremme optimalt samarbejde mellem 
forsknings- og innovationsaktører på begge 
sider og forbedre kompetencerne og 
mulighederne for samarbejde i mindre 
udviklede tredjelande. Aktiviteterne vil 
udforske og fremme koordineringen af 
Unionens og de nationale 
samarbejdspolitikker og -programmer samt 
medlemsstaternes og de associerede landes 
fælles aktioner med tredjelande for at øge 
deres samlede effekt. Endelig vil 
europæisk forskning og innovations 
"tilstedeværelse" i tredjelandene blive 
konsolideret og styrket, navnlig ved at 
fremme etablering af europæiske 
"videnskabs- og innovationscentre", 
tjenesteydelser til europæiske 
organisationer, der udvider deres 
aktivitetsområde til tredjelandene, og 
åbning af forskningscentre, der i 
samarbejde med tredjelandene etableres for 
organisationer eller forskere fra andre 
medlemsstater og associerede lande.

Or. en

Ændringsforslag 929
Vicky Ford

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.2 – punkt 6.2.4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.2.4a. Udbredelse af topkvalitet og 
udvidelse af deltagelsen
For at bidrage til at mindske forsknings-
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og innovationskløften inden for 
lokalområderne, regionerne og 
medlemsstaterne i Europa vil der blive 
udviklet komplementaritet og snævre 
synergier med strukturfondene både forud 
(kapacitetsopbygning i medlemsstaterne 
for bedre at forberede deres deltagelse i 
Horisont 2020) og efterfølgende (for at 
udnytte og udbrede forsknings- og 
innovationsresultater, der stammer fra 
Horisont 2020). Hvor det er muligt, 
fremmes interoperabiliteten mellem disse 
to instrumenter. Der tilskyndes til 
kumulativ eller kombineret støtte.
I den forbindelse tager foranstaltningerne 
sigte på fuldt ud at udnytte potentialet i 
EU's talentpulje for på denne måde at 
optimere de økonomiske og sociale 
virkninger af forskning og innovation. 
Foranstaltningerne er adskilte fra andre 
politikker og foranstaltninger under 
samhørighedspolitikken, men de 
supplerer disse. Foranstaltningerne skal:
a) skabe konkurrence og koblinger 
mellem nye institutioner, ekspertisecentre 
og innovative regioner i mindre udviklede 
områder, regioner eller medlemsstater og 
førende internationale modstykker andre 
steder i Europa. Dette omfatter 
venskabsprojekter mellem 
forskningsinstitutioner eller -afdelinger i 
topklasse og deres modstykker i mindre 
udviklede områder eller regioner, 
udveksling af medarbejdere, 
ekspertrådgivning og -bistand samt 
udvikling af fælles strategier for 
etablering af ekspertisecentre. Disse kan 
eventuelt modtage støtte fra de fonde 
under samhørighedspolitikken i mindre 
udviklede områder. Det overvejes at knytte 
forbindelser til innovative klynger og at 
anerkende topkvalitet i mindre udviklede 
regioner, bl.a. gennem 
ekspertevalueringer og tildeling af 
"kvalitetsstempler" til de institutioner, der 
lever op til internationale standarder
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b) oprette 40 lærestole for det europæiske 
forskningsrum (EFR) for at tiltrække 
særlig dygtige akademikere til 
institutioner eller afdelinger med et klart 
potentiale for forskning i topkvalitet med 
henblik på at hjælpe disse institutioner 
med at udnytte hele deres potentiale og 
derved skabe lige vilkår for forskning og 
innovation i det europæiske 
forskningsrum. Dette omfatter 
institutionel støtte til etablering af et 
konkurrencedygtigt forskningsmiljø og de 
rammebetingelser, der er nødvendige for 
at tiltrække, fastholde og udvikle 
forskningstalenter i topklasse i disse 
institutioner
c) give et "kvalitetsmærke" til forslag til 
EFR-projekter, Marie Sklodowska-Curie-
projekter eller samarbejdsprojekter, der er 
evalueret positivt, og som ikke har været i 
stand til at opnå finansiering på grund af 
budgetbegrænsninger. Nationale og 
regionale fonde kan således tilskyndes til 
at bidrage til finansieringen af de 
projekter, der opfylder kriterierne om 
topkvalitet, men ikke kan finansieres på 
grund af manglende EU-midler
d) give et "kvalitetsmærke" til afsluttede 
projekter for at lette finansiering af 
opfølgningen (f.eks. pilotskala, 
demonstrationsprojekter eller udnyttelse 
af forskningsresultater) fra nationale eller 
regionale kilder.
e) tildele hjemvendelsesstipendier fra Det 
Europæiske Forskningsråd til forskere, 
som arbejder uden for Europa og ønsker 
at arbejde i Europa.
f) støtte supplerende aftaler indgået 
mellem organisationer, som modtager 
støtte fra 
forskningssamarbejdsprojekterne, og 
andre organer og organisationer, som 
hovedsagelig er etableret i andre lande 
end dem, der er direkte involveret i 
projektet, med det specifikke mål at 
fremme uddannelsesmulighederne (dvs. 
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stillinger som ph.d.)er og postdoktorale 
stillinger)
g) styrke vellykkede netværk, der har som 
mål at etablere institutionelt 
netværkssamarbejde af høj kvalitet inden 
for forskning og innovation. Der sættes 
særligt fokus på COST for at fremme 
aktiviteter til identificering og 
sammenkobling af ”ekspertiselommer” 
(videnskabelige fællesskaber og forskere i 
begyndelsen af deres karriere) i hele EU
h) udvikle specifikke 
uddannelsesmekanismer om hvordan man 
deltager i Horisont 2020, idet der drages 
fuld nytte af eksisterende netværk som 
f.eks. de nationale kontaktpunkter.
i) stille ph.d.-stipendieordninger og 
postdoktorale stipendieordninger samt 
stipendieordninger i forbindelse med 
avanceret uddannelse til rådighed for 
ingeniører til at få adgang til alle 
internationale forskningsinfrastrukturer i 
Europa, herunder dem, der forvaltes af 
internationale videnskabelige 
organisationer.
j) understøtte udvikling og overvågning af 
strategier for intelligent specialisering.
Der udvikles en facilitet til understøttelse 
af politikkerne, og den politiske 
læringsproces på regionalt plan fremmes 
gennem internationale 
ekspertevalueringer og udveksling af 
bedste praksis
k) oprette et onlinemarked, hvor der kan 
reklameres for intellektuel ejendom for at 
bringe ejere og brugere af intellektuelle 
ejendomsrettigheder sammen.

Or. en

Begrundelse

Baseret på Carvalho-betænkningen, ændringsforslag 58, med en grænse for, hvor mange 
EFR-lærestole der skal oprettes.
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Ændringsforslag 930
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.2a. Reflekterende samfund - kulturarv 
og europæisk identitet
Målet er at bidrage til en indsigt i 
Europas intellektuelle grundlag: dets 
historie og de mange europæiske og 
ikkeeuropæiske påvirkninger som 
inspiration for vores liv i dag. Europa 
kendetegnes ved mange forskellige 
traditioner og regionale og nationale 
identiteter. Denne mangfoldighed og dens 
muligheder bør anerkendes og tages i 
betragtning.
Europæiske samlinger, herunder digitale 
samlinger, i biblioteker, arkiver, museer, 
gallerier og andre offentlige institutioner 
rummer en rigdom af uudnyttet 
dokumentation og studieobjekter. Disse 
kulturarvsressourcer repræsenterer hver 
enkelt medlemsstats historie, men også 
Den Europæiske Unions kollektive arv, 
der er opstået gennem tiden. Dette 
materiale bør gøres tilgængeligt gennem 
nye og innovative teknologier og 
integrerede informationstjenester for 
forskere og borgere for at give mulighed 
for et kig ind i fremtiden gennem 
fortidens arkiv og for at bidrage til den 
europæiske participative efterretning.
Adgang til og opbevaring af kulturarven i 
disse former er nødvendig for en levende 
nutidig udveksling inden for og på tværs 
af de europæiske kulturer ved også at 
betragte kulturarven som en stærk 
økonomisk drivkraft i en postindustriel 
økonomi og dens bidrag til en bæredygtig 
økonomisk vækst.

Or. en
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Ændringsforslag 931
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.2a – Samfund, der respekterer deres 
kulturarv og fremmer den økonomiske 
udvikling heraf
Skønt kulturarven er en af den 
europæiske økonomis mest lovende 
sektorer i den nærmeste fremtid, er der en 
række teknologiske, sociale og kulturelle 
hindringer, som skal overvindes.
Specifikke mål:
– at fremme forskning med henblik på 
bevarelse og beskyttelse af kulturarven
– at udvikle økonomiske modeller og 
metoder til vurdering af kulturarvens 
socioøkonomiske aspekter

Or. es

Begrundelse

La economía de Europa esta hoy en día estrechamente ligada a la cultura - el sector cultural 
y creativo genera una facturación de más de 654 billones de euros, aportado 2,6% al PIB y 
en los últimos años se ha producido un crecimiento del 12,3%1. Además, el patrimonio 
cultural está estrechamente relacionado con otras actividades económicas como el turismo. 
En 2011, el 10% del PIB de la UE y el 12% de la mano de obra estaban involucrados en 
actividades relacionadas con el turismo. El patrimonio cultural es uno de los más 
prometedores sectores de la economía europea en el futuro cercano, sin embargo existen 
barreras tecnológicas, sociales y culturales que todavía hay que superar. Estas barreras 
impiden ver el potencial del valor económico del patrimonio cultural y son en su mayoría 
relacionados con la compatibilidad de los usos competitivos con los valores del patrimonio 
cultural, la necesidad de modelos económicos y la evaluación de las dimensiones socio-
económicas. También es necesario asegurarse de que las actuales necesidades exigidas por 
los ciudadanos también se cumplen mediante la transformación responsable de los edificios 
históricos y ciudades. Las nuevas tecnologías son necesarias para promover la 
competitividad de las empresas europeas (especialmente PYME’s) que participan en 
Patrimonio Cultural, con la integración exitosa de todos los interesados en un sector del 
mundo líder en Europa. Más que nunca, la investigación en el próximo Programa Marco es 
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un método indispensable para la solución eficaz y relevante de problemas en el cuidado del 
patrimonio cultural, promoviendo así su longevidad, mediante el fomento del valor 
socioeconómico de este importante legado y el reconocimiento de este reto social.

Ændringsforslag 932
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.3. [...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 933
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.3. Sikre samfund 6.3. Styrkelse af menneskers sikkerhed, 
beskyttelse af frihed og borgerrettigheder

Or. en

Ændringsforslag 934
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den Europæiske Union og dens borgere 
og internationale partnere oplever en 
række sikkerhedstrusler såsom 
kriminalitet, terrorisme og nødsituationer, 

udgår
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der involverer store menneskemængder, 
og som skyldes menneskeskabte 
katastrofer eller naturkatastrofer. Disse 
trusler kan krydse grænser og være rettet 
mod fysiske mål eller cyberspace. 
Eksempelvis kan angreb på offentlige 
myndigheders og private enheders 
websteder på internettet underminere 
borgernes tillid, men de kan også få 
alvorlige konsekvenser for meget vigtige 
sektorer som energi-, transport-, 
sundheds-, finans- eller 
telekommunikationssektoren.

Or. en

Ændringsforslag 935
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den Europæiske Union og dens borgere og 
internationale partnere oplever en række 
sikkerhedstrusler såsom kriminalitet, 
terrorisme og nødsituationer, der involverer 
store menneskemængder, og som skyldes 
menneskeskabte katastrofer eller 
naturkatastrofer. Disse trusler kan krydse 
grænser og være rettet mod fysiske mål 
eller cyberspace. Eksempelvis kan angreb 
på offentlige myndigheders og private 
enheders websteder på internettet 
underminere borgernes tillid, men de kan 
også få alvorlige konsekvenser for meget
vigtige sektorer som energi-, transport-, 
sundheds-, finans- eller 
telekommunikationssektoren.

Den Europæiske Union og dens borgere og 
internationale partnere oplever en række 
sikkerhedstrusler og udfordringer såsom 
kriminalitet, terrorisme, etniske og 
politiske konflikter og nødsituationer, der 
involverer store menneskemængder, og 
som skyldes menneskeskabte katastrofer 
eller naturkatastrofer. Disse udfordringer
kan krydse grænser og være rettet mod 
fysiske mål eller cyberspace. Eksempelvis 
kan angreb på offentlige myndigheders og 
private enheders websteder på internettet 
underminere borgernes tillid, men de kan 
også få alvorlige konsekvenser for meget 
vigtige sektorer som energi-, transport-, 
sundheds-, finans- eller 
telekommunikationssektoren.

Or. en
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Ændringsforslag 936
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den Europæiske Union og dens borgere og 
internationale partnere oplever en række 
sikkerhedstrusler såsom kriminalitet, 
terrorisme og nødsituationer, der involverer 
store menneskemængder, og som skyldes 
menneskeskabte katastrofer eller 
naturkatastrofer. Disse trusler kan krydse 
grænser og være rettet mod fysiske mål 
eller cyberspace. Eksempelvis kan angreb 
på offentlige myndigheders og private 
enheders websteder på internettet 
underminere borgernes tillid, men de kan 
også få alvorlige konsekvenser for meget 
vigtige sektorer som energi-, transport-, 
sundheds-, finans- eller 
telekommunikationssektoren.

Den Europæiske Union og dens borgere og 
internationale partnere oplever en række 
sikkerhedstrusler såsom kriminalitet, 
terrorisme, ulovlig indvandring og 
nødsituationer, der involverer store 
menneskemængder, og som skyldes 
menneskeskabte katastrofer eller 
naturkatastrofer. Disse trusler kan krydse 
grænser og være rettet mod fysiske mål 
eller cyberspace. Eksempelvis kan angreb 
på offentlige myndigheders og private 
enheders websteder på internettet 
underminere borgernes tillid, men de kan 
også få alvorlige konsekvenser for meget 
vigtige sektorer som energi-, transport-, 
sundheds-, finans- eller 
telekommunikationssektoren.

Or. it

Ændringsforslag 937
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne forudse, forebygge og 
håndtere disse trusler er det nødvendigt at 
udvikle og anvende innovative 
teknologier, løsninger, beredskaber og 
erfaringer, opmuntre til samarbejde 
mellem udbydere og brugere, finde 
løsninger vedrørende civil sikkerhed, 
forbedre konkurrenceevnen hos de 
europæiske udbydere af 
sikkerhedstjenester, ikt og relaterede 

udgår
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tjenester samt forebygge og bekæmpe 
misbrug af private oplysninger og 
krænkelser af menneskerettigheder på 
internettet.

Or. en

Ændringsforslag 938
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne forudse, forebygge og 
håndtere disse trusler er det nødvendigt at 
udvikle og anvende innovative teknologier, 
løsninger, beredskaber og erfaringer, 
opmuntre til samarbejde mellem udbydere 
og brugere, finde løsninger vedrørende 
civil sikkerhed, forbedre konkurrenceevnen 
hos de europæiske udbydere af 
sikkerhedstjenester, ikt og relaterede 
tjenester samt forebygge og bekæmpe 
misbrug af private oplysninger og 
krænkelser af menneskerettigheder på 
internettet.

For at kunne forudse, forebygge og 
håndtere disse trusler er det nødvendigt at 
udvikle og anvende innovative teknologier, 
løsninger, beredskaber og erfaringer, 
opmuntre til samarbejde mellem udbydere 
og brugere, finde løsninger vedrørende 
civil sikkerhed, forbedre konkurrenceevnen 
hos de europæiske udbydere af 
sikkerhedstjenester, ikt og relaterede 
tjenester samt forebygge og bekæmpe 
misbrug af private oplysninger og 
krænkelser af menneskerettigheder på 
internettet. Det er også nødvendigt at 
undersøge de sociale dimensioner af disse 
trusler for at skabe klarhed over deres 
årsager og virkninger samt bidrage til at 
skabe effektive socialpolitiske løsninger.

Or. en

Ændringsforslag 939
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne forudse, forebygge og 
håndtere disse trusler er det nødvendigt at 
udvikle og anvende innovative teknologier, 
løsninger, beredskaber og erfaringer, 
opmuntre til samarbejde mellem udbydere 
og brugere, finde løsninger vedrørende 
civil sikkerhed, forbedre 
konkurrenceevnen hos de europæiske 
udbydere af sikkerhedstjenester, ikt og 
relaterede tjenester samt forebygge og 
bekæmpe misbrug af private oplysninger 
og krænkelser af menneskerettigheder på 
internettet.

For at kunne forudse, forebygge og 
håndtere disse trusler er det nødvendigt at 
udvikle og anvende innovative teknologier, 
løsninger, beredskaber og erfaringer, 
opmuntre til samarbejde mellem udbydere 
og brugere, finde løsninger vedrørende 
civil sikkerhed, forebygge og bekæmpe 
misbrug af private oplysninger og 
krænkelser af menneskerettigheder på 
internettet.

Or. en

Ændringsforslag 940
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 941
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samordning og forbedringer på området 
for sikkerhedsforskning vil således være et 
afgørende element, som vil bidrage til at 

En større inddragelse af borgere, 
civilsamfundsorganisationer og politiske, 
sociale og humanistiske videnskaber på 
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kortlægge den nuværende 
forskningsindsats, bl.a. hvad angår 
beredskab, og forbedre de relevante retlige 
vilkår og procedurer for koordination, 
herunder prænormative aktiviteter.
Der anlægges en opgaveorienteret
indgangsvinkel, og de relevante 
samfundsmæssige dimensioner integreres i 
aktiviteterne. Aktiviteterne skal understøtte 
Unionens politikker vedrørende intern og 
ekstern sikkerhed samt forsvar, harmonere 
med de relevante nye bestemmelser i 
Lissabontraktaten og sikre cybersikkerhed, 
tillid og beskyttelse af personlige 
oplysninger på det digitale indre marked. 
Der arbejdes mod følgende mål om:

området for sikkerhedsforskning vil 
således være et afgørende element, som vil 
bidrage til at kortlægge den nuværende 
forskningsindsats og forbedre relevansen 
af de udøvede aktiviteter og respekten for 
borgernes grundlæggende rettigheder og 
friheder. Der anlægges en indgangsvinkel, 
som placerer forskningen inden for 
rammerne af de samfundsmæssige 
problemer, og de relevante 
samfundsmæssige dimensioner integreres i 
aktiviteterne. Aktiviteterne skal understøtte 
Unionens politikker vedrørende intern og 
ekstern sikkerhed, harmonere med de 
relevante nye bestemmelser i 
Lissabontraktaten og sikre cybersikkerhed, 
tillid og beskyttelse af personlige 
oplysninger på det digitale indre marked. 
Der arbejdes mod følgende mål om:

Or. en

Ændringsforslag 942
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.3.1. Bekæmpelse af kriminalitet og 
terrorisme

udgår

Ambitionen er både at undgå hændelser 
og at afbøde deres konsekvenser. Dette 
kræver nye teknologier og ny kapacitet 
(bl.a. til bekæmpelse af it-kriminalitet og 
"cyberterrorisme"), der skal øge 
sikringen af vores sundhed, fødevarer, 
vand og miljø, som er afgørende for, at 
vores samfund og økonomi fungerer. Nye 
teknologier og særberedskaber vil bidrage 
til at beskytte kritiske infrastrukturer, 
systemer og tjenester (bl.a. hvad angår 
kommunikation, transport, sundhed, 
fødevarer, vand, energi, logistik, 
forsyningskæder og miljøet). Blandt andet 
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vil kritiske, offentlige og private 
netværksinfrastrukturer og -tjenester blive 
gennemgået og sikret mod enhver form 
for trussel.

Or. en

Ændringsforslag 943
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.3.1. Bekæmpelse af kriminalitet og 
terrorisme

6.3.1. Bekæmpelse af kriminalitet og 
terrorisme, herunder ved at forstå disse 
områders sociale dimensioner og 
fastlægge effektive socialpolitiske 
foranstaltninger for at takle dem

Or. en

Ændringsforslag 944
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ambitionen er både at undgå hændelser 
og at afbøde deres konsekvenser. Dette 
kræver nye teknologier og ny kapacitet 
(bl.a. til bekæmpelse af it-kriminalitet og 
"cyberterrorisme"), der skal øge 
sikringen af vores sundhed, fødevarer, 
vand og miljø, som er afgørende for, at 
vores samfund og økonomi fungerer. Nye 
teknologier og særberedskaber vil bidrage 
til at beskytte kritiske infrastrukturer, 
systemer og tjenester (bl.a. hvad angår 
kommunikation, transport, sundhed, 
fødevarer, vand, energi, logistik, 

udgår
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forsyningskæder og miljøet). Blandt andet 
vil kritiske, offentlige og private 
netværksinfrastrukturer og -tjenester blive 
gennemgået og sikret mod enhver form 
for trussel.

Or. en

Ændringsforslag 945
Fiona Hall, Kent Johansson

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ambitionen er både at undgå hændelser og 
at afbøde deres konsekvenser. Dette kræver 
nye teknologier og ny kapacitet (bl.a. til 
bekæmpelse af it-kriminalitet og 
"cyberterrorisme"), der skal øge sikringen 
af vores sundhed, fødevarer, vand og miljø, 
som er afgørende for, at vores samfund og 
økonomi fungerer. Nye teknologier og 
særberedskaber vil bidrage til at beskytte 
kritiske infrastrukturer, systemer og 
tjenester (bl.a. hvad angår kommunikation, 
transport, sundhed, fødevarer, vand, energi, 
logistik, forsyningskæder og miljøet). 
Blandt andet vil kritiske, offentlige og 
private netværksinfrastrukturer og -
tjenester blive gennemgået og sikret mod 
enhver form for trussel.

Ambitionen er både at undgå hændelser og 
at afbøde deres konsekvenser. Dette kræver 
en forståelse af årsager og virkninger
samt udvikling af nye teknologier og ny 
kapacitet (bl.a. til bekæmpelse af it-
kriminalitet og "cyberterrorisme"), der skal 
øge sikringen af vores sundhed, fødevarer, 
vand og miljø, som er afgørende for, at 
vores samfund og økonomi fungerer. Nye 
teknologier og særberedskaber vil bidrage 
til at beskytte kritiske infrastrukturer, 
systemer og tjenester (bl.a. hvad angår 
kommunikation, transport, sundhed, 
fødevarer, vand, energi, logistik, 
forsyningskæder og miljøet). Blandt andet 
vil kritiske, offentlige og private 
netværksinfrastrukturer og -tjenester blive 
gennemgået og sikret mod enhver form for 
trussel. Der skal også lægges vægt på de 
sociale og adfærdsmæssige dimensioner 
af kriminalitet og terrorisme for fuldt ud 
at forstå deres årsager og virkninger samt 
fastlægge effektive socialpolitiske 
foranstaltninger til at tackle dem.

Or. en
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Ændringsforslag 946
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ambitionen er både at undgå hændelser og 
at afbøde deres konsekvenser. Dette kræver 
nye teknologier og ny kapacitet (bl.a. til 
bekæmpelse af it-kriminalitet og 
"cyberterrorisme"), der skal øge sikringen 
af vores sundhed, fødevarer, vand og miljø, 
som er afgørende for, at vores samfund og 
økonomi fungerer. Nye teknologier og 
særberedskaber vil bidrage til at beskytte 
kritiske infrastrukturer, systemer og 
tjenester (bl.a. hvad angår kommunikation, 
transport, sundhed, fødevarer, vand, energi, 
logistik, forsyningskæder og miljøet). 
Blandt andet vil kritiske, offentlige og 
private netværksinfrastrukturer og -
tjenester blive gennemgået og sikret mod 
enhver form for trussel.

Ambitionen er både at undgå hændelser og 
at afbøde deres konsekvenser. Dette kræver 
en forståelse af de underliggende årsager 
til både konflikter og samarbejde, nye 
teknologier og ny kapacitet (bl.a. til 
bekæmpelse af it-kriminalitet og 
"cyberterrorisme"), der skal øge sikringen 
af vores retsstatsprincip, demokratiske 
ansvarlighed, ansvarlige og 
gennemsigtige sikkerhedssektor og 
retsvæsen, sundhed, fødevarer, vand og 
miljø, som er afgørende for, at vores 
samfund og økonomi fungerer. Nye 
analyseværktøjer og koncepter, 
teknologier og særberedskaber vil bidrage 
til at beskytte kritiske infrastrukturer, 
systemer og tjenester (bl.a. hvad angår 
kommunikation, transport, sundhed, 
fødevarer, vand, energi, logistik, 
forsyningskæder og miljøet). Blandt andet 
vil kritiske, offentlige og private 
netværksinfrastrukturer og -tjenester blive 
gennemgået og sikret mod enhver form for 
trussel.

Or. en

Ændringsforslag 947
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er nødvendigt gennem forskning at 
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klarlægge årsagerne til, hvorfor folk 
bliver radikaliseret og griber til vold, og 
fastlægge effektive socialpolitiske 
foranstaltninger til at imødegå disse 
årsager. Ambitionen er at udføre 
forskning, der tilvejebringer både evidens 
og socialpolitiske forslag, som effektivt 
kan forebygge voldelig radikalisering og 
sikre, at social utilfredshed i stedet 
kommer til udtryk gennem fredelige, 
demokratiske protester og dialog.

Or. en

Ændringsforslag 948
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det skal desuden i samspil med borgerne 
og de valgte repræsentanter undersøges, 
hvor stor en risiko samfundet er villig til 
at påtage sig til gengæld for færre 
indgribende antiterrorforanstaltninger.
Dette kræver en løbende systematisk 
dialog – som tilrettelægges og 
gennemføres på en videnskabelig 
baggrund – for at klarlægge grænserne 
for, hvilken risiko og indtrængen 
borgerne er villige til at acceptere, samt de 
forbundne kompromiser. Denne 
forskning bør sigte mod at tilvejebringe et 
grundlag for evidensbaseret 
beslutningstagning og en politisk dialog, 
som afspejler den sociale virkelighed.

Or. en

Ændringsforslag 949
Philippe Lamberts
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.1 – afsnit 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genoprettende retfærdighed kan bidrage 
på områderne "forebyggelse" og 
"reaktion" i terrorbekæmpelsesstrategien.
Der skal i forskningen tages hensyn til, i 
hvilken grad ofre for terrorangreb har 
mulighed for at gå i dialog med faktiske 
eller potentielle lovovertrædere under de 
genoprettende retfærdighedsprocesser 
med henblik på at skabe en gensidig 
forståelse af både de grundlæggende 
årsager til terrorisme og konsekvenserne 
for ofrene; der skal gennem forskningen 
også ses på, hvilken betydning 
genoprettende retfærdighed kan have for 
forebyggelsen af voldelig radikalisering 
hos "risikogrupper"; endelig skal det som 
led i forskningen undersøges, hvordan 
genoprettende retfærdighed kan bidrage 
til helingsprocessen i samfund, der har 
været udsat for alvorlige 
terrorhandlinger.

Or. en

Ændringsforslag 950
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.1 – afsnit 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at forebygge hændelser bør der i 
forbindelse med forskningen lægges vægt 
på at forstå årsagerne til, hvorfor 
enkeltpersoner eller bestemte sociale 
grupper bliver kriminelle og politisk 
radikaliseret, herunder til at udføre 
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ekstreme former for politisk vold såsom 
terrorangreb. Samfundsvidenskab, 
navnlig sociologi, psykologi og 
statskundskab, har udviklet relevante 
forskningsmetoder og teorier med henblik 
på at besvare denne form for 
forskningsspørgsmål.

Or. en

Ændringsforslag 951
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.3.2. Styrkelse af sikkerheden via 
grænseforvaltning

udgår

Der er desuden behov for ny teknologi og 
kapacitet til forbedring af systemer, 
udstyr, værktøjer, processer og metoder til 
hurtig identifikation for at forbedre 
sikringen af grænserne. Her er der tale 
om både kontrol og overvågning, og 
EUROSUR's potentiale skal udnyttes 
fuldt ud. Teknologien og kapaciteten 
udvikles og afprøves med fokus på 
effektivitet, overholdelse af retlige og 
etiske principper, proportionalitet, social 
accept og respekt for grundlæggende 
rettigheder. Forskningen understøtter 
desuden forbedringen af integreret 
europæisk grænseforvaltning, blandt 
andet gennem øget samarbejde med 
kandidatlande, mulige kandidatlande og 
lande, som er omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik.

Or. en
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Ændringsforslag 952
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.3.2. Styrkelse af sikkerheden via 
grænseforvaltning

udgår

Der er desuden behov for ny teknologi og 
kapacitet til forbedring af systemer, 
udstyr, værktøjer, processer og metoder til 
hurtig identifikation for at forbedre 
sikringen af grænserne. Her er der tale 
om både kontrol og overvågning, og 
EUROSUR's potentiale skal udnyttes 
fuldt ud. Teknologien og kapaciteten 
udvikles og afprøves med fokus på 
effektivitet, overholdelse af retlige og 
etiske principper, proportionalitet, social 
accept og respekt for grundlæggende 
rettigheder. Forskningen understøtter 
desuden forbedringen af integreret 
europæisk grænseforvaltning, blandt 
andet gennem øget samarbejde med 
kandidatlande, mulige kandidatlande og 
lande, som er omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik.

Or. en

Ændringsforslag 953
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er desuden behov for ny teknologi og 
kapacitet til forbedring af systemer, 
udstyr, værktøjer, processer og metoder til 
hurtig identifikation for at forbedre 
sikringen af grænserne. Her er der tale 

udgår
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om både kontrol og overvågning, og 
EUROSUR's potentiale skal udnyttes 
fuldt ud. Teknologien og kapaciteten 
udvikles og afprøves med fokus på 
effektivitet, overholdelse af retlige og 
etiske principper, proportionalitet, social 
accept og respekt for grundlæggende 
rettigheder. Forskningen understøtter 
desuden forbedringen af integreret 
europæisk grænseforvaltning, blandt 
andet gennem øget samarbejde med 
kandidatlande, mulige kandidatlande og 
lande, som er omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik.

Or. en

Ændringsforslag 954
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er desuden behov for ny teknologi og 
kapacitet til forbedring af systemer, udstyr, 
værktøjer, processer og metoder til hurtig 
identifikation for at forbedre sikringen af 
grænserne. Her er der tale om både kontrol 
og overvågning, og EUROSUR's potentiale 
skal udnyttes fuldt ud. Teknologien og 
kapaciteten udvikles og afprøves med 
fokus på effektivitet, overholdelse af 
retlige og etiske principper, 
proportionalitet, social accept og respekt 
for grundlæggende rettigheder. 
Forskningen understøtter desuden 
forbedringen af integreret europæisk 
grænseforvaltning, blandt andet gennem 
øget samarbejde med kandidatlande, 
mulige kandidatlande og lande, som er 
omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik.

Der er desuden behov for ny teknologi og 
kapacitet til forbedring af systemer, udstyr, 
værktøjer, processer og metoder til hurtig 
identifikation for at forbedre sikringen af 
grænserne. Her er der tale om både kontrol 
og overvågning, og det europæiske 
eksterne grænseovervågningssystem, 
EUROSUR's, potentiale skal udnyttes fuldt 
ud. Teknologien og kapaciteten udvikles 
og afprøves med fokus på effektivitet, 
overholdelse af retlige og etiske principper, 
proportionalitet, social accept og respekt 
for grundlæggende rettigheder. 
Forskningen understøtter desuden 
forbedringen af integreret europæisk 
grænseforvaltning, blandt andet gennem 
øget samarbejde med kandidatlande, 
mulige kandidatlande og lande, som er 
omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik.
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Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at forklare forkortelserne.

Ændringsforslag 955
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.3.3. Cybersikkerhed udgår
Cybersikkerhed er en forudsætning for, at 
mennesker, virksomheder og offentlige 
tjenester kan drage fordel af de 
muligheder, der ligger i internettet. Dette 
kræver, at vi sikrer vores systemer, 
netværk, anordninger til adgangskontrol, 
software og tjenester, bl.a. hvad angår 
cloud computing, idet vi tager hensyn til 
samspillet mellem flere teknologier. 
Forskningen vil sætte os i stand til i 
realtid at forebygge, registrere og 
håndtere cyberangreb på tværs af 
domæner og retsområder samt beskytte 
kritiske ikt-infrastrukturer. Det digitale 
samfund er i hastig udvikling, og der 
forekommer hele tiden nye former for 
brug og misbrug af internettet, nye 
metoder til social interaktion, nye mobile 
og positionsbaserede tjenester og nye 
begreber såsom "tingenes internet". Dette 
kræver en ny form for forskning, som skal 
bygge på de nye applikationer, 
anvendelsesformer og 
samfundstendenser. Der gennemføres 
fleksible forskningsinitiativer, herunder 
proaktive F&U-aktiviteter, så vi hurtigt 
kan reagere på nye udviklingstendenser, 
hvad angår tillid og sikring.

Or. en
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Ændringsforslag 956
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Cybersikkerhed er en forudsætning for, at 
mennesker, virksomheder og offentlige 
tjenester kan drage fordel af de 
muligheder, der ligger i internettet. Dette 
kræver, at vi sikrer vores systemer, 
netværk, anordninger til adgangskontrol, 
software og tjenester, bl.a. hvad angår 
cloud computing, idet vi tager hensyn til 
samspillet mellem flere teknologier. 
Forskningen vil sætte os i stand til i 
realtid at forebygge, registrere og 
håndtere cyberangreb på tværs af 
domæner og retsområder samt beskytte 
kritiske ikt-infrastrukturer. Det digitale 
samfund er i hastig udvikling, og der 
forekommer hele tiden nye former for 
brug og misbrug af internettet, nye 
metoder til social interaktion, nye mobile 
og positionsbaserede tjenester og nye 
begreber såsom "tingenes internet". Dette 
kræver en ny form for forskning, som skal 
bygge på de nye applikationer, 
anvendelsesformer og 
samfundstendenser. Der gennemføres 
fleksible forskningsinitiativer, herunder 
proaktive F&U-aktiviteter, så vi hurtigt 
kan reagere på nye udviklingstendenser, 
hvad angår tillid og sikring.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 957
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Cybersikkerhed er en forudsætning for, at 
mennesker, virksomheder og offentlige 
tjenester kan drage fordel af de 
muligheder, der ligger i internettet. Dette 
kræver, at vi sikrer vores systemer, 
netværk, anordninger til adgangskontrol, 
software og tjenester, bl.a. hvad angår 
cloud computing, idet vi tager hensyn til 
samspillet mellem flere teknologier. 
Forskningen vil sætte os i stand til i 
realtid at forebygge, registrere og 
håndtere cyberangreb på tværs af 
domæner og retsområder samt beskytte 
kritiske ikt-infrastrukturer. Det digitale 
samfund er i hastig udvikling, og der 
forekommer hele tiden nye former for 
brug og misbrug af internettet, nye 
metoder til social interaktion, nye mobile 
og positionsbaserede tjenester og nye 
begreber såsom "tingenes internet". Dette 
kræver en ny form for forskning, som skal 
bygge på de nye applikationer, 
anvendelsesformer og 
samfundstendenser. Der gennemføres 
fleksible forskningsinitiativer, herunder 
proaktive F&U-aktiviteter, så vi hurtigt 
kan reagere på nye udviklingstendenser, 
hvad angår tillid og sikring.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 958
Petru Constantin Luhan

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Cybersikkerhed er en forudsætning for, at 
mennesker, virksomheder og offentlige 
tjenester kan drage fordel af de muligheder, 

Cybersikkerhed er en forudsætning for, at 
mennesker, virksomheder og offentlige 
tjenester kan drage fordel af de muligheder, 



AM\909647DA.doc 147/173 PE492.826v02-00

DA

der ligger i internettet. Dette kræver, at vi 
sikrer vores systemer, netværk, 
anordninger til adgangskontrol, software 
og tjenester, bl.a. hvad angår cloud 
computing, idet vi tager hensyn til 
samspillet mellem flere teknologier. 
Forskningen vil sætte os i stand til i realtid 
at forebygge, registrere og håndtere 
cyberangreb på tværs af domæner og 
retsområder samt beskytte kritiske ikt-
infrastrukturer. Det digitale samfund er i 
hastig udvikling, og der forekommer hele 
tiden nye former for brug og misbrug af 
internettet, nye metoder til social 
interaktion, nye mobile og 
positionsbaserede tjenester og nye begreber 
såsom "tingenes internet". Dette kræver en 
ny form for forskning, som skal bygge på 
de nye applikationer, anvendelsesformer og 
samfundstendenser. Der gennemføres 
fleksible forskningsinitiativer, herunder 
proaktive F&U-aktiviteter, så vi hurtigt kan 
reagere på nye udviklingstendenser, hvad 
angår tillid og sikring.

der ligger i internettet. Dette kræver, at vi 
sikrer vores systemer, netværk, 
anordninger til adgangskontrol, software 
og tjenester, bl.a. hvad angår cloud 
computing, idet vi tager hensyn til 
samspillet mellem flere teknologier. 
Forskningen vil sætte os i stand til i realtid 
at forebygge, registrere og håndtere 
cyberangreb på tværs af domæner og 
retsområder samt beskytte kritiske ikt-
infrastrukturer. Det digitale samfund er i 
hastig udvikling, og der forekommer hele 
tiden nye former for brug og misbrug af 
internettet, nye metoder til social 
interaktion, nye metoder til at foretage 
onlinetransaktioner og finansielle 
transaktioner (e-handel), nye mobile og 
positionsbaserede tjenester og nye begreber 
såsom "tingenes internet". Dette kræver en 
ny form for forskning, som skal bygge på 
de nye applikationer, anvendelsesformer, 
specifikke forretnings-/handelsmodeller 
og samfundstendenser. Der gennemføres 
fleksible forskningsinitiativer, herunder 
proaktive F&U-aktiviteter, så vi hurtigt kan 
reagere på nye udviklingstendenser, hvad 
angår tillid og sikring.

Or. en

Ændringsforslag 959
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.3.4. Øget EU-modstandskraft over for 
kriser og katastrofer 

udgår

Dette kræver udvikling af særlige former 
for teknologi og kapacitet, som kan 
understøtte både retshåndhævelsen og 
diverse krisestyringsoperationer (såsom 
civilbeskyttelse og brandbekæmpelse, 
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havforurening, humanitær bistand, 
civilforsvar, konfliktforebyggelse, 
udvikling af infrastruktur til udveksling af 
medicinske oplysninger, redningsaktioner 
og postkrisestabilisering), og håndhævelse 
af lovgivningen. Forskningen omfatter 
hele krisestyringskæden og samfundets 
modstandsdygtighed og støtter oprettelsen 
af europæisk kriseberedskabskapacitet.
Desuden vil aktiviteterne i forbindelse 
med alle opgaverne vedrøre integration af 
systemer og tjenester samt disses 
interoperabilitet, herunder aspekter som 
kommunikation, distribuerede 
arkitekturer og menneskelige faktorer. 
Dette kræver også integration af civil og 
militær kapacitet i diverse opgaver lige fra 
civilbeskyttelse til humanitær hjælp, 
grænseforvaltning og fredsbevarende 
operationer. Aktiviteterne omfatter 
teknologisk udvikling på det følsomme 
område for teknologier med dobbelt 
anvendelse for at sikre interoperabilitet 
mellem civilbeskyttelsesenheder og 
militære styrker og blandt 
civilbeskyttelsesenheder på verdensplan, 
samt hvad angår pålidelighed, 
organisationsmæssige, retlige og etiske 
aspekter, handelsspørgsmål, beskyttelse af 
oplysningers fortrolighed og integritet 
samt sporbarhed ved alle transaktioner og 
processer.

Or. en

Ændringsforslag 960
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette kræver udvikling af særlige former 
for teknologi og kapacitet, som kan 

udgår
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understøtte både retshåndhævelsen og 
diverse krisestyringsoperationer (såsom 
civilbeskyttelse og brandbekæmpelse, 
havforurening, humanitær bistand, 
civilforsvar, konfliktforebyggelse, 
udvikling af infrastruktur til udveksling af 
medicinske oplysninger, redningsaktioner 
og postkrisestabilisering), og håndhævelse 
af lovgivningen. Forskningen omfatter 
hele krisestyringskæden og samfundets 
modstandsdygtighed og støtter oprettelsen 
af europæisk kriseberedskabskapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 961
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette kræver udvikling af særlige former 
for teknologi og kapacitet, som kan 
understøtte både retshåndhævelsen og 
diverse krisestyringsoperationer (såsom 
civilbeskyttelse og brandbekæmpelse, 
havforurening, humanitær bistand, 
civilforsvar, konfliktforebyggelse,
udvikling af infrastruktur til udveksling af 
medicinske oplysninger, redningsaktioner 
og postkrisestabilisering), og håndhævelse 
af lovgivningen. Forskningen omfatter hele 
krisestyringskæden og samfundets 
modstandsdygtighed og støtter oprettelsen 
af europæisk kriseberedskabskapacitet.

Dette kræver udvikling af særlige former 
for analyseværktøjer og koncepter, 
herunder teknologi og kapacitet, som kan 
understøtte både retshåndhævelsen og 
diverse krisestyringsoperationer (såsom 
civilbeskyttelse og brandbekæmpelse, 
havforurening, humanitær bistand, 
naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer, udvikling af infrastruktur til 
udveksling af medicinske oplysninger, 
redningsaktioner og postkrisestabilisering, 
mægling, dialog og forsoning). 
Forskningen omfatter hele krisestyrings-
og fredsopbygningskæden og samfundets 
modstandsdygtighed og støtter oprettelsen 
af europæisk kriseberedskabskapacitet.

Or. en
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Ændringsforslag 962
Markus Pieper

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette kræver udvikling af særlige former 
for teknologi og kapacitet, som kan 
understøtte både retshåndhævelsen og 
diverse krisestyringsoperationer (såsom 
civilbeskyttelse og brandbekæmpelse, 
havforurening, humanitær bistand, 
civilforsvar, konfliktforebyggelse, 
udvikling af infrastruktur til udveksling af 
medicinske oplysninger, redningsaktioner 
og postkrisestabilisering), og håndhævelse 
af lovgivningen. Forskningen omfatter hele 
krisestyringskæden og samfundets 
modstandsdygtighed og støtter oprettelsen 
af europæisk kriseberedskabskapacitet.

Dette kræver udvikling af særlige former 
for teknologi og kapacitet, som kan 
understøtte både retshåndhævelsen og 
diverse krisestyringsoperationer (såsom 
civilbeskyttelse, sikring mod 
oversvømmelse, og brandbekæmpelse, 
havforurening, humanitær bistand, 
civilforsvar, konfliktforebyggelse, 
udvikling af infrastruktur til udveksling af 
medicinske oplysninger, redningsaktioner 
og postkrisestabilisering), og håndhævelse 
af lovgivningen. Forskningen omfatter hele 
krisestyringskæden og samfundets 
modstandsdygtighed.

Or. de

Ændringsforslag 963
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden vil aktiviteterne i forbindelse 
med alle opgaverne vedrøre integration af 
systemer og tjenester samt disses 
interoperabilitet, herunder aspekter som 
kommunikation, distribuerede 
arkitekturer og menneskelige faktorer. 
Dette kræver også integration af civil og 
militær kapacitet i diverse opgaver lige fra 
civilbeskyttelse til humanitær hjælp, 
grænseforvaltning og fredsbevarende 
operationer. Aktiviteterne omfatter 
teknologisk udvikling på det følsomme 
område for teknologier med dobbelt 

udgår
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anvendelse for at sikre interoperabilitet 
mellem civilbeskyttelsesenheder og 
militære styrker og blandt 
civilbeskyttelsesenheder på verdensplan, 
samt hvad angår pålidelighed, 
organisationsmæssige, retlige og etiske 
aspekter, handelsspørgsmål, beskyttelse af 
oplysningers fortrolighed og integritet 
samt sporbarhed ved alle transaktioner og 
processer.

Or. en

Ændringsforslag 964
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden vil aktiviteterne i forbindelse med 
alle opgaverne vedrøre integration af 
systemer og tjenester samt disses 
interoperabilitet, herunder aspekter som 
kommunikation, distribuerede arkitekturer 
og menneskelige faktorer. Dette kræver 
også integration af civil og militær 
kapacitet i diverse opgaver lige fra 
civilbeskyttelse til humanitær hjælp, 
grænseforvaltning og fredsbevarende 
operationer. Aktiviteterne omfatter 
teknologisk udvikling på det følsomme 
område for teknologier med dobbelt 
anvendelse for at sikre interoperabilitet 
mellem civilbeskyttelsesenheder og 
militære styrker og blandt 
civilbeskyttelsesenheder på verdensplan, 
samt hvad angår pålidelighed, 
organisationsmæssige, retlige og etiske 
aspekter, handelsspørgsmål, beskyttelse af 
oplysningers fortrolighed og integritet 
samt sporbarhed ved alle transaktioner og 
processer.

Desuden vil aktiviteterne i forbindelse med 
alle opgaverne vedrøre integration af 
systemer og tjenester samt disses 
interoperabilitet, herunder aspekter som 
kommunikation, distribuerede arkitekturer 
og menneskelige faktorer.
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Or. en

Ændringsforslag 965
Petru Constantin Luhan

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden vil aktiviteterne i forbindelse med 
alle opgaverne vedrøre integration af 
systemer og tjenester samt disses 
interoperabilitet, herunder aspekter som 
kommunikation, distribuerede arkitekturer 
og menneskelige faktorer. Dette kræver 
også integration af civil og militær 
kapacitet i diverse opgaver lige fra 
civilbeskyttelse til humanitær hjælp, 
grænseforvaltning og fredsbevarende 
operationer. Aktiviteterne omfatter 
teknologisk udvikling på det følsomme 
område for teknologier med dobbelt 
anvendelse for at sikre interoperabilitet 
mellem civilbeskyttelsesenheder og 
militære styrker og blandt 
civilbeskyttelsesenheder på verdensplan, 
samt hvad angår pålidelighed, 
organisationsmæssige, retlige og etiske 
aspekter, handelsspørgsmål, beskyttelse af 
oplysningers fortrolighed og integritet samt 
sporbarhed ved alle transaktioner og 
processer.

Desuden vil aktiviteterne i forbindelse med 
alle opgaverne vedrøre integration af 
systemer og tjenester samt disses 
interoperabilitet, herunder aspekter som 
kommunikation, distribuerede arkitekturer 
og menneskelige faktorer. Dette kræver 
også integration af civil og militær 
kapacitet i diverse opgaver lige fra 
civilbeskyttelse til humanitær hjælp, 
grænseforvaltning og fredsbevarende 
operationer. Aktiviteterne omfatter 
teknologisk udvikling på det følsomme 
område for teknologier med dobbelt 
anvendelse for at sikre interoperabilitet 
mellem civilbeskyttelsesenheder og 
militære styrker og blandt 
civilbeskyttelsesenheder på verdensplan, 
samt hvad angår pålidelighed, 
organisationsmæssige, retlige og etiske 
aspekter, handelsspørgsmål, beskyttelse af 
oplysningers fortrolighed og integritet samt 
sporbarhed ved alle transaktioner og 
processer uden at krænke den 
grundlæggende ret til privatlivets fred og 
beskyttelse af personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 966
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.3.5. Sikring af privatlivets fred og frihed 
på internettet samt øge sikringens 
samfundsmæssige dimension

udgår

Beskyttelse af personlige oplysninger i det 
digitale samfund vil kræve udvikling af 
rammer og teknologier til "privacy by 
design" lige fra udtænkning af idéer til 
produkter og tjenester. Der udvikles 
teknologier, som giver brugerne kontrol 
over deres personlige data og tredjeparters 
brug af dem, og værktøjer til registrering 
og blokering af ulovligt indhold og brud 
på datasikkerheden samt til beskyttelse af 
folks rettigheder online, så vi kan 
forhindre at enkeltpersoners eller 
gruppers adfærd begrænses af ulovlig 
søgning og oprettelse af profiler.
Alle nye sikkerhedsløsninger og -
teknologier skal være acceptable for 
samfundet, overholde EU-lovgivningen og 
international lovgivning samt være 
effektive og hensigtsmæssige i henseende 
til at udpege og afhjælpe 
sikkerhedstruslerne. Derfor er det 
nødvendigt at opnå øget indsigt i de 
socioøkonomiske, kulturelle og 
antropologiske dimensioner ved 
sikkerhed, årsagerne til usikkerhed, 
mediernes og kommunikationens rolle 
samt borgernes oplevelser. Etiske 
overvejelser og spørgsmål om beskyttelse 
af menneskelige værdier og 
grundlæggende rettigheder behandles.

Or. en

Ændringsforslag 967
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskyttelse af personlige oplysninger i det 
digitale samfund vil kræve udvikling af 
rammer og teknologier til "privacy by 
design" lige fra udtænkning af idéer til 
produkter og tjenester. Der udvikles 
teknologier, som giver brugerne kontrol 
over deres personlige data og tredjeparters 
brug af dem, og værktøjer til registrering 
og blokering af ulovligt indhold og brud 
på datasikkerheden samt til beskyttelse af 
folks rettigheder online, så vi kan 
forhindre at enkeltpersoners eller 
gruppers adfærd begrænses af ulovlig 
søgning og oprettelse af profiler.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 968
Petru Constantin Luhan

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskyttelse af personlige oplysninger i det 
digitale samfund vil kræve udvikling af
rammer og teknologier til "privacy by 
design" lige fra udtænkning af idéer til 
produkter og tjenester. Der udvikles 
teknologier, som giver brugerne kontrol 
over deres personlige data og tredjeparters 
brug af dem, og værktøjer til registrering 
og blokering af ulovligt indhold og brud på 
datasikkerheden samt til beskyttelse af
folks rettigheder online, så vi kan 
forhindre at enkeltpersoners eller gruppers 
adfærd begrænses af ulovlig søgning og 
oprettelse af profiler.

Beskyttelse af personlige oplysninger i det 
digitale samfund kan navnlig sikres ved at 
udvikle rammer og teknologier til "privacy 
by design" og "privacy-by-default" lige 
fra udtænkning af idéer til produkter og 
tjenester og ved at skabe incitamenter, der 
belønner "privacy-by-design"- og 
"security by design "-tilgange. Der 
udvikles teknologier, som sætter brugerne i 
stand til at kontrollere deres personlige 
data og tredjeparters brug af dem, og 
værktøjer til registrering og blokering af 
ulovligt indhold og brud på 
datasikkerheden på en måde, der beskytter
folks rettigheder og forhindrer, at 
enkeltpersoners eller gruppers adfærd 
underlægges og/eller begrænses af ulovlig 
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søgning og oprettelse af profiler.

Or. en

Ændringsforslag 969
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle nye sikkerhedsløsninger og -
teknologier skal være acceptable for 
samfundet, overholde EU-lovgivningen og 
international lovgivning samt være 
effektive og hensigtsmæssige i henseende 
til at udpege og afhjælpe 
sikkerhedstruslerne. Derfor er det 
nødvendigt at opnå øget indsigt i de 
socioøkonomiske, kulturelle og 
antropologiske dimensioner ved 
sikkerhed, årsagerne til usikkerhed, 
mediernes og kommunikationens rolle 
samt borgernes oplevelser. Etiske 
overvejelser og spørgsmål om beskyttelse 
af menneskelige værdier og 
grundlæggende rettigheder behandles.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 970
Petru Constantin Luhan

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle nye sikkerhedsløsninger og -
teknologier skal være acceptable for 
samfundet, overholde EU-lovgivningen og 
international lovgivning samt være 
effektive og hensigtsmæssige i henseende 

Alle nye sikkerhedsløsninger og -
teknologier skal være acceptable for 
samfundet, overholde EU-lovgivningen og 
international lovgivning samt være 
effektive og hensigtsmæssige i henseende 
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til at udpege og afhjælpe 
sikkerhedstruslerne. Derfor er det 
nødvendigt at opnå øget indsigt i de 
socioøkonomiske, kulturelle og 
antropologiske dimensioner ved sikkerhed, 
årsagerne til usikkerhed, mediernes og 
kommunikationens rolle samt borgernes 
oplevelser. Etiske overvejelser og 
spørgsmål om beskyttelse af menneskelige 
værdier og grundlæggende rettigheder 
behandles.

til at udpege og afhjælpe 
sikkerhedstruslerne. Derfor er det 
nødvendigt at opnå øget indsigt i de 
socioøkonomiske, kulturelle og 
antropologiske dimensioner ved sikkerhed, 
årsagerne til usikkerhed, mediernes og 
kommunikationens rolle samt borgernes 
oplevelser. Etiske overvejelser og 
spørgsmål om beskyttelse af menneskelige 
værdier og grundlæggende rettigheder 
behandles og forbliver centrale i denne 
debat.

Or. en

Ændringsforslag 971
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle nye sikkerhedsløsninger og -
teknologier skal være acceptable for 
samfundet, overholde EU-lovgivningen og 
international lovgivning samt være 
effektive og hensigtsmæssige i henseende 
til at udpege og afhjælpe 
sikkerhedstruslerne. Derfor er det 
nødvendigt at opnå øget indsigt i de 
socioøkonomiske, kulturelle og 
antropologiske dimensioner ved sikkerhed, 
årsagerne til usikkerhed, mediernes og 
kommunikationens rolle samt borgernes 
oplevelser. Etiske overvejelser og 
spørgsmål om beskyttelse af menneskelige 
værdier og grundlæggende rettigheder 
behandles.

Alle nye sikkerhedsløsninger og -
teknologier skal være acceptable for 
samfundet, overholde EU-lovgivningen og 
international lovgivning samt være 
effektive og hensigtsmæssige i henseende 
til at udpege og afhjælpe 
sikkerhedstruslerne. Derfor er det 
nødvendigt at opnå øget indsigt i de 
socioøkonomiske, kulturelle og 
antropologiske dimensioner ved sikkerhed, 
årsagerne til usikkerhed, mediernes og 
kommunikationens rolle samt borgernes 
oplevelser. Etiske overvejelser og 
spørgsmål om beskyttelse af menneskelige 
værdier og grundlæggende rettigheder 
sikres.

Or. en
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Ændringsforslag 972
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.3.6. Særlige gennemførelsesaspekter udgår
Forskningen vil være rettet mod den civile 
sikkerhed, men det tilstræbes aktivt at 
samordne aktiviteterne med Det 
Europæiske Forsvarsagentur for at styrke 
samarbejdet med agenturet, herunder 
navnlig gennem de allerede etablerede 
europæiske samarbejdsrammer, i 
erkendelse af, at visse teknologier vil være 
relevante for både civile og militære 
formål,. Herudover styrkes 
samordningsmekanismerne med relevante 
EU-agenturer som f.eks. FRONTEX, 
EMSA og Europol, for at forbedre 
samordningen af Unionens programmer 
og politikker inden for både intern og 
ekstern sikkerhed, og andre EU-
initiativer.
Af hensyn til de særlige forhold, der gør 
sig gældende for sikkerhedsspørgsmål, 
etableres der særlige ordninger for så vidt 
angår programlægning og forvaltning, 
herunder også arrangementer med det 
udvalg, der er omhandlet i artikel 9 i 
denne afgørelse. Hemmelige eller på 
anden vis følsomme 
sikkerhedsoplysninger beskyttes, og der 
kan i arbejdsprogrammerne fastlægges 
særlige krav og kriterier i forbindelse med 
internationalt samarbejde. Dette vil også 
gøre sig gældende i forbindelse med 
programlægning og forvaltning af "Sikre 
samfund" (herunder også 
udvalgsaspekterne).

Or. en
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Ændringsforslag 973
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 – punkt 6.3 – afsnit 3 – punkt 6.3.6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.3.6. Særlige gennemførelsesaspekter udgår
Forskningen vil være rettet mod den civile 
sikkerhed, men det tilstræbes aktivt at 
samordne aktiviteterne med Det 
Europæiske Forsvarsagentur for at styrke 
samarbejdet med agenturet, herunder 
navnlig gennem de allerede etablerede 
europæiske samarbejdsrammer, i 
erkendelse af, at visse teknologier vil være 
relevante for både civile og militære 
formål,. Herudover styrkes 
samordningsmekanismerne med relevante 
EU-agenturer som f.eks. FRONTEX, 
EMSA og Europol, for at forbedre 
samordningen af Unionens programmer 
og politikker inden for både intern og 
ekstern sikkerhed, og andre EU-
initiativer.
Af hensyn til de særlige forhold, der gør 
sig gældende for sikkerhedsspørgsmål, 
etableres der særlige ordninger for så vidt 
angår programlægning og forvaltning, 
herunder også arrangementer med det 
udvalg, der er omhandlet i artikel 9 i 
denne afgørelse. Hemmelige eller på 
anden vis følsomme 
sikkerhedsoplysninger beskyttes, og der 
kan i arbejdsprogrammerne fastlægges 
særlige krav og kriterier i forbindelse med 
internationalt samarbejde. Dette vil også 
gøre sig gældende i forbindelse med 
programlægning og forvaltning af "Sikre 
samfund" (herunder også 
udvalgsaspekterne).

Or. en
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Ændringsforslag 974
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Sikre samfund – beskytte Europas og 
dets borgeres frihed og sikkerhed
Den Europæiske Union og dens borgere 
og internationale partnere oplever en 
række sikkerhedstrusler, såsom 
kriminalitet, terrorisme og nødsituationer, 
der involverer store menneskemængder, 
og som skyldes menneskeskabte 
katastrofer eller naturkatastrofer. Disse 
trusler kan krydse grænser og være rettet 
mod fysiske mål eller cyberspace.
Eksempelvis kan angreb på offentlige 
myndigheders og private enheders 
websteder på internettet underminere 
borgernes tillid, men de kan også få 
alvorlige konsekvenser for meget vigtige 
sektorer som energi-, transport-, 
sundheds-, finans- eller 
telekommunikationssektoren.
For at kunne forudse, forebygge og 
håndtere disse trusler er det nødvendigt at 
udvikle og anvende innovative 
teknologier, løsninger, beredskaber og 
erfaringer, opmuntre til samarbejde 
mellem udbydere og brugere, finde 
løsninger vedrørende civil sikkerhed, 
forbedre konkurrenceevnen hos de 
europæiske udbydere af 
sikkerhedstjenester og relaterede tjenester 
samt forebygge og bekæmpe misbrug af 
private oplysninger og krænkelser af 
menneskerettigheder.
Samordning og forbedringer på området 
for sikkerhedsforskning vil således være 
et afgørende element, som vil bidrage til 
at kortlægge den nuværende 
forskningsindsats, bl.a. hvad angår 
beredskab, og forbedre de relevante 
retlige vilkår og procedurer for 
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koordination, herunder 
standardiseringsaktiviteter.
Der anlægges en opgaveorienteret 
indgangsvinkel, og de relevante 
samfundsmæssige dimensioner integreres 
i aktiviteterne. Aktiviteterne skal 
understøtte Unionens politikker 
vedrørende intern og ekstern sikkerhed 
samt forsvar, harmonere med de relevante 
nye bestemmelser i Lissabontraktaten og 
sikre cybersikkerhed, tillid og beskyttelse 
af personlige oplysninger. Der arbejdes 
mod følgende mål:
6a.1. Bekæmpelse af kriminalitet og 
terrorisme
Ambitionen er både at undgå hændelser 
og at afbøde deres konsekvenser. Dette 
kræver nye teknologier og ny kapacitet 
(bl.a. til bekæmpelse af it-kriminalitet og 
"cyberterrorisme"), der skal øge 
sikringen af vores sundhed, fødevarer, 
vand og miljø, som er afgørende for, at 
vores samfund og økonomi fungerer. Nye 
teknologier og særberedskaber vil bidrage 
til at beskytte kritiske infrastrukturer, 
systemer og tjenester (bl.a. hvad angår 
kommunikation, transport, sundhed, 
fødevarer, vand, energi, logistik, 
forsyningskæder og miljøet). Blandt andet 
vil kritiske, offentlige og private 
netværksinfrastrukturer og -tjenester blive 
gennemgået og sikret mod enhver form 
for trussel. Øvrige temaer, som tilsigter at 
forbedre beskyttelsen af borgerne, vil 
fremme udviklingen af sikre civilsamfund.
6a. 2. Beskyttelse og forbedring af 
modstandskraften i kritiske 
infrastrukturer
Nye teknologier og særberedskaber vil 
bidrage til at beskytte kritiske 
infrastrukturer, systemer og tjenester 
(bl.a. hvad angår kommunikation, 
transport, sundhed, fødevarer, vand, 
energi, logistik, forsyningskæder og 
miljøet). Blandt andet vil kritiske, 
offentlige og private 
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netværksinfrastrukturer og -tjenester blive 
gennemgået og sikret mod enhver form 
for trussel.
6a.3. Styrkelse af sikkerheden gennem 
grænseforvaltning og maritim sikkerhed
Der er desuden behov for ny teknologi og 
kapacitet til forbedring af systemer, 
udstyr, værktøjer, processer og metoder til 
hurtig identifikation for at forbedre 
sikringen af grænserne. Her er der tale 
om både kontrol og overvågning, og 
EUROSUR's potentiale skal udnyttes 
fuldt ud. Teknologien og kapaciteten 
udvikles og afprøves med fokus på 
effektivitet, overholdelse af retlige og 
etiske principper, proportionalitet, social 
accept og respekt for grundlæggende 
rettigheder. Forskningen understøtter 
desuden forbedringen af integreret 
europæisk grænseforvaltning, blandt 
andet gennem øget samarbejde med 
kandidatlande, mulige kandidatlande og 
lande, som er omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik.
Alle aspekter vedrørende maritim 
sikkerhed vil blive undersøgt. Dette 
omfatter aspekter i forbindelse med 
forvaltningen af blå grænser og 
beskyttelse af og kontrol med 
vandtransport.
6a.4. Cybersikkerhed
Cybersikkerhed er en forudsætning for, at 
mennesker, virksomheder og offentlige 
tjenester kan drage fordel af de 
muligheder, der ligger i internettet. Dette 
kræver, at vi sikrer vores systemer, 
netværk, anordninger til adgangskontrol, 
software og tjenester, bl.a. hvad angår 
cloud computing, idet vi tager hensyn til 
samspillet mellem flere teknologier.
Forskningen vil forebygge, opdage og i 
realtid forvalte cyberangreb på tværs af 
flere domæner og jurisdiktioner, modvirke 
misbrug af cyberteknologier, forhindre 
krænkelse af privatlivets fred og beskytte 
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kritiske ikt-infrastrukturer.
6a.5. Øget EU-modstandskraft over for 
kriser og katastrofer
Dette kræver udvikling af særlige former 
for teknologi og kapacitet, som kan 
understøtte både retshåndhævelsen og 
diverse krisestyringsoperationer (såsom 
civilbeskyttelse og brandbekæmpelse, 
havforurening, humanitær bistand, 
civilforsvar, konfliktforebyggelse, 
udvikling af infrastruktur til udveksling af 
medicinske oplysninger, redningsaktioner 
og postkrisestabilisering), og håndhævelse 
af lovgivningen. Forskningen omfatter 
hele krisestyringskæden og samfundets 
modstandsdygtighed og støtter oprettelsen 
af europæisk kriseberedskabskapacitet.
Desuden vil aktiviteterne i forbindelse 
med alle opgaverne vedrøre integration af 
systemer og tjenester samt disses 
interoperabilitet, herunder aspekter som 
kommunikation, distribuerede 
arkitekturer og menneskelige faktorer.
Dette kræver også integration af civil og 
militær kapacitet i diverse opgaver lige fra 
civilbeskyttelse til humanitær hjælp, 
grænseforvaltning og fredsbevarende 
operationer. Aktiviteterne omfatter 
teknologisk udvikling på det følsomme 
område for teknologier med dobbelt 
anvendelse for at sikre interoperabilitet 
mellem civilbeskyttelsesenheder og 
militære styrker og blandt 
civilbeskyttelsesenheder på verdensplan, 
samt hvad angår pålidelighed, 
organisationsmæssige, retlige og etiske 
aspekter, handelsspørgsmål, beskyttelse af 
oplysningers fortrolighed og integritet 
samt sporbarhed ved alle transaktioner og 
processer.
6a.6. Fremme af den samfundsmæssige 
dimension af sikkerhed og sikring af 
privatlivets fred på internettet
Alle nye sikkerhedsløsninger og -
teknologier skal være acceptable for 
samfundet, overholde EU-lovgivningen og 
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international lovgivning samt være 
effektive og proportionelle med hensyn til 
at udpege og afhjælpe sikkerhedstrusler.
Det er derfor nødvendigt at opnå øget 
indsigt i de socioøkonomiske, kulturelle 
og antropologiske aspekter vedrørende 
sikkerhed, årsagerne til usikkerhed, 
mediernes og kommunikationens rolle 
samt borgernes opfattelse. Etiske 
overvejelser og spørgsmål om beskyttelse 
af menneskelige værdier og 
grundlæggende rettigheder behandles.
Beskyttelse af personlige oplysninger i det 
digitale samfund vil kræve udvikling af 
rammer og teknologier til "indbygget 
databeskyttelse" lige fra udtænkning af 
idéer til produkter og tjenester. Der vil 
blive udviklet teknologier, som giver 
brugerne kontrol over deres personlige 
data og tredjeparters brug af dem, og 
værktøjer til registrering og blokering af 
ulovligt indhold og brud på 
datasikkerheden samt til beskyttelse af 
folks rettigheder online med henblik på at 
gøre det muligt at forhindre, at 
enkeltpersoners eller gruppers adfærd 
begrænses af ulovlig søgning og oprettelse 
af profiler.
6a.7. Støtte til Unionens interne og 
eksterne sikkerhedspolitikker
Eftersom skillelinjen mellem ekstern og 
intern sikkerhed i stigende grad er sløret, 
kan konflikter uden for Europa og 
konsekvenserne heraf hurtigt have en 
direkte indvirkning på sikkerheden i 
Europa. Grænsefladen mellem civile og 
forsvarsrelaterede aktiviteter og politikker 
kræver desuden særlig opmærksomhed, 
eftersom der er en stor mulighed for at 
udnytte synergier mellem civilbeskyttelse, 
situationsvurdering, konflikthåndtering 
og konfliktforebyggelse, fredsbevaring og 
stabiliseringsaktiviteter i efter-krise-
perioder. Investeringer i udvikling af 
krisestyringskapaciteter skal fremmes på 
områder med komplementaritet med 
henblik på hurtigt at lukke 
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kapacitetshuller, samtidig med at 
unødvendigt dobbeltarbejde undgås, 
hvilket således skaber synergier og støtter 
standardiseringen.
6a.8. Øget standardisering og 
interoperabilitet
Prænormative aktiviteter og 
standardiseringsaktiviteter støttes i 
forbindelse med alle opgaverne. Der 
lægges vægt på identificerede 
standardiseringshuller og den næste 
generation af værktøjer og teknologier.
Desuden vil aktiviteterne i forbindelse 
med alle opgaverne vedrøre integration af 
systemer og tjenester samt disses 
interoperabilitet, herunder aspekter som 
kommunikation. Dette kræver også 
integration af civil og militær kapacitet i 
diverse opgaver lige fra civilbeskyttelse til 
humanitær hjælp, grænseforvaltning og 
fredsbevarende operationer. Aktiviteterne 
omfatter teknologisk udvikling på 
området for broteknologier (teknologier 
med dobbelt anvendelse) for at sikre 
interoperabilitet mellem 
civilbeskyttelsesenheder og militære 
styrker og blandt civilbeskyttelsesenheder 
på verdensplan, samt hvad angår 
pålidelighed, organisationsmæssige, 
retlige og etiske aspekter, 
handelsspørgsmål, beskyttelse af 
oplysningers fortrolighed og integritet 
samt sporbarhed ved alle transaktioner og 
processer.
6a.9. Specifikke gennemførelsesaspekter
Forskningen vil være rettet mod den civile 
sikkerhed, men det tilstræbes aktivt at 
samordne aktiviteterne med Det 
Europæiske Forsvarsagentur for at styrke 
samarbejdet med agenturet, herunder 
navnlig gennem de allerede etablerede 
europæiske samarbejdsrammer, i 
erkendelse af, at visse teknologier, som 
kan anvendes til flere formål, vil være 
relevante i både civile og militært øjemed.
Herudover styrkes 
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samordningsmekanismerne med relevante 
EU-agenturer som f.eks. FRONTEX, 
EMSA og Europol for at forbedre 
samordningen af Unionens programmer 
og politikker inden for både intern og 
ekstern sikkerhed samt andre EU-
initiativer.
Af hensyn til de særlige forhold, der gør 
sig gældende for sikkerhedsspørgsmål, vil 
der blive etableret særlige ordninger for 
så vidt angår programlægning og 
forvaltning, herunder også 
arrangementer med det udvalg, der er 
omhandlet i artikel 9 i denne afgørelse.
Hemmelige eller på anden vis følsomme 
sikkerhedsoplysninger vil blive beskyttet, 
og der kan i arbejdsprogrammerne 
fastlægges særlige krav og kriterier i 
forbindelse med internationalt 
samarbejde. Dette vil også blive afspejlet i 
programmerings- og 
forvaltningsprogrammerne for "Sikre 
samfund" (herunder også 
komitologiaspekterne).

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 975
Amalia Sartori

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Øget beskyttelse af borgerne –
bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme
Ambitionen er både at undgå hændelser 
og at afbøde deres konsekvenser. Dette 
kræver nye teknologier og ny kapacitet 
(bl.a. til bekæmpelse af it-kriminalitet og 
"cyberterrorisme"), der skal øge 
sikringen af vores sundhed, fødevarer, 
vand og miljø, som er afgørende for, at 
vores samfund og økonomi fungerer.
Blandt andet vil kritiske, offentlige og 
private netværksinfrastrukturer og -
tjenester blive gennemgået og sikret mod 
enhver form for trussel. Øvrige temaer,
som tilsigter at forbedre beskyttelsen af 
borgerne, vil fremme udviklingen af sikre 
civilsamfund.

Or. en

Begrundelse

Sætningen "Nye teknologier… og miljø" slettes, idet den ikke er i tråd med den omhandlede
opgave. Desuden er sætningen allerede indeholdt i 6a2. Denne overlapning bør undgås.

Ændringsforslag 976
Amalia Sartori

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Øget EU-modstandskraft over for 
kriser og katastrofer
Dette kræver udvikling af særlige former 
for teknologi og kapacitet, som kan 
understøtte både retshåndhævelsen og 
diverse krisestyringsoperationer (såsom 
civilbeskyttelse og brandbekæmpelse, 
havforurening, humanitær bistand, 
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civilforsvar, udvikling af infrastruktur til 
udveksling af medicinske oplysninger, 
redningsaktioner), og håndhævelse af 
lovgivningen. Forskningen omfatter hele 
krisestyringskæden og samfundets 
modstandsdygtighed og støtter oprettelsen 
af europæisk kriseberedskabskapacitet.

Or. en

Begrundelse

Konfliktforebyggelse og postkrisestabilisering indgår allerede i afsnit 6a.7 Støtte til Unionens 
interne og eksterne sikkerhedspolitikker. Det kan skabe forvirring at have enslydende indhold 
i to forskellige afsnit.

Ændringsforslag 977
Amalia Sartori

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 3 – punkt 6 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6c. Støtte til Unionens interne og eksterne 
sikkerhedspolitikker
Eftersom skillelinjen mellem ekstern og 
intern sikkerhed i stigende grad er sløret, 
kan konflikter uden for Europa og 
konsekvenserne heraf hurtigt have en 
direkte indvirkning på sikkerheden i 
Europa. Grænsefladen mellem civile og 
forsvarsrelaterede aktiviteter og politikker 
kræver desuden særlig opmærksomhed, 
eftersom der er en stor mulighed for at 
udnytte synergier mellem civilbeskyttelse, 
situationsvurdering, konflikthåndtering 
og konfliktforebyggelse, fredsbevaring og 
stabiliseringsaktiviteter i efter-krise-
perioder. Investeringer i udvikling af 
konflikthåndteringskapaciteter skal 
fremmes på områder med 
komplementaritet med henblik på hurtigt 
at lukke kapacitetshuller, samtidig med at 
unødvendigt dobbeltarbejde undgås, 
hvilket således skaber synergier og støtter 
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standardiseringen.

Or. en

Begrundelse

Konfliktforebyggelse og postkrisestabilisering indgår allerede i afsnit 6a.7 - Støtte til 
Unionens interne og eksterne sikkerhedspolitikker. Det kan skabe forvirring at have 
enslydende indhold i to forskellige afsnit. Krisestyring er allerede omfattet af afsnit "6a.5.
Øget EU-modstandskraft over for kriser og katastrofer" og bør ikke medtages her.

Ændringsforslag 978
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 4 – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Industrielt lederskab 2. Industrielt lederskab

Or. ro

Ændringsforslag 979
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 4 – punkt 3 – punkt 3.3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.3. Sikker, ren og effektiv energi 3.3. Sikker, ren og effektiv energi

Or. ro

Ændringsforslag 980
Oreste Rossi

Forslag til afgørelse
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Bilag 1 – sektion 4 – punkt 3 – punkt 3.3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

JRC vil fokusere på 20/20/20-målene for 
klima og energi og Unionens overgang til 
en konkurrencedygtig kulstoffattig 
økonomi i 2050 gennem forskning i 
teknologiske og socioøkonomiske aspekter 
ved:

JRC vil fokusere på 20/20/20-målene for 
klima og energi og Unionens overgang til 
en konkurrencedygtig kulstoffattig 
økonomi gennem forskning i teknologiske 
og socioøkonomiske aspekter ved:

Or. it

Begrundelse

Som dets navn antyder dækker programmet kun perioden indtil 2020 – i øvrigt i 
overensstemmelse med 2020-strategien og 20-20-20-målet. Snarere end at se frem til mulige 
fremtidige scenarier for efterfølgende årtier bør vi derfor fokusere på at nå de mål, der er 
fastsat for 2020.

Ændringsforslag 981
Niki Tzavela

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 4 – punkt 3 – punkt 3.3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) energiforsyningssikkerhed, navnlig hvad 
angår sammenhænge og indbyrdes samspil 
med systemerne til energiforsyning og -
overførsel uden for Europa; kortlægning af 
de primære hjemlige og eksterne 
energikilder og -infrastrukturer, som 
Europa er afhængig af

a) energiforsyningssikkerhed og 
diversificering af energiforsyningen, 
navnlig hvad angår sammenhænge og 
indbyrdes samspil med systemerne til 
energiforsyning og -overførsel uden for 
Europa; kortlægning af de primære 
hjemlige og eksterne energikilder og -
infrastrukturer, som Europa er afhængig af

Or. en

Begrundelse

JRC fokuserer bredt på foranstaltninger til at øge "forsyningssikkerheden" i EU, men 
forskningen skal også rettes mod at "diversificere" forsynings- og transitruterne.
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Ændringsforslag 982
Markus Pieper

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 4 – punkt 3 – punkt 3.6 – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) styrkelse af Unionens kapacitet til at 
mindske risikoen for katastrofer og 
håndtere naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer, navnlig 
gennem udvikling af globale 
informationssystemer til tidlig varsling og 
risikostyring i forbindelse med flere 
faremomenter, hvor der gøres brug af 
teknologier til jordobservation

h) styrkelse af Unionens kapacitet til at 
mindske risikoen for katastrofer og 
håndtere naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer, navnlig 
gennem udvikling af testanlæg, globale 
informationssystemer til tidlig varsling og
risikostyring i forbindelse med flere 
faremomenter, hvor der gøres brug af 
teknologier til jordobservation

Or. de

Begrundelse

Håndtering af naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer kræver ikke blot iagttagelse 
og advarsler, men også praktisk hjælp, hvis uheldet er ude. Konkrete testanlæg med henblik 
på praktisk forberedelse på katastrofer, f.eks. akut oversvømmelse, er derfor lige så vigtige 
med henblik på en beskyttelse af samfundet.

Ændringsforslag 983
Markus Pieper

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – sektion 4 – punkt 3 – punkt 3.6 – afsnit 1 – litra h a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ha) udbygning af demonstrations- og 
pilotanlæg til katastrofesimulering med 
henblik på at reducere risikoen for 
katastrofer og forbedre den lokale 
katastrofehåndtering, navnlig i 
forbindelse med sikring mod 
oversvømmelse

Or. de
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Begrundelse

Håndtering af naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer kræver ikke blot iagttagelse 
og advarsler, men også praktisk hjælp, hvis uheldet er ude. Konkrete testanlæg med henblik 
på praktisk forberedelse på katastrofer, f.eks. akut oversvømmelse, er derfor lige så vigtige 
med henblik på en beskyttelse af samfundet.

Ændringsforslag 984
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Bilag 2 – del 1 – punkt 1 – underpunkt 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Patentansøgninger vedrørende 
fremtidige og fremspirende teknologier

– Patent- og brugsmodelansøgninger
vedrørende fremtidige og fremspirende 
teknologier

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til fuldstændigheden.

Ændringsforslag 985
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Bilag 2 – del 1 – punkt 1 – underpunkt 3 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Udveksling af forskere, herunder ph.d-
kandidater, på tværs af sektorer og lande

– Udveksling af forskere, herunder ph.d-
kandidater, på tværs af sektorer og lande
samt antallet af publikationer i 
fagtidsskrifter, forsknings- og 
udviklingsprojekter samt 
innovationsprojekter, der er inspireret af 
udvekslingen

Or. en
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Begrundelse

Aktivitetens faktiske resultater skal gøres tilgængelige. Ellers er der muligvis blot tale om 
udveksling.

Ændringsforslag 986
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til afgørelse
Bilag 2 – del 1 – punkt 1 – underpunkt 4 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Forskningsinfrastruktur, der ved hjælp af 
EU-støtte gøres tilgængelig for alle 
forskere i og uden for Europa

– Forskningsinfrastruktur udviklet i hele 
Europa, der ved hjælp af EU-støtte gøres 
tilgængelig for alle forskere i og uden for 
Europa

Or. en

Ændringsforslag 987
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
Bilag 2 – del 2 – punkt 1 – underpunkt 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Patentansøgninger vedrørende 
forskellige støtte- og industriteknologier

– Patent- og brugsmodelansøgninger
vedrørende forskellige støtte- og 
industriteknologier

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til fuldstændigheden.

Ændringsforslag 988
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til afgørelse
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Bilag 2 – del 3 – punkt 1 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Patentansøgninger inden for de 
områder, som de forskellige 
samfundsmæssige udfordringer vedrører

– Patent- og brugsmodelansøgninger
inden for de områder, som de forskellige 
samfundsmæssige udfordringer vedrører

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til fuldstændigheden.


