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Ändringsförslag 754
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2. Koldioxidsnål elförsörjning till låg
kostnad

3.2. Hållbar koldioxidsnål elförsörjning

Or. en

Ändringsförslag 755
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2. Koldioxidsnål elförsörjning till låg 
kostnad

3.2. Elförsörjning till låg kostnad och med 
låga utsläpp

Or. en

Ändringsförslag 756
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2. Koldioxidsnål elförsörjning till låg 
kostnad

3.2. Förnybar elförsörjning med låg risk 
och till låg kostnad
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Or. en

Ändringsförslag 757
Fiona Hall

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elektricitet spelar en avgörande roll i 
omställningen till en miljömässigt hållbar 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 
Användningen av elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp ökar alltför långsamt 
eftersom den medför höga kostnader. Det 
finns ett brådskande behov av att hitta 
lösningar som markant minskar 
kostnaderna, med förbättrade prestanda och 
hållbarhet, för att öka intresset på 
marknaden för elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp. Särskilda verksamheter:

Elektricitet spelar en avgörande roll i 
omställningen till en miljömässigt hållbar 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 
Användningen av elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp ökar alltför långsamt 
eftersom den medför höga kostnader och 
på grund av de föråldrade 
energimarknadsstrukturerna. Det finns ett 
brådskande behov av att hitta lösningar 
som markant minskar kostnaderna, med 
förbättrade prestanda och hållbarhet, för att 
öka intresset på marknaden för hållbar 
elproduktion med låga koldioxidutsläpp. 
Om detta ska kunna uppnås måste minst 
tre fjärdedelar av budgeten för ”säker, ren 
och effektiv energi” gå till förnybar 
energiteknik och energieffektivitet. 
Särskilda verksamheter:

Or. en

Ändringsförslag 758
Britta Thomsen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elektricitet spelar en avgörande roll i 
omställningen till en miljömässigt hållbar 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 
Användningen av elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp ökar alltför långsamt 

Elektricitet spelar en avgörande roll i 
omställningen till en miljömässigt hållbar 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 
Användningen av elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp ökar alltför långsamt 
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eftersom den medför höga kostnader. Det 
finns ett brådskande behov av att hitta 
lösningar som markant minskar 
kostnaderna, med förbättrade prestanda och 
hållbarhet, för att öka intresset på 
marknaden för elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp. Särskilda verksamheter:

eftersom den medför höga kostnader. Det 
finns ett brådskande behov av att hitta 
lösningar som markant minskar 
kostnaderna, med förbättrade prestanda och 
hållbarhet, för att öka intresset på 
marknaden för elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp. Sedan FP7 har den 
förnybara energin minskat kostnaderna 
avsevärt, men för att stimulera 
minskningen ytterligare bör minst 2/3 av 
budgeten till denna satsning gå till 
förnybara energiteknik, särskilt följande 
verksamheter:

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att EU kan erbjuda tillräcklig finansiering om målen i direktivet om 
förnybar energi och i färdplan för energi 2050 ska uppnås, där andelen förnybar energi 
förutses öka från 55 % till 75 % av bruttoenergikonsumtionen och upp till 97 % av 
elkonsumtionen 2050, till lägsta möjliga kostnad.

Ändringsförslag 759
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elektricitet spelar en avgörande roll i 
omställningen till en miljömässigt hållbar 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 
Användningen av elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp ökar alltför långsamt 
eftersom den medför höga kostnader. Det 
finns ett brådskande behov av att hitta 
lösningar som markant minskar 
kostnaderna, med förbättrade prestanda och 
hållbarhet, för att öka intresset på 
marknaden för elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp.

Elektricitet spelar en avgörande roll i 
omställningen till en miljömässigt hållbar 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 
Användningen av elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp ökar alltför långsamt 
eftersom den medför höga kostnader. Det 
finns ett brådskande behov av att hitta 
lösningar som minskar kostnaderna till en 
rimlig nivå och gör produktionen 
konkurrenskraftig, med förbättrade 
prestanda och hållbarhet, för att öka 
intresset på marknaden för elproduktion 
med låga koldioxidutsläpp.

Or. it
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Ändringsförslag 760
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elektricitet spelar en avgörande roll i 
omställningen till en miljömässigt hållbar 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 
Användningen av elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp ökar alltför långsamt 
eftersom den medför höga kostnader. Det 
finns ett brådskande behov av att hitta 
lösningar som markant minskar 
kostnaderna, med förbättrade prestanda 
och hållbarhet, för att öka intresset på 
marknaden för elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp. Särskilda verksamheter:

Elektricitet spelar en avgörande roll i 
omställningen till en miljömässigt hållbar 
och energieffektiv ekonomi som bygger på 
förnybar energi. Användningen av 
förnybar elproduktion ökar alltför 
långsamt också på grund av att de 
nuvarande energisystemen är utformade 
för föråldrade anläggningar och tekniker 
som har absorberat en övervägande del av 
världens och Europas forskning och stöd 
fram till idag. Det finns ett brådskande 
behov av att hitta lösningar som minskar 
hinder för tillträde, med förbättrade 
prestanda och hållbarhet, för att öka 
intresset på marknaden för förnybar 
elproduktion. Särskilda verksamheter:

Or. en

Ändringsförslag 761
Kathleen Van Brempt

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elektricitet spelar en avgörande roll i 
omställningen till en miljömässigt hållbar 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 
Användningen av elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp ökar alltför långsamt 
eftersom den medför höga kostnader. Det 
finns ett brådskande behov av att hitta 
lösningar som markant minskar 

Elektricitet spelar en avgörande roll i 
omställningen till en miljömässigt hållbar 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 
Användningen av elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp ökar alltför långsamt 
eftersom den medför höga kostnader. Det 
finns ett brådskande behov av att hitta 
lösningar som markant minskar 
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kostnaderna, med förbättrade prestanda och 
hållbarhet, för att öka intresset på 
marknaden för elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp. Särskilda verksamheter:

kostnaderna, med förbättrade prestanda och 
hållbarhet, för att öka intresset på 
marknaden för elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp. Kostnaden för förnybar 
energi har minskat avsevärt på senare år.
För att ytterligare minska kostnaderna 
och stimulera utvecklingen av förnybar 
energi, bör minst 2/3 av budgeten för 
denna satsning avsättas till förnybara 
energikällor. Särskilda verksamheter:

Or. en

Ändringsförslag 762
Bendt Bendtsen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elektricitet spelar en avgörande roll i 
omställningen till en miljömässigt hållbar 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 
Användningen av elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp ökar alltför långsamt 
eftersom den medför höga kostnader. Det 
finns ett brådskande behov av att hitta 
lösningar som markant minskar 
kostnaderna, med förbättrade prestanda och 
hållbarhet, för att öka intresset på 
marknaden för elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp. Särskilda verksamheter:

Elektricitet spelar en avgörande roll i 
omställningen till en miljömässigt hållbar 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 
Användningen av elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp ökar alltför långsamt 
eftersom den medför höga kostnader. Det 
finns ett brådskande behov av att hitta 
lösningar som markant minskar 
kostnaderna, med förbättrade prestanda och 
hållbarhet, för att öka intresset på 
marknaden för elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp. Därför bör minst två 
tredjedelar av budgetförslaget för icke-
nukleär energi gå till förnybar 
energiteknik och energieffektivitet, 
särskilt till följande verksamheter:

Or. en

Ändringsförslag 763
Lena Kolarska-Bobińska
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elektricitet spelar en avgörande roll i 
omställningen till en miljömässigt hållbar 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 
Användningen av elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp ökar alltför långsamt 
eftersom den medför höga kostnader. Det 
finns ett brådskande behov av att hitta 
lösningar som markant minskar 
kostnaderna, med förbättrade prestanda och 
hållbarhet, för att öka intresset på 
marknaden för elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp. Särskilda verksamheter:

Elektricitet spelar en avgörande roll i 
omställningen till en miljömässigt hållbar 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 
Användningen av elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp ökar alltför långsamt 
eftersom den medför höga kostnader. Det 
finns ett brådskande behov av att hitta 
lösningar som markant minskar 
kostnaderna, med förbättrade prestanda och 
hållbarhet, för att öka intresset på 
marknaden för elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp. På samma gång måste 
bränslekällorna för elektricitet under 
övergångsperioden förbättras för att 
minska utsläppen och miljöpåverkan till 
dess att de kan ersättas med 
koldioxidsnåla alternativ. Särskilda 
verksamheter:

Or. en

Ändringsförslag 764
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elektricitet spelar en avgörande roll i 
omställningen till en miljömässigt hållbar 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 
Användningen av elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp ökar alltför långsamt 
eftersom den medför höga kostnader. Det 
finns ett brådskande behov av att hitta 
lösningar som markant minskar 
kostnaderna, med förbättrade prestanda och 
hållbarhet, för att öka intresset på 
marknaden för elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp. Särskilda verksamheter:

Elektricitet spelar en avgörande roll i 
omställningen till en miljömässigt hållbar 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 
Användningen av elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp ökar alltför långsamt 
eftersom den medför höga kostnader. Det 
finns ett brådskande behov av att hitta 
lösningar som markant minskar 
kostnaderna, med förbättrade prestanda och 
hållbarhet, för att öka intresset på 
marknaden för elproduktion med låga 
koldioxidutsläpp. Verksamheter bör 
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koncentreras på forskning och innovation 
kring förnybara energiteknik, bland annat 
solceller, solfångare och vindenergi, för 
att öka deras effektivitet och minska 
kostnaderna för denna teknik genom at 
göra den konkurrenskraftigare på 
marknaden. Det är framför allt 
nödvändigt inom följande verksamheter:

Or. en

Ändringsförslag 765
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet för vindenergiproduktionen är att 
minska kostnaden för elproduktion från 
land- och havsbaserad vindkraft med upp 
till 20 % år 2020 jämfört med 2010, att öka 
andelen havsbaserad vindkraft och att 
möjliggöra verklig integration i elnätet. 
Fokus kommer att läggas på utveckling, 
testning och demonstration av nästa 
generations storskaliga system för 
vindenergiomvandling, förbättrad 
omvandlingseffektivitet och bättre 
tillgänglighet för såväl land- som 
havsbaserade vindkraftverk (även på 
avlägsna platser och under svåra 
väderförhållanden) samt nya 
serietillverkningsprocesser.

Målet för vindenergiproduktionen är att 
minska kostnaden för elproduktion från 
land- och havsbaserad vindkraft med upp 
till 20 % år 2020 jämfört med 2010, att öka 
andelen havsbaserad vindkraft och att 
möjliggöra verklig integration i elnätet. 
Fokus kommer att läggas på utveckling, 
testning och demonstration av nästa 
generations storskaliga system för 
vindenergiomvandling, förbättrad 
omvandlingseffektivitet och bättre 
tillgänglighet för såväl land- som 
havsbaserade vindkraftverk (även på 
avlägsna platser och under svåra 
väderförhållanden) samt nya 
serietillverkningsprocesser. I detta syfte 
bör samarbete med andra parter i 
Horisont 2020-programmet främjas när 
det gäller forskning om tillgänglighet, 
produktion och ersättning av nya och 
tekniska material, däribland sällsynta 
jordartsmetaller, och andra viktiga 
resurser som krävs för vindturbiner.

Or. en
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Ändringsförslag 766
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet för vindenergiproduktionen är att 
minska kostnaden för elproduktion från 
land- och havsbaserad vindkraft med upp 
till 20 % år 2020 jämfört med 2010, att öka 
andelen havsbaserad vindkraft och att 
möjliggöra verklig integration i elnätet. 
Fokus kommer att läggas på utveckling, 
testning och demonstration av nästa 
generations storskaliga system för 
vindenergiomvandling, förbättrad 
omvandlingseffektivitet och bättre 
tillgänglighet för såväl land- som 
havsbaserade vindkraftverk (även på 
avlägsna platser och under svåra 
väderförhållanden) samt nya 
serietillverkningsprocesser.

Målet för vindenergiproduktionen är att 
minska kostnaden för elproduktion från 
land- och havsbaserad vindkraft med upp 
till 20 % år 2020 jämfört med 2010, att öka 
andelen havsbaserad vindkraft och att 
möjliggöra verklig integration i elnätet. 
Fokus kommer att läggas på utveckling, 
testning och demonstration av nästa 
generations storskaliga system för 
vindenergiomvandling, förbättrad 
omvandlingseffektivitet och bättre 
tillgänglighet för såväl land- som 
havsbaserade vindkraftverk (även på 
avlägsna platser och under svåra 
väderförhållanden) samt nya 
serietillverkningsprocesser. För att få en 
tydligare bild av huruvida 
vindenergiproduktionen kan uppnå detta 
mål kommer en separat budgetpost att 
skapas för europeiska näringslivsinitiativ 
inom vindenergiproduktion i enlighet med 
SET-planen.

Or. it

Ändringsförslag 767
Fiona Hall

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet för vindenergiproduktionen är att 
minska kostnaden för elproduktion från 
land- och havsbaserad vindkraft med upp 
till 20 % år 2020 jämfört med 2010, att öka 
andelen havsbaserad vindkraft och att 

Målet för vindenergiproduktionen är att 
minska kostnaden för elproduktion från 
land- och havsbaserad vindkraft med upp 
till 30 % år 2020 jämfört med 2010, att öka 
andelen havsbaserad vindkraft och att 
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möjliggöra verklig integration i elnätet. 
Fokus kommer att läggas på utveckling, 
testning och demonstration av nästa 
generations storskaliga system för 
vindenergiomvandling, förbättrad 
omvandlingseffektivitet och bättre 
tillgänglighet för såväl land- som 
havsbaserade vindkraftverk (även på 
avlägsna platser och under svåra 
väderförhållanden) samt nya 
serietillverkningsprocesser.

möjliggöra verklig integration i elnätet. 
Fokus kommer att läggas på utveckling, 
testning och demonstration av nästa 
generations storskaliga system för 
vindenergiomvandling, förbättrad 
omvandlingseffektivitet och bättre 
tillgänglighet för såväl land- som 
havsbaserade vindkraftverk (även på 
avlägsna platser och under svåra 
väderförhållanden) samt nya 
serietillverkningsprocesser.

Or. en

Ändringsförslag 768
Corinne Lepage

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet för vindenergiproduktionen är att 
minska kostnaden för elproduktion från 
land- och havsbaserad vindkraft med upp 
till 20 % år 2020 jämfört med 2010, att öka 
andelen havsbaserad vindkraft och att 
möjliggöra verklig integration i elnätet. 
Fokus kommer att läggas på utveckling, 
testning och demonstration av nästa 
generations storskaliga system för 
vindenergiomvandling, förbättrad 
omvandlingseffektivitet och bättre 
tillgänglighet för såväl land- som 
havsbaserade vindkraftverk (även på 
avlägsna platser och under svåra 
väderförhållanden) samt nya 
serietillverkningsprocesser.

Målet för vindenergiproduktionen är att 
minska kostnaden för elproduktion från 
land- och havsbaserad vindkraft med upp 
till 20 % år 2020 jämfört med 2010, att öka 
andelen havsbaserad vindkraft och att 
möjliggöra verklig integration i elnätet. 
Fokus kommer att läggas på utformning,
utveckling, testning och demonstration av 
nästa generations storskaliga system för 
vindenergiomvandling, förbättrad 
omvandlingseffektivitet och bättre 
tillgänglighet för såväl land- som 
havsbaserade vindkraftverk (även på 
avlägsna platser och under svåra 
väderförhållanden) samt nya 
serietillverkningsprocesser.

Or. fr

Ändringsförslag 769
Britta Thomsen
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet för vindenergiproduktionen är att 
minska kostnaden för elproduktion från 
land- och havsbaserad vindkraft med upp 
till 20 % år 2020 jämfört med 2010, att öka 
andelen havsbaserad vindkraft och att 
möjliggöra verklig integration i elnätet. 
Fokus kommer att läggas på utveckling, 
testning och demonstration av nästa 
generations storskaliga system för 
vindenergiomvandling, förbättrad 
omvandlingseffektivitet och bättre 
tillgänglighet för såväl land- som 
havsbaserade vindkraftverk (även på 
avlägsna platser och under svåra 
väderförhållanden) samt nya 
serietillverkningsprocesser.

Målet för vindenergiproduktionen är att 
minska kostnaden för elproduktion från 
land- och havsbaserad vindkraft med upp 
till 20 % år 2020 jämfört med 2010, att öka 
andelen havsbaserad vindkraft och att 
möjliggöra verklig integration i elnätet. 
Fokus kommer att läggas på utveckling, 
testning och demonstration av nästa 
generations storskaliga system för 
vindenergiomvandling, förbättrad 
omvandlingseffektivitet och bättre 
tillgänglighet för såväl land- som 
havsbaserade vindkraftverk (även på 
avlägsna platser och under svåra 
väderförhållanden) samt nya 
serietillverkningsprocesser.
Genomförbarheten på avlägsna platser 
och platser med svåra väderförhållanden 
bör undersökas med lämpliga verktyg för 
atmosfärs- och havsmodellering. Om 
dessa mål ska uppnås ska en separat 
budgetrubrik ges till Vindkraftsinitiativ 
enligt SET-planen.

Or. en

Motivering

Kommissionen för utser i sin Färdplan för energi 2050 att vindenergin kommer att bli den 
främsta elproduktionstekniken, som ska ge mellan 31,6 % och 48,7 % av elproduktionen år 
2050, mer än någon annan teknik. Detta kan inte ske utan särskild forskningsfinansiering. 
Budgetrubriken ger inte bara ekonomiskt stöd utan också den politiska säkerhet som krävs för 
att branschen ska ta fram investeringsstrategier och öka hävstångseffekten i de 
samfinansierade projekten.

Ändringsförslag 770
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kostnaden för solenergi, inbegripet 
fotovoltaik (PV) och koncentrerad 
solenergi (CSP), ska halveras till år 2020 
jämfört med 2010, i syfte att öka 
solenergiandelen på elmarknaden.

Kostnaden för solenergi, inbegripet 
fotovoltaik (PV) och koncentrerad 
solenergi (CSP), ska minst halveras till år 
2020 jämfört med 2010, i syfte att öka 
solenergiandelen på elmarknaden.

Or. it

Ändringsförslag 771
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För PV kräver detta långsiktig forskning 
om nya koncept och system samt 
demonstration och testning av 
massproduktion för att åstadkomma 
användning i större skala.

För PV kräver detta långsiktig forskning 
om nya koncept och system samt 
demonstration och testning av fördelarna 
med massproduktion för att åstadkomma 
användning i större skala till en rimlig och 
konkurrenskraftig kostnad.

Or. it

Ändringsförslag 772
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För PV kräver detta långsiktig forskning 
om nya koncept och system samt 
demonstration och testning av 
massproduktion för att åstadkomma 
användning i större skala.

För PV kräver detta forskning om 
tillverkningsprocesser och produkter med 
högre prestanda samt demonstration och 
testning av massproduktion för att 
åstadkomma användning i större skala och 
långsiktig forskning om ny teknik. Fokus 
ska läggas på utveckling och 
demonstration av förbättrade gränssnitt 
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för nät och byggnader (nätenergilagring 
och aktiva växelriktare som 
tillhandahåller tjänster för elsystemdrift, 
avancerade multifunktionella PV-
moduler och systemkomponenter med 
särskilda funktioner för 
byggnadsintegrering).

Or. en

Motivering

Horisont 2020 bör bidra till att alla prioriteringar i färdplanerna för 2010-2020 för PV- och 
CSP-teknik under initiativet Solar Europe Industry uppnås.

Ändringsförslag 773
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För CSP läggs fokus på att utveckla sätt att 
öka effektiviteten och samtidigt minska 
miljöpåverkan, för att få upp demonstrerad 
teknik till industriell skala genom att bygga 
kraftverk som är de första av sitt slag. 
Lösningar för att effektivt kombinera 
elproduktion från solenergi med 
vattenavsaltning ska testas.

För CSP läggs fokus på att utveckla sätt att 
öka effektiviteten och möjligheten till 
leverans, genom lagring och 
hybridisering, och samtidigt minska 
miljöpåverkan. Utöver forskning är syftet 
att främja en utvidgad användning av 
demonstrerad teknik i industriell skala 
genom att bygga kraftverk som är de första 
av sitt slag. Lösningar för att effektivt 
kombinera elproduktion från solenergi med 
andra förnybara energikällor, till exempel 
biomassa i hybridanläggningar som 
möjliggör en stabil elproduktion, eller 
andra ändamål, till exempel 
vattenavsaltning.

Or. en

Motivering

Horisont 2020 bör bidra till att alla prioriteringar i färdplanerna för 2010-2020 för PV- och 
CSP-teknik under initiativet Solar Europe Industry uppnås.
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Ändringsförslag 774
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För PV kräver detta långsiktig forskning 
om nya koncept och system samt 
demonstration och testning av 
massproduktion för att åstadkomma 
användning i större skala.

För PV kräver detta långsiktig forskning 
om nya koncept och system samt 
demonstration och testning av 
massproduktion för att åstadkomma 
användning i större skala av såväl 
centraliserade som småskalig 
decentraliserade PV-system och ökat 
fokus på Europas starka position inom 
exempelvis industriell design och 
byggnadsintegrering.

Or. en

Ändringsförslag 775
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att få en tydligare bild av huruvida 
solenergiproduktionen kan uppnå detta 
mål kommer en separat budgetpost att 
skapas för europeiska näringslivsinitiativ 
inom solenergiproduktion i enlighet med 
SET-planen.

Or. it

Ändringsförslag 776
Oreste Rossi
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Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.3. Utveckla konkurrenskraftig, 
miljömässigt säker teknik för infångning, 
transport och lagring av koldioxid

utgår

Infångning och lagring av koldioxid 
(CCS) är en nyckelmetod som behöver 
distribueras brett och kommersiellt på 
global nivå för att möta utmaningen med 
kraftproduktion utan kol och en industri 
med låga koldioxidutsläpp, och nå målen 
år 2050. Målet är att minimera 
extrakostnaden för CCS inom 
kraftsektorn för kol- och gasdrivna 
kraftverk jämfört med likvärdiga 
kraftverk utan CCS och energiintensiva 
industriinstallationer.
Stöd kommer främst att ges till 
demonstration av hela CCS-kedjan för en 
representativ portfölj med olika tekniska 
alternativ för infångning, transport och 
lagring. Detta ska kompletteras med 
forskning för vidareutveckling av dessa 
tekniker och i syfte att leverera mer 
konkurrenskraftiga infångningstekniker, 
bättre komponenter, integrerade system 
och processer, säker geologisk lagring 
och rationella lösningar för storskalig 
återanvändning av infångad koldioxid, 
för att möjliggöra en ökad kommersiell 
användning av CCS-tekniker vid 
kraftverk som drivs med fossila bränslen 
och andra kolintensiva industrier som tas 
i bruk efter 2020.

Or. it

Ändringsförslag 777
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.3. Utveckla konkurrenskraftig, 
miljömässigt säker teknik för infångning, 
transport och lagring av koldioxid

utgår

Infångning och lagring av koldioxid 
(CCS) är en nyckelmetod som behöver 
distribueras brett och kommersiellt på 
global nivå för att möta utmaningen med 
kraftproduktion utan kol och en industri 
med låga koldioxidutsläpp, och nå målen 
år 2050. Målet är att minimera 
extrakostnaden för CCS inom 
kraftsektorn för kol- och gasdrivna 
kraftverk jämfört med likvärdiga 
kraftverk utan CCS och energiintensiva 
industriinstallationer.
Stöd kommer främst att ges till 
demonstration av hela CCS-kedjan för en 
representativ portfölj med olika tekniska 
alternativ för infångning, transport och 
lagring. Detta ska kompletteras med 
forskning för vidareutveckling av dessa 
tekniker och i syfte att leverera mer 
konkurrenskraftiga infångningstekniker, 
bättre komponenter, integrerade system 
och processer, säker geologisk lagring 
och rationella lösningar för storskalig 
återanvändning av infångad koldioxid, 
för att möjliggöra en ökad kommersiell 
användning av CCS-tekniker vid 
kraftverk som drivs med fossila bränslen 
och andra kolintensiva industrier som tas 
i bruk efter 2020.

Or. en

Ändringsförslag 778
Konrad Szymański

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.3. Utveckla konkurrenskraftig, 
miljömässigt säker teknik för infångning, 
transport och lagring av koldioxid

3.2.3. Utveckla konkurrenskraftig, 
miljömässigt säker teknik för infångning, 
användning, transport och lagring av 
koldioxid

Or. en

Ändringsförslag 779
Konrad Szymański

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Infångning och lagring av koldioxid (CCS) 
är en nyckelmetod som behöver 
distribueras brett och kommersiellt på 
global nivå för att möta utmaningen med 
kraftproduktion utan kol och en industri 
med låga koldioxidutsläpp, och nå målen år 
2050. Målet är att minimera 
extrakostnaden för CCS inom kraftsektorn 
för kol- och gasdrivna kraftverk jämfört 
med likvärdiga kraftverk utan CCS och 
energiintensiva industriinstallationer.

Infångning och lagring av koldioxid (CCS) 
och infångning och användning av 
koldioxid (CCU) är nyckelmetoder som 
behöver distribueras brett och kommersiellt 
på global nivå för att möta utmaningen 
med kraftproduktion utan kol och en 
industri med låga koldioxidutsläpp, och nå 
målen år 2050. Målet är att minimera 
extrakostnaden för CCS inom kraftsektorn 
för kol- och gasdrivna kraftverk jämfört 
med likvärdiga kraftverk utan CCS och 
energiintensiva industriinstallationer.

Or. en

Ändringsförslag 780
Britta Thomsen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Infångning och lagring av koldioxid (CCS) 
är en nyckelmetod som behöver 
distribueras brett och kommersiellt på 

Infångning och lagring av koldioxid (CCS) 
är en av de metoder som behöver 
distribueras brett och kommersiellt på 
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global nivå för att möta utmaningen med 
kraftproduktion utan kol och en industri 
med låga koldioxidutsläpp, och nå målen år 
2050. Målet är att minimera 
extrakostnaden för CCS inom kraftsektorn 
för kol- och gasdrivna kraftverk jämfört 
med likvärdiga kraftverk utan CCS och 
energiintensiva industriinstallationer.

global nivå för att möta utmaningen med 
kraftproduktion utan kol och en industri 
med låga koldioxidutsläpp, och nå målen år 
2050. Målet är att minimera 
extrakostnaden för CCS inom kraftsektorn 
för kol- och gasdrivna kraftverk jämfört 
med likvärdiga kraftverk utan CCS och 
energiintensiva industriinstallationer.

Or. en

Motivering

Identifieringen av CCS som en ”nyckelmetod” när det gäller att uppnå en ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp är överdriven, med tanke på energieffektiviteten, de förnybara resurserna 
och näten som ”val man inte ångrar” på vägen mot minskade koldioxidutsläpp. Dessutom är 
spridningen av koldioxid vid lagring fortfarande en debattfråga.

Ändringsförslag 781
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Infångning och lagring av koldioxid (CCS) 
är en nyckelmetod som behöver 
distribueras brett och kommersiellt på 
global nivå för att möta utmaningen med 
kraftproduktion utan kol och en industri 
med låga koldioxidutsläpp, och nå målen år 
2050. Målet är att minimera 
extrakostnaden för CCS inom kraftsektorn 
för kol- och gasdrivna kraftverk jämfört 
med likvärdiga kraftverk utan CCS och 
energiintensiva industriinstallationer.

Infångning och lagring av koldioxid (CCS) 
är en nyckelmetod som behöver 
distribueras brett och kommersiellt på 
global nivå för att möta utmaningen med 
kraftproduktion utan kol och en industri 
med låga koldioxidutsläpp, och nå målen år 
2050. Målet är att minimera 
extrakostnaden för CCS inom kraftsektorn 
och i synnerhet för gasdrivna kraftverk 
jämfört med likvärdiga kraftverk utan CCS 
och energiintensiva industriinstallationer.

Or. en

Ändringsförslag 782
Konrad Szymański
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Infångning och användning av koldioxid 
(CCU) ger möjlighet till förädlade 
användningsområden för koldioxid som 
har infångats från kraftverk och 
industrianläggningar och kan bidra till en 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 
System och tekniker för CCU och 
omvandling av koldioxid till exempelvis 
kemikaliska produkter, gödningsmedel, 
bränsle och bioolja bör utforskas.

Or. en

Ändringsförslag 783
Konrad Szymański

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.3 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Infångning av koldioxid kan fortsätta 
synergetiskt med lagring i kemiska 
produkter (koldioxid till kemikalier). 
Dessutom finns alternativet med 
syntesgasbaserad bränsleproduktion för 
lagring, som kan användas för att jämna 
ut varierande kraftproduktion genom att 
förnybar vätgasproduktion införlivas. Det 
bränsle som producerar kan användas för 
att generera elektricitet vid toppar. 
Utveckling av kostnadseffektiv och 
bränslesnål förgasningsteknik är mycket 
viktig för dessa system.

Or. en

Ändringsförslag 784
Konrad Szymański
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.3 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det krävs dessutom att en tillförlitlig 
koldioxidinfrastruktur utvecklas i god tid, 
eftersom de flesta kraftverken för fossila 
bränslen och andra koldioxidkällor inte 
kommer att ligga nära lagringsområdena, 
vilket i många fall är under havsbotten, 
medan kraftverk brukar ligga där 
efterfrågan på elektricitet är högre.

Or. en

Ändringsförslag 785
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd kommer främst att ges till 
demonstration av hela CCS-kedjan för en 
representativ portfölj med olika tekniska 
alternativ för infångning, transport och
lagring. Detta ska kompletteras med 
forskning för vidareutveckling av dessa 
tekniker och i syfte att leverera mer 
konkurrenskraftiga infångningstekniker, 
bättre komponenter, integrerade system 
och processer, säker geologisk lagring och 
rationella lösningar för storskalig 
återanvändning av infångad koldioxid, för 
att möjliggöra en ökad kommersiell 
användning av CCS-tekniker vid kraftverk 
som drivs med fossila bränslen och andra 
kolintensiva industrier som tas i bruk efter 
2020.

Stöd kommer att ges till studier som 
finansieras av offentlig-privata 
partnerskap, främst till demonstration av 
hela CCS-kedjan för en representativ 
portfölj med olika tekniska alternativ, och 
till tekniker för infångning och 
användning av koldioxid (CCU). Detta ska 
kompletteras med forskning som 
finansieras av offentlig-privata 
partnerskap för vidareutveckling av dessa 
tekniker och i syfte att leverera mer 
konkurrenskraftiga infångnings- och 
användningstekniker, bättre komponenter, 
integrerade system och processer, säker 
geologisk lagring och rationella lösningar 
för storskalig återanvändning av infångad 
koldioxid, för att möjliggöra en ökad 
kommersiell användning av CCS- och 
CCU-tekniker vid kraftverk som drivs med 
fossila bränslen och andra kolintensiva 
industrier som tas i bruk efter 2020.
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Or. en

Motivering

På samma gång ska inte bara infångning och lagring utan också miljövänlig och hållbar 
användning av koldioxid eftersträvas. Eftersom dessa studier är för dyra och eftersom målet 
är kommersiell användning, måste de samfinansieras av den privata sektorn.

Ändringsförslag 786
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Geotermisk energi, vattenkraft och marin 
energi samt andra förnybara energikällor 
kan bidra till en mer koldioxidsnål 
energiförsörjning i Europa, samtidigt som 
försörjningssystemen blir mer flexibla för 
olika typer av energiproduktion och -
användning. Målet är att åstadkomma 
kommersiellt mogna, kostnadseffektiva 
och hållbara tekniker för att möjliggöra 
storskalig användning i industriella 
sammanhang, inbegripet integrering i 
elnätet. Havets energi, som tidvatten, 
strömmar och vågor, erbjuder verklig 
förutsägbar nollutsläppsenergi. 
Forskningen bör omfatta innovativ 
forskning på laboratorienivå om billiga och 
tillförlitliga komponenter och material för 
den högkorrosiva beväxningsutsatta miljön 
i havet, men också demonstration under de 
olika villkor som råder i Europas vatten.

Geotermisk energi, vattenkraft och marin 
energi samt andra förnybara energikällor 
kan bidra till en mer koldioxidsnål 
energiförsörjning i Europa, samtidigt som 
försörjningssystemen blir mer flexibla för 
olika typer av energiproduktion och -
användning. Målet är att åstadkomma 
kommersiellt mogna, kostnadseffektiva 
och hållbara tekniker för att möjliggöra 
storskalig användning i industriella 
sammanhang, inbegripet integrering i 
elnätet. Havets energi, som tidvatten, 
strömmar och vågor, erbjuder verklig 
förutsägbar nollutsläppsenergi. 
Forskningen bör omfatta innovativ 
forskning på laboratorienivå om billiga och 
tillförlitliga komponenter och material för 
den högkorrosiva beväxningsutsatta miljön 
i havet, men också demonstration under de 
olika villkor som råder i Europas vatten.
För att få en tydligare bild av huruvida 
vattenkraft, geotermisk energi och marin 
energi samt andra förnybara energikällor 
kan uppnå detta mål kommer en separat 
budgetpost att skapas för europeiska 
näringslivsinitiativ inom de energislagen i 
enlighet med SET-planen.

Or. it
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Ändringsförslag 787
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Geotermisk energi, vattenkraft och marin 
energi samt andra förnybara energikällor 
kan bidra till en mer koldioxidsnål 
energiförsörjning i Europa, samtidigt som 
försörjningssystemen blir mer flexibla för 
olika typer av energiproduktion och -
användning. Målet är att åstadkomma 
kommersiellt mogna, kostnadseffektiva 
och hållbara tekniker för att möjliggöra 
storskalig användning i industriella 
sammanhang, inbegripet integrering i 
elnätet. Havets energi, som tidvatten, 
strömmar och vågor, erbjuder verklig 
förutsägbar nollutsläppsenergi. 
Forskningen bör omfatta innovativ 
forskning på laboratorienivå om billiga och 
tillförlitliga komponenter och material för 
den högkorrosiva beväxningsutsatta miljön 
i havet, men också demonstration under de 
olika villkor som råder i Europas vatten.

Geotermisk energi, vattenkraft och marin 
energi samt andra förnybara energikällor 
kan bidra till en mer koldioxidsnål 
energiförsörjning i Europa, samtidigt som 
försörjningssystemen blir mer flexibla för 
olika typer av energiproduktion och -
användning. Målet är att åstadkomma 
kommersiellt mogna, kostnadseffektiva 
och hållbara tekniker för att möjliggöra 
användning i industriella sammanhang, 
inbegripet integrering i elnätet. Havets 
energi, som tidvatten, strömmar och vågor, 
erbjuder verklig förutsägbar 
nollutsläppsenergi. Forskningen bör 
omfatta innovativ forskning på 
laboratorienivå om billiga och tillförlitliga 
komponenter och material för den 
högkorrosiva beväxningsutsatta miljön och 
ökat fokus bör läggas på demonstration 
under de olika villkor som råder i Europas 
vatten med fokus på varaktighet, 
användning och and prognostisering av 
energi, med start med småskaliga 
demonstrationsmodeller.

Or. en

Ändringsförslag 788
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.4a. Sänka miljöpåverkan för de 
energikällor som används under en 
övergångsperiod
Färdplanen till en ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp visar att gas, på kort till 
medellång sikt, kan bidra till 
omvandlingen av energisystemet. Om man 
ska uppnå de erforderliga 
utsläppsminskningarna krävs det under 
den här övergångsperioden avsevärda 
investeringar i forskning, utveckling, 
demonstration och marknadsintroduktion 
av effektiva, säkra och tillförlitliga 
energitekniker med låga utsläpp för 
energikällor som används under en 
övergångsperiod. Tekniska forsknings-
och demonstrationsprojekt bör förbättra 
miljöprestanda, riskhantering och 
säkerhet för inhemska konventionella och 
okonventionella kolväten som en större 
bränslekälla för elproduktion och 
kombinerad uppvärmning och kylning. 
Målet är att sänka deras utsläpp och 
miljöpåverkan tills de kan ersättas och 
fasas ut av koldioxidsnåla alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 789
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att Europas energimål och mål för 
minskade koldioxidutsläpp ska kunna 
uppnås måste också nya bränslen och 
mobila energikällor utvecklas. Detta är 
särskilt viktigt för att möta utmaningen 

För att Europas energimål och mål för 
minskade koldioxidutsläpp ska kunna 
uppnås måste också trafikomställningar, 
nya bränslen och mobila energikällor 
utvecklas. Detta är särskilt viktigt för att 
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med att skapa smarta, gröna och 
integrerade transportlösningar. 
Värdekedjorna för dessa tekniker och 
alternativa bränslen är inte tillräckligt 
utvecklade, och utvecklingen måste drivas 
på till demonstrationsstadiet.

möta utmaningen med att skapa smarta, 
gröna och integrerade transportlösningar. 
Värdekedjorna för dessa tekniker och 
alternativa bränslen är inte tillräckligt 
utvecklade, och utvecklingen måste drivas 
på till demonstrationsstadiet.

Or. en

Ändringsförslag 790
Giles Chichester, Vicky Ford

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet för bioenergi är att utveckla de mest 
lovande teknikerna till kommersiell 
mognad så att det blir möjligt med 
storskalig hållbar produktion av 
avancerade andra generationens 
biobränslen samt högeffektiv kraftvärme 
från biomassa, inbegripet CCS. Syftet är att 
utveckla och demonstrera olika 
bioenergitekniker på olika skalor, med 
hänsyn till olikartade geografiska och 
klimatmässiga förhållanden och logistiska 
begränsningar. Med långsiktig forskning 
ska utvecklingen av en hållbar 
bioenergiindustri fram till och efter 2020 
stödjas. Denna verksamhet ska komplettera 
grundforskning (råmaterial, bioresurser) 
och industriell forskning (integrering i 
fordonsbestånd) som genomförs inom 
andra relevanta samhälleliga utmaningar.

Målet för bioenergi är att utveckla de mest 
lovande teknikerna till kommersiell 
mognad så att det blir möjligt med 
storskalig hållbar produktion av 
avancerade andra generationens 
biobränslen samt högeffektiv kraftvärme 
från biomassa, inbegripet CCS. Syftet är att 
utveckla och demonstrera olika 
bioenergitekniker på olika skalor, med 
hänsyn till produktion av stora volymer av 
olikartade biomassaförråd till 
konkurrenskraftiga 
tillverkningskostnader efter geografiska 
och klimatmässiga förhållanden och 
logistiska begränsningar. Med långsiktig 
forskning ska utvecklingen av en hållbar 
bioenergiindustri fram till och efter 2020 
stödjas. Denna verksamhet ska komplettera 
grundforskning (råmaterial, bioresurser) 
och industriell forskning (integrering i 
fordonsbestånd) som genomförs inom 
andra relevanta samhälleliga utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 791
Philippe Lamberts
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet för bioenergi är att utveckla de mest 
lovande teknikerna till kommersiell 
mognad så att det blir möjligt med 
storskalig hållbar produktion av 
avancerade andra generationens 
biobränslen samt högeffektiv kraftvärme 
från biomassa, inbegripet CCS. Syftet är 
att utveckla och demonstrera olika 
bioenergitekniker på olika skalor, med 
hänsyn till olikartade geografiska och 
klimatmässiga förhållanden och logistiska 
begränsningar. Med långsiktig forskning 
ska utvecklingen av en hållbar 
bioenergiindustri fram till och efter 2020 
stödjas. Denna verksamhet ska komplettera 
grundforskning (råmaterial, bioresurser) 
och industriell forskning (integrering i 
fordonsbestånd) som genomförs inom 
andra relevanta samhälleliga utmaningar.

Målet för bioenergi är att utveckla de mest 
lovande teknikerna till kommersiell 
mognad så att det blir möjligt med 
miljövänligt hållbar och klimatvänlig 
produktion av avancerade andra 
generationens biobränslen samt ytterst 
energieffektiv kraftvärme från biomassa. 
Syftet är att utveckla och demonstrera olika 
bioenergitekniker på olika skalor, med 
hänsyn till atmosfärisk koldioxidskuld för 
olika biomassaförråd, inklusive direkt och 
indirekt förändring i landanvändning, 
olikartade geografiska och klimatmässiga 
förhållanden och logistiska begränsningar. 
Med långsiktig forskning ska utvecklingen 
av en hållbar bioenergiindustri fram till och 
efter 2020 stödjas. Denna verksamhet ska 
komplettera grundforskning (råmaterial, 
bioresurser) och industriell forskning 
(integrering i fordonsbestånd) som 
genomförs inom andra relevanta 
samhälleliga utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 792
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – punkt 3 – led 3.3 – led 3.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet för bioenergi är att utveckla de mest 
lovande teknikerna till kommersiell 
mognad så att det blir möjligt med 
storskalig hållbar produktion av 
avancerade andra generationens
biobränslen samt högeffektiv kraftvärme 

Målet för bioenergi är att utveckla de mest 
lovande teknikerna till kommersiell 
mognad så att det blir möjligt med 
storskalig hållbar produktion av 
avancerade andra generationens 
biobränslen samt högeffektiv kraftvärme 
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från biomassa, inbegripet CCS. Syftet är 
att utveckla och demonstrera olika 
bioenergitekniker på olika skalor, med 
hänsyn till olikartade geografiska och 
klimatmässiga förhållanden och logistiska 
begränsningar. Med långsiktig forskning 
ska utvecklingen av en hållbar 
bioenergiindustri fram till och efter 2020 
stödjas. Denna verksamhet ska komplettera 
grundforskning (råmaterial, bioresurser) 
och industriell forskning (integrering i 
fordonsbestånd) som genomförs inom 
andra relevanta samhälleliga utmaningar.

från biomassa. Syftet är att utveckla och 
demonstrera olika bioenergitekniker på 
olika skalor, med hänsyn till olikartade 
geografiska och klimatmässiga 
förhållanden och logistiska begränsningar. 
Med långsiktig forskning ska utvecklingen 
av en hållbar bioenergiindustri fram till och 
efter 2020 stödjas. Denna verksamhet ska 
komplettera grundforskning (råmaterial, 
bioresurser) och industriell forskning 
(integrering i fordonsbestånd) som 
genomförs inom andra relevanta 
samhälleliga utmaningar.

Or. it

Ändringsförslag 793
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet för bioenergi är att utveckla de mest 
lovande teknikerna till kommersiell 
mognad så att det blir möjligt med 
storskalig hållbar produktion av 
avancerade andra generationens 
biobränslen samt högeffektiv kraftvärme 
från biomassa, inbegripet CCS. Syftet är att 
utveckla och demonstrera olika 
bioenergitekniker på olika skalor, med 
hänsyn till olikartade geografiska och 
klimatmässiga förhållanden och logistiska 
begränsningar. Med långsiktig forskning 
ska utvecklingen av en hållbar 
bioenergiindustri fram till och efter 2020 
stödjas. Denna verksamhet ska komplettera 
grundforskning (råmaterial, bioresurser) 
och industriell forskning (integrering i 
fordonsbestånd) som genomförs inom 
andra relevanta samhälleliga utmaningar.

Målet för bioenergi är att utveckla de mest 
lovande teknikerna till kommersiell 
mognad så att det blir möjligt med 
storskalig, fullt hållbar produktion av 
avancerade andra och tredje generationens 
biobränslen samt högeffektiv kraftvärme 
från biomassa, inbegripet CCS. Syftet är att 
utveckla och demonstrera olika 
bioenergitekniker på olika skalor, med 
hänsyn till olikartade geografiska och 
klimatmässiga förhållanden och logistiska 
begränsningar. Med långsiktig forskning 
ska utvecklingen av en hållbar 
bioenergiindustri fram till och efter 2020 
stödjas. Denna verksamhet ska komplettera 
grundforskning (råmaterial, bioresurser) 
och industriell forskning (integrering i 
fordonsbestånd) som genomförs inom 
andra relevanta samhälleliga utmaningar.

Or. en
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Ändringsförslag 794
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet för bioenergi är att utveckla de mest 
lovande teknikerna till kommersiell 
mognad så att det blir möjligt med 
storskalig hållbar produktion av 
avancerade andra generationens 
biobränslen samt högeffektiv kraftvärme 
från biomassa, inbegripet CCS. Syftet är 
att utveckla och demonstrera olika 
bioenergitekniker på olika skalor, med 
hänsyn till olikartade geografiska och 
klimatmässiga förhållanden och logistiska 
begränsningar. Med långsiktig forskning 
ska utvecklingen av en hållbar 
bioenergiindustri fram till och efter 2020 
stödjas. Denna verksamhet ska komplettera 
grundforskning (råmaterial, bioresurser) 
och industriell forskning (integrering i 
fordonsbestånd) som genomförs inom 
andra relevanta samhälleliga utmaningar.

Målet för bioenergi är att utveckla de mest 
lovande teknikerna till kommersiell 
mognad så att det blir möjligt med 
storskalig hållbar produktion av 
avancerade andra generationens 
biobränslen samt högeffektiv kraftvärme 
från biomassa. Syftet är att utveckla och 
demonstrera olika bioenergitekniker på 
olika skalor, med hänsyn till olikartade 
geografiska och klimatmässiga 
förhållanden och logistiska begränsningar. 
Med långsiktig forskning ska utvecklingen 
av en hållbar bioenergiindustri fram till och 
efter 2020 stödjas. Denna verksamhet ska 
komplettera grundforskning (råmaterial, 
bioresurser) och industriell forskning 
(integrering i fordonsbestånd) som 
genomförs inom andra relevanta 
samhälleliga utmaningar.

Or. en

Motivering

CCS är ingen bioenergiteknik.

Ändringsförslag 795
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – punkt 3 – led 3.3 – led 3.3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bränsleceller och vätgas rymmer en stor 
potential för att möta de energiutmaningar 

Bränsleceller och vätgas rymmer en stor 
potential för att möta de energiutmaningar 
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som Europa står inför. För att få ut denna 
typ av tekniker på marknaden snabbare 
krävs markant minskade kostnader. 
Kostnaden för bränslecellsystem för 
transporter måste till exempel minskas med 
en faktor på 10 under de närmaste tio åren. 
För att detta ska bli möjligt kommer stöd 
att ges till storskaliga demonstrationer och 
åtgärder i det förkommersiella stadiet för 
bärbara och stationära tillämpningar samt 
transporttillämpningar och relaterade 
tjänster, liksom långsiktig forskning och 
teknisk utveckling för att bygga upp en 
konkurrenskraftig bränslecellskedja och en 
hållbar vätgasproduktion och -infrastruktur 
i hela EU. Ett omfattande nationellt och 
internationellt samarbete krävs för att 
möjliggöra marknadsgenombrott i 
tillräckligt stor skala, inbegripet utveckling 
av lämpliga standarder.

som Europa står inför. För att få ut denna 
typ av tekniker på marknaden snabbare 
krävs markant minskade kostnader. 
Kostnaden för bränslecellsystem för 
transporter måste till exempel minskas med 
en faktor på minst 10 under de närmaste tio 
åren. För att detta ska bli möjligt kommer 
stöd att ges till storskaliga demonstrationer 
och åtgärder i det förkommersiella stadiet 
för bärbara och stationära tillämpningar 
samt transporttillämpningar och relaterade 
tjänster, liksom långsiktig forskning och 
teknisk utveckling för att bygga upp en 
konkurrenskraftig bränslecellskedja och en 
hållbar vätgasproduktion och -infrastruktur 
i hela EU. Ett omfattande nationellt och 
internationellt samarbete krävs för att 
möjliggöra marknadsgenombrott i 
tillräckligt stor skala, inbegripet utveckling 
av lämpliga standarder.

Or. it

Ändringsförslag 796
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.3 – 3.3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bränsleceller och vätgas rymmer en stor 
potential för att möta de energiutmaningar 
som Europa står inför. För att få ut denna 
typ av tekniker på marknaden snabbare 
krävs markant minskade kostnader. 
Kostnaden för bränslecellsystem för 
transporter måste till exempel minskas med 
en faktor på 10 under de närmaste tio åren. 
För att detta ska bli möjligt kommer stöd 
att ges till storskaliga demonstrationer och 
åtgärder i det förkommersiella stadiet för 
bärbara och stationära tillämpningar samt 
transporttillämpningar och relaterade 
tjänster, liksom långsiktig forskning och 

Bränsleceller och vätgas rymmer en stor 
potential för att möta de energiutmaningar 
som Europa står inför. För att få ut denna 
typ av tekniker på marknaden snabbare 
krävs markant minskade kostnader. 
Kostnaden för bränslecellsystem för 
transporter måste till exempel minskas med 
en faktor på 10 under de närmaste tio åren. 
För att detta ska bli möjligt kommer stöd 
att ges till demonstrationer och åtgärder i 
det förkommersiella stadiet för bärbara och 
stationära tillämpningar samt 
transporttillämpningar och relaterade 
tjänster, liksom långsiktig forskning och 
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teknisk utveckling för att bygga upp en 
konkurrenskraftig bränslecellskedja och 
en hållbar vätgasproduktion och -
infrastruktur i hela EU. Ett omfattande 
nationellt och internationellt samarbete 
krävs för att möjliggöra 
marknadsgenombrott i tillräckligt stor 
skala, inbegripet utveckling av lämpliga 
standarder.

teknisk utveckling för att bygga upp en 
hållbar bränslecellskedja och en hållbar 
vätgasproduktion och -infrastruktur i hela 
EU. Ett omfattande nationellt och 
internationellt samarbete krävs för att 
möjliggöra marknadsgenombrott i 
tillräckligt stor skala, inbegripet utveckling 
av lämpliga standarder.

Or. en

Ändringsförslag 797
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.3 – led 3.3.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns en mängd nya alternativ med 
långsiktig potential, till exempel 
pulvermetallbränsle, bränsle från 
fotosyntetiska mikroorganismer (i vatten 
och på land) samt från artificiell fotosyntes. 
Dessa nya tekniker kan medföra effektivare 
energiomvandling, mer kostnadsmässigt 
konkurrenskraftiga och hållbara tekniker 
och så gott som neutrala 
växthusgasprocesser som inte kräver 
jordbruksmark. Stöd kommer framför allt 
att ges till att föra dessa och andra 
tekniker med stor potential från 
laboratorierna till demonstrationsskala, 
med sikte på förkommersiell 
demonstration år 2020.

Det finns en mängd nya alternativ med 
långsiktig potential, bränsle från 
fotosyntetiska mikroorganismer (i vatten 
och på land) samt från artificiell fotosyntes. 
Dessa nya tekniker kan medföra effektivare 
energiomvandling, mer kostnadsmässigt 
konkurrenskraftiga och hållbara tekniker 
och så gott som neutrala 
växthusgasprocesser som inte kräver 
jordbruksmark. Stöd kommer framför allt 
att ges till att föra hållbara och säkra 
tekniker från laboratorierna till 
demonstrationsskala, med fokus på 
livscykelkostnaden för energi och 
miljöpåverkan. 

Or. en

Ändringsförslag 798
Maria Da Graça Carvalho
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.3a. Flexibla och effektiva kraftverk för 
fossilt bränsle – förnybar energi med 
varierande tillgång
Flexibla och effektiva kraftverk för fossilt 
bränsle är fortfarande nödvändiga för att 
garantera stabilitet i elnätet och säker 
elförsörjning. Under en övergångsperiod, 
vid övergången till en ekonomi med låg 
koldioxidförbrukning, står vi inför 
utmaningen att hitta en balans mellan 
elkraft från förnybar energi med 
varierande tillgång och elkraft från 
flexibla konventionella kraftverk. 
Konventionella kraftverk är i nuläget 
konstruerade för drift vid 
grundbelastning, medan de när förnybar 
energi ökar frekvent kommer att drivas 
med delbelastning. I detta läge är de 
mindre effektiva, vilket inverkar på 
utsläppen.
Forskning krävs för att optimera 
flexibiliteten och effektiviteten hos 
konventionella kraftverk när de drivs med 
delbelastning, så att flexibla och effektiva 
reserver är tillgängliga för att komplettera 
och stödja tillväxten av förnybar energi 
och gradvis möjliggöra en bättre 
integrering av elkraft från förnybar 
energi i elnätet.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.4 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.4. Ett enda smart europeiskt elnät 3.4. Ett enda smart, flexibelt europeiskt 
energinät

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elnäten står inför tre besläktade 
utmaningar när det gäller att skapa ett 
konsumentvänligt och allt mer 
koldioxidsnålt elsystem: att skapa en enda 
europeisk marknad, att integrera det stora 
antalet nya, förnybara energikällor, samt att 
hantera interaktionerna mellan miljontals 
leverantörer och kunder (och att allt fler 
hushåll kommer att fungera som både och), 
inbegripet ägare av elfordon. De framtida 
elnäten kommer att spela en avgörande roll 
för övergången till ett elsystem där de 
fossila bränslena fasas ut, samtidigt som 
konsumenterna ska erbjudas bättre 
flexibilitet och kostnadsfördelar. Det 
övergripande målet för år 2020 är att 
omkring 35 % av elen ska härstamma och 
distribueras från spridda och koncentrerade 
förnybara energikällor.

Energinäten står inför tre besläktade 
utmaningar när det gäller att skapa ett 
konsumentvänligt och allt mer 
koldioxidsnålt elsystem: att skapa en enda 
europeisk marknad, att integrera det stora 
antalet nya, förnybara energikällor, samt att 
hantera interaktionerna mellan miljontals 
leverantörer och kunder (och att allt fler 
hushåll kommer att fungera som både och), 
inbegripet ägare av elfordon. De framtida 
elnäten kommer att spela en avgörande roll 
för övergången till ett elsystem där de 
fossila bränslena fasas ut, samtidigt som 
konsumenterna ska erbjudas bättre 
flexibilitet och kostnadsfördelar. Det 
övergripande målet för år 2020 är att 
omkring 35 % av elen ska härstamma och 
distribueras från spridda och koncentrerade 
förnybara energikällor.

Or. en

Ändringsförslag 801
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Elnäten står inför tre besläktade 
utmaningar när det gäller att skapa ett 
konsumentvänligt och allt mer 
koldioxidsnålt elsystem: att skapa en enda 
europeisk marknad, att integrera det stora 
antalet nya, förnybara energikällor, samt att 
hantera interaktionerna mellan miljontals 
leverantörer och kunder (och att allt fler 
hushåll kommer att fungera som både och), 
inbegripet ägare av elfordon. De framtida 
elnäten kommer att spela en avgörande roll 
för övergången till ett helt koldioxidfritt 
elsystem, samtidigt som konsumenterna 
ska erbjudas bättre flexibilitet och 
kostnadsfördelar. Det övergripande målet 
för år 2020 är att omkring 35 % av elen ska 
härstamma och distribueras från spridda 
och koncentrerade förnybara energikällor.

Elnäten står inför tre besläktade 
utmaningar när det gäller att skapa ett 
konsumentvänligt elsystem som allt mer 
bygger på förnybara energikällor: att 
skapa en enda europeisk marknad, att 
integrera det stora antalet nya, förnybara 
energikällor, samt att hantera 
interaktionerna mellan miljontals 
leverantörer och kunder (och att allt fler 
hushåll kommer att fungera som både och), 
inbegripet ägare av elfordon. De framtida 
elnäten kommer att spela en avgörande roll 
för övergången till ett elsystem som helt 
bygger på förnybara energikällor, 
samtidigt som konsumenterna ska erbjudas 
bättre flexibilitet och kostnadsfördelar. Det 
övergripande målet för år 2020 är att 
omkring 35 % av elen ska härstamma och 
distribueras från spridda och koncentrerade 
förnybara energikällor.

Or. en

Ändringsförslag 802
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla möjliga metoder för att framgångsrikt 
balansera energiförsörjning och efterfrågan 
måste beaktas, för att minimera utsläpp och 
kostnader. Nya energisystemtekniker och 
en dubbelriktad digital 
kommunikationsinfrastruktur måste 
utforskas och integreras i elnätet. Detta 
bidrar till bättre planering, övervakning, 
kontroll och säker drift av näten såväl 
under normala förhållanden som i 
nödlägen, samt till bättre hantering av 
interaktionerna mellan leverantörer och 

Alla möjliga metoder för att framgångsrikt 
balansera energiförsörjning och efterfrågan 
måste beaktas, för att minimera utsläpp och 
kostnader. Nya energisystemtekniker, 
efterfråganshantering och en dubbelriktad 
digital kommunikationsinfrastruktur måste 
utforskas och integreras i elnätet. Detta 
bidrar till bättre planering, övervakning, 
kontroll och säker drift av näten såväl 
under normala förhållanden som i 
nödlägen, samt till bättre hantering av 
interaktionerna mellan leverantörer och 
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kunder och av transport och hantering av 
samt handel i energiflödet. När det gäller 
installationer av framtida infrastrukturer 
ska energisystemomfattande aspekter 
beaktas vid utformning av indikatorer och 
kostnadsnyttoanalyser. Dessutom ska 
synergieffekterna mellan smarta nät och 
telekommunikationsnät maximeras för att 
undvika dubbelinvesteringar och öka 
användningen av smarta energitjänster.

kunder och av transport och hantering av 
samt handel i energiflödet. När det gäller 
installationer av framtida infrastrukturer
ska energisystemomfattande aspekter 
beaktas vid utformning av indikatorer och 
kostnadsnyttoanalyser. Dessutom ska 
synergieffekterna mellan smarta nät och 
telekommunikationsnät maximeras för att 
undvika dubbelinvesteringar och öka 
användningen av smarta energitjänster.

Or. en

Ändringsförslag 803
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nya sätt att lagra energi (inbegripet såväl 
storskaliga lösningar som batterier) och 
fordonssystem ska möjliggöra den 
flexibilitet som krävs mellan produktion 
och efterfrågan. Förbättrade IKT-lösningar 
ska ytterligare öka flexibiliteten i 
efterfrågan på elektricitet, genom att 
kunder (industrikunder, kommersiella 
kunder och bostäder) får tillgång till 
nödvändiga automatiseringsverktyg.

Nya sätt att lagra energi (inbegripet såväl 
storskaliga lösningar som batterier) och 
fordonssystem ska möjliggöra den 
flexibilitet som krävs mellan produktion 
och efterfrågan. Förbättrade IKT-lösningar 
ska ytterligare öka flexibiliteten i 
efterfrågan på elektricitet, genom att 
kunder (industrikunder, kommersiella 
kunder och bostäder) får tillgång till 
nödvändiga automatiserings- och 
styrningsverktyg.

Or. en

Ändringsförslag 804
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.4a. Stödjande och balanserande 
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tekniker med icke-fossilt bränsle
Enligt kommissionens analys i 
Energifärdplan för 2050, måste unionens 
kraftsektor minska koldioxidutsläppen 
med 93-99 % fram till 2030. Om unionens 
långsiktiga klimat- och energimål ska 
kunna uppnås, får kraftgenerering med 
fossila bränslen och all teknik med 
koldioxidutsläpp inte förekomma i 
unionen efter 2030 (eller begränsas till ett 
absolut minimum). Mot bakgrund av detta 
är ytterligare forskning ytterst nödvändig 
för att skynda på utvecklingen och 
användningen av stödjande och 
balanserande tekniker med icke-fossilt 
bränsle som är flexibla och fullt hållbara, 
och på så sätt kan den snabbt ökande 
tillgången på variabla förnybara 
energikällor integreras.
Fossil bränsleteknik ska inte finansieras 
med Horisont 2020-medel eftersom den är 
fullt utvecklad och redan får tillräckligt 
stöd från den utvecklade industrin för 
fossilt bränsle. Det ligger inte i linje med 
unionens agenda för utfasning av fossila 
bränslen till 2050 att med unionens 
begränsade allmänna resurser stödja 
teknik som släpper ut koldioxid.

Or. en

Ändringsförslag 805
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På lång sikt krävs nya, mer effektiva och 
kostnadsmässigt konkurrenskraftiga 
tekniker. Framstegen bör påskyndas genom 
multidisciplinär forskning för att 
åstadkomma vetenskapliga genombrott 
inom energirelaterade koncept och 

På lång sikt krävs nya, mer effektiva och 
kostnadsmässigt konkurrenskraftiga 
tekniker. Framstegen bör påskyndas genom 
multidisciplinär forskning för att 
åstadkomma vetenskapliga genombrott 
inom energirelaterade koncept och 
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möjliggörande teknik (t.ex. nanovetenskap, 
materialkunskap, fasta tillståndets fysik, 
IKT, biovetenskap, datalogi och rymd); 
samt utveckling av innovationer i framtida 
och ny teknik.

möjliggörande teknik (t.ex. nanovetenskap, 
materialkunskap, fasta tillståndets fysik, 
IKT, biovetenskap, datalogi och rymd, 
kritiska metaller från avfall, restämnen 
och biprodukter); samt utveckling av 
innovationer i framtida och ny teknik.

Or. en

Motivering

Säker, ren och effektiv energi kan inte erhållas utan en utbredd användning av förnybara 
energikällor, vilket bygger på en del kritiska metaller. Alla tekniska sätt att utvinna dessa 
metaller måste beaktas, inbegripet utvinning från avfall, vilket är tvärvetenskaplig forskning.

Ändringsförslag 806
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avancerad forskning krävs också för att 
skapa lösningar för att anpassa 
energisystemen till de föränderliga 
klimatförhållandena. Prioriteringarna kan 
justeras om nya vetenskapliga eller 
tekniska behov uppstår, eller om nya 
fenomen observeras som kan vara tecken 
på lovande utveckling eller risker för 
samhället och som kan uppträda under 
genomförandet av Horisont 2020.

Avancerad forskning krävs också för att 
skapa lösningar för att anpassa 
energisystemen till de föränderliga 
klimatförhållandena. De utmaningar som 
sol- och vindenergins periodiska karaktär 
skapar måste hanteras. Prioriteringarna 
kan justeras om nya vetenskapliga eller 
tekniska behov uppstår, eller om nya 
fenomen observeras som kan vara tecken 
på lovande utveckling eller risker för 
samhället och som kan uppträda under 
genomförandet av Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 807
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.5 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avancerad forskning krävs också för att 
skapa lösningar för att anpassa 
energisystemen till de föränderliga 
klimatförhållandena. Prioriteringarna kan 
justeras om nya vetenskapliga eller 
tekniska behov uppstår, eller om nya 
fenomen observeras som kan vara tecken 
på lovande utveckling eller risker för 
samhället och som kan uppträda under 
genomförandet av Horisont 2020.

Detta kan omfatta forsknings- och 
demonstrationsprojekt för att förbättra 
miljöprestanda, riskhantering och 
säkerhet för nya energikällor som 
okonventionella kolväten. Avancerad 
forskning krävs också för att skapa 
lösningar för att anpassa energisystemen 
till de föränderliga klimatförhållandena. 
Prioriteringarna kan justeras om nya 
vetenskapliga eller tekniska behov uppstår, 
eller om nya fenomen observeras som kan 
vara tecken på lovande utveckling eller 
risker för samhället och som kan uppträda 
under genomförandet av Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 808
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana innovationer ska fokuseras på att 
skapa gynnsamma marknadsförhållanden 
på regel-, administrations- och 
finansieringsnivå för koldioxidsnåla, 
förnybara och energieffektiva tekniker och 
lösningar. Stöd kommer att ges till åtgärder 
som underlättar genomförandet av 
energipolitiken, bereder marken för 
uppsättningen av investeringar, stödjer 
kapacitetsutvecklingen och ökar 
allmänhetens acceptans.

Sådana innovationer ska fokuseras på att 
skapa gynnsamma marknadsförhållanden 
på regel-, administrations- och 
finansieringsnivå för förnybara och för 
slutanvändaren energieffektiva tekniker 
och lösningar. Stöd kommer att ges till 
åtgärder som underlättar genomförandet av 
energipolitiken, bereder marken för 
uppsättningen av investeringar, stödjer 
kapacitetsutvecklingen och ökar 
allmänhetens acceptans och deltagande.

Or. en

Ändringsförslag 809
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Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.7 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mot bakgrund av punkt 3.6 och denna 
punkt, ska initiativet Intelligent energi –
Europa, som framgångsrikt har 
genomförts inom ramen för programmet 
Konkurrenskraft och innovation, fortsätta 
med en generös budgettilldelning under 
det nuvarande Horisont 2020-
programmet.

Or. en

Ändringsförslag 810
Britta Thomsen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioriteringen för genomförandet av 
verksamheterna inom den här utmaningen 
avgörs av behovet att stärka den europeiska 
dimensionen i energiforskning och -
innovationer. Ett huvudsyfte är att stödja 
genomförandet av agendan för forskning 
och innovation för den strategiska EU-
planen för energiteknik (SET-planen) för 
att uppnå målen i EU:s energi- och 
klimatförändringspolitik. Det innebär att 
viktig information kan hämtas från färd-
och genomförandeplanerna inom SET-
planen när arbetsprogrammen formuleras. 
Förvaltningsstrukturen för SET-planen 
används som en principiell bas för den 
strategiska prioriteringen och 
samordningen av energiforskning och -
innovationer inom EU.

Prioriteringen för genomförandet av 
verksamheterna inom den här utmaningen 
avgörs av behovet att stärka den europeiska 
dimensionen i energiforskning och -
innovationer. Ett huvudsyfte är att stödja 
genomförandet av agendan för forskning 
och innovation för den strategiska EU-
planen för energiteknik (SET-planen) för 
att uppnå målen i EU:s energi- och 
klimatförändringspolitik. Det innebär att 
viktig information kan hämtas från färd-
och genomförandeplanerna inom SET-
planen när arbetsprogrammen formuleras. 
Förvaltningsstrukturen för SET-planen 
används som en principiell bas för den 
strategiska prioriteringen och 
samordningen av energiforskning och -
innovationer inom EU. Näringslivets 
bidrag till styrningen av de europeiska 
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näringslivsinitiativen kommer att beaktas 
formellt och öppet med hänsyn till medel 
som finansierar prioriteringar som 
fastställts i genomförandeplanerna till 
dessa initiativ. Initiativen ska finansieras 
via speciella budgetrubriker per teknik, 
vilka skapas under SET-planens 
budgetrubrik.

Or. en

Motivering

Speciella budgetrubriker för varje enskilt näringslivsinitiativ ger bättre insyn och bidrar till 
att undvika kohandel mellan tekniker som kompletterar varandra, som förnybar energiteknik, 
energieffektivitet och smarta nät.

Ändringsförslag 811
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioriteringen för genomförandet av 
verksamheterna inom den här utmaningen 
avgörs av behovet att stärka den europeiska 
dimensionen i energiforskning och -
innovationer. Ett huvudsyfte är att stödja 
genomförandet av agendan för forskning 
och innovation för den strategiska EU-
planen för energiteknik (SET-planen) för 
att uppnå målen i EU:s energi- och 
klimatförändringspolitik. Det innebär att 
viktig information kan hämtas från färd-
och genomförandeplanerna inom SET-
planen när arbetsprogrammen formuleras. 
Förvaltningsstrukturen för SET-planen 
används som en principiell bas för den 
strategiska prioriteringen och 
samordningen av energiforskning och -
innovationer inom EU.

Prioriteringen för genomförandet av 
verksamheterna inom den här utmaningen 
avgörs av behovet att stärka den europeiska 
dimensionen i energiforskning och -
innovationer. Ett huvudsyfte är att stödja 
genomförandet av agendan för forskning 
och innovation för den strategiska EU-
planen för energiteknik (SET-planen) för 
att uppnå målen i EU:s energi- och 
klimatförändringspolitik. Det innebär att 
viktig information kan hämtas från färd-
och genomförandeplanerna inom SET-
planen när arbetsprogrammen formuleras. 
Förvaltningsstrukturen för SET-planen 
används som en principiell bas för den 
strategiska prioriteringen och 
samordningen av energiforskning och -
innovationer inom EU. Näringslivets 
bidrag till styrningen av de europeiska 
näringslivsinitiativen kommer att beaktas 
med hänsyn till medel som finansierar 
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prioriteringar som fastställts i 
genomförandeplanerna till dessa initiativ. 
Initiativen ska finansieras via speciella 
budgetrubriker per teknik, vilka skapas 
under SET-planens budgetrubrik.

Or. en

Ändringsförslag 812
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioriteringen för genomförandet av 
verksamheterna inom den här utmaningen 
avgörs av behovet att stärka den europeiska 
dimensionen i energiforskning och -
innovationer. Ett huvudsyfte är att stödja 
genomförandet av agendan för forskning 
och innovation för den strategiska EU-
planen för energiteknik (SET-planen) för 
att uppnå målen i EU:s energi- och 
klimatförändringspolitik. Det innebär att 
viktig information kan hämtas från färd-
och genomförandeplanerna inom SET-
planen när arbetsprogrammen formuleras. 
Förvaltningsstrukturen för SET-planen 
används som en principiell bas för den 
strategiska prioriteringen och 
samordningen av energiforskning och -
innovationer inom EU.

Prioriteringen för genomförandet av 
verksamheterna inom den här utmaningen 
avgörs av behovet att stärka den europeiska 
dimensionen i energiforskning och -
innovationer. Ett huvudsyfte är att stödja 
genomförandet av agendan för forskning 
och innovation för den strategiska EU-
planen, för energiteknik (SET-planen), 
framför allt för teknik som definitivt 
bidrar till att uppnå 2020- och 2050-målen 
i EU:s energi- och 
klimatförändringspolitik, samtidigt som 
fokus läggs på teknik som ger mest när 
det gäller nya arbetstillfällen. Det innebär 
att viktig information kan hämtas från färd-
och genomförandeplanerna inom SET-
planen när arbetsprogrammen formuleras. 
Förvaltningsstrukturen för SET-planen 
används som en principiell bas för den 
strategiska prioriteringen och 
samordningen av energiforskning och -
innovationer inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 813
Philippe Lamberts
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den icke-tekniska agendan styrs av EU:s 
energipolitik och lagstiftning. Stöd 
kommer att ges till nödvändiga incitament 
för massanvändning av demonstrerade 
teknik- och tjänstelösningar, processer och 
politiska initiativ för koldioxidsnål teknik 
och energieffektivitet inom hela EU. Detta 
kan innefatta stöd till tekniskt bistånd för 
utveckling och genomförande av 
investeringar i energieffektivitet och 
förnybar energi.

Den icke-tekniska agendan styrs av EU:s 
energipolitik och lagstiftning. Stöd 
kommer att ges till nödvändiga incitament 
för massanvändning av demonstrerade 
teknik- och tjänstelösningar, processer och 
politiska initiativ för förnybar teknik och 
energieffektivitet inom hela EU. Detta kan 
innefatta stöd till tekniskt bistånd för 
utveckling och genomförande av 
investeringar i energieffektivitet och 
förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 814
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.8 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Partnerskap med europeiska intressenter är 
viktigt för att dela resurser och för 
gemensamt genomförande. Det är tänkbart, 
efter bedömning från fall till fall, att 
befintliga europeiska näringslivsinitiativ 
inom SET-planen omvandlas till 
formaliserade offentlig-privata partnerskap, 
om det anses lämpligt, för att öka nivån 
och samordningen av nationell finansiering 
och för att stimulera gemensamma 
forsknings- och innovationsåtgärder bland 
medlemsstaterna. Stöd till allianser med 
offentliga forskningsutövare kan övervägas 
(inbegripet i samarbete med 
medlemsstater), framför allt till den 
europeiska alliansen för energiforskning 

Partnerskap med europeiska intressenter är 
viktigt för att dela resurser och för 
gemensamt genomförande. På detta 
område skulle det vara lämpligt att 
utveckla innovativa verktyg för att skynda 
på forskningen, så som ”patentpooler”, 
som möjliggör gemensam användning av 
industriell äganderätt mot lämplig 
ersättning till innehavarna av 
rättigheterna, eller innovationspriser, för 
att undanröja hinder för forskningen och 
för att påskynda satsningarna från såväl 
offentlig som privat sektor. Det är 
tänkbart, efter bedömning från fall till fall, 
att befintliga europeiska näringslivsinitiativ 
inom SET-planen omvandlas till 
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som upprättats inom SET-planen för att 
samla offentliga forskningsresurser och 
infrastrukturer för arbete inom viktiga 
forskningsområden av europeiskt intresse. 
Internationella samordningsåtgärder ska 
stödja SET-planens prioriteringar i enlighet 
med principen om variabel geometri, med 
beaktande av de aktuella ländernas 
kapacitet och specifika egenskaper.

formaliserade offentlig-privata partnerskap, 
om det anses lämpligt, för att öka nivån 
och samordningen av nationell finansiering 
och för att stimulera gemensamma 
forsknings- och innovationsåtgärder bland 
medlemsstaterna. Stöd till allianser med 
offentliga forskningsutövare kan övervägas 
(inbegripet i samarbete med 
medlemsstater), framför allt till den 
europeiska alliansen för energiforskning 
som upprättats inom SET-planen för att 
samla offentliga forskningsresurser och 
infrastrukturer för arbete inom viktiga 
forskningsområden av europeiskt intresse. 
Internationella samordningsåtgärder ska 
stödja SET-planens prioriteringar i enlighet 
med principen om variabel geometri, med 
beaktande av de aktuella ländernas 
kapacitet och specifika egenskaper.

Or. fr

Ändringsförslag 815
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.8 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Partnerskap med europeiska intressenter är 
viktigt för att dela resurser och för 
gemensamt genomförande. Det är 
tänkbart, efter bedömning från fall till 
fall, att befintliga europeiska 
näringslivsinitiativ inom SET-planen 
omvandlas till formaliserade offentlig-
privata partnerskap, om det anses 
lämpligt, för att öka nivån och 
samordningen av nationell finansiering 
och för att stimulera gemensamma 
forsknings- och innovationsåtgärder 
bland medlemsstaterna. Stöd till allianser 
med offentliga forskningsutövare kan 
övervägas (inbegripet i samarbete med 

Partnerskap med europeiska intressenter är 
viktigt för att dela resurser och för 
gemensamt genomförande. Stöd till 
allianser med offentliga forskningsutövare 
kan övervägas (inbegripet i samarbete med 
medlemsstater), framför allt till den 
europeiska alliansen för energiforskning 
som upprättats inom SET-planen för att 
samla offentliga forskningsresurser och 
infrastrukturer för arbete inom viktiga 
forskningsområden av europeiskt intresse. 
Internationella samordningsåtgärder ska 
stödja SET-planens prioriteringar i enlighet 
med principen om variabel geometri, med 
beaktande av de aktuella ländernas 
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medlemsstater), framför allt till den 
europeiska alliansen för energiforskning 
som upprättats inom SET-planen för att 
samla offentliga forskningsresurser och 
infrastrukturer för arbete inom viktiga 
forskningsområden av europeiskt intresse. 
Internationella samordningsåtgärder ska 
stödja SET-planens prioriteringar i enlighet 
med principen om variabel geometri, med 
beaktande av de aktuella ländernas 
kapacitet och specifika egenskaper.

kapacitet och specifika egenskaper.

Or. en

Ändringsförslag 816
Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.8 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Partnerskap med europeiska intressenter är 
viktigt för att dela resurser och för 
gemensamt genomförande. Det är tänkbart, 
efter bedömning från fall till fall, att 
befintliga europeiska näringslivsinitiativ 
inom SET-planen omvandlas till 
formaliserade offentlig-privata partnerskap, 
om det anses lämpligt, för att öka nivån 
och samordningen av nationell finansiering 
och för att stimulera gemensamma 
forsknings- och innovationsåtgärder bland 
medlemsstaterna. Stöd till allianser med 
offentliga forskningsutövare kan övervägas 
(inbegripet i samarbete med 
medlemsstater), framför allt till den 
europeiska alliansen för energiforskning 
som upprättats inom SET-planen för att 
samla offentliga forskningsresurser och 
infrastrukturer för arbete inom viktiga 
forskningsområden av europeiskt intresse. 
Internationella samordningsåtgärder ska 
stödja SET-planens prioriteringar i enlighet 
med principen om variabel geometri, med 
beaktande av de aktuella ländernas 

Partnerskap med europeiska intressenter är 
viktigt för att dela resurser och för 
gemensamt genomförande. Det är tänkbart, 
efter bedömning från fall till fall, att 
befintliga europeiska näringslivsinitiativ 
inom SET-planen omvandlas till 
formaliserade offentlig-privata partnerskap, 
om det anses lämpligt, för att öka nivån 
och samordningen av nationell finansiering 
och för att stimulera gemensamma 
forsknings- och innovationsåtgärder bland 
medlemsstaterna. Stöd till allianser med 
offentliga forskningsutövare kan övervägas 
(inbegripet i samarbete med 
medlemsstater), framför allt till den 
europeiska alliansen för energiforskning 
som upprättats inom SET-planen för att 
samla offentliga forskningsresurser och 
infrastrukturer för arbete inom viktiga 
forskningsområden av europeiskt intresse. 
Internationella samordningsåtgärder ska 
stödja SET-planens prioriteringar i enlighet 
med principen om variabel geometri, med 
beaktande av de aktuella ländernas 
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kapacitet och specifika egenskaper. kapacitet och specifika egenskaper. 
Finansiering genom Horisont 2020 
kommer inte att ske via mekanismer som 
kräver nationell samfinansiering, om inte 
åtgärder har vidtagits som tillåter fullt 
deltagande av projektpartners från länder 
som inte kan erbjuda samfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 817
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.8 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska kommissionens 
informationssystem för SET-planen ska 
mobiliseras för att i samarbete med 
intressenter utveckla 
nyckelutförandeindikatorer (KPI:er) för att 
övervaka genomförandeförloppet. 
Indikatorerna ska avläsas regelbundet så att 
den senaste informationen om utvecklingen 
alltid är tillgänglig. Mer allmänt ska 
genomförandet under denna utmaning 
sträva efter att förbättra samordningen av 
relevanta program, initiativ och politiska 
åtgärder inom EU, till exempel 
sammanhållningspolitiken, framför allt 
genom de nationella och regionala 
strategierna för smart specialisering, samt 
mekanismerna i systemet för handel med 
utsläppsrätter, till exempel rörande stöd till 
demonstrationsprojekt.

Europeiska kommissionens 
informationssystem för SET-planen ska 
mobiliseras för att i samarbete med 
intressenter utveckla 
nyckelutförandeindikatorer (KPI:er) för att 
övervaka genomförandeförloppet. 
Indikatorerna ska avläsas regelbundet så att 
den senaste informationen om utvecklingen 
alltid är tillgänglig. Mer allmänt ska 
genomförandet under denna utmaning 
sträva efter att förbättra samordningen av 
relevanta program, initiativ och politiska 
åtgärder inom EU, till exempel 
sammanhållningspolitiken, framför allt 
genom de nationella och regionala 
strategierna för smart specialisering, samt 
mekanismerna i systemet för handel med 
utsläppsrätter, till exempel rörande stöd till 
demonstrationsprojekt på området 
förnybar energi och energieffektivitet. 

Or. en

Ändringsförslag 818
Maria Da Graça Carvalho



AM\909647SV.doc 45/169 PE492.826v02-00

SV

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3 – led 3.8 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioriteringarna för beslutsprocesser och 
marknadsupptagning bör bygga på 
framgången för initiativet Intelligent 
energi – Europa, som sedan det inrättades 
2003 har tillhandahållit medel till mer än 
500 europeiska projekt i vilka 
3 500 europeiska organisationer har varit 
delaktiga. Initiativet Intelligent energi –
Europa bör fortsätta med liknande mål 
och förvaltas på samma sätt som hittills.

Or. en

Ändringsförslag 819
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Smarta, gröna och integrerade 
transporter

4. Smarta, gröna och integrerade 
transporter och rörlighet

Or. en

Ändringsförslag 820
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – led 4.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.1. Resurseffektiva transporter som 
respekterar miljön

4.1. Resurseffektiva transporter som 
respekterar miljön och till ett rimligt pris
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Or. en

Ändringsförslag 821
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – punkt 4 – led 4.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fram till år 2050 ska koldioxidutsläppen 
minskas med 60 %, bland annat genom 
att användningen av bilar som drivs med 
konventionella drivmedel i städer ska 
halveras, och att stadslogistiken i större 
stadskärnor ska vara i princip koldioxidfri 
år 2030. Användningen av bränslen med 
lågt kolinnehåll inom luftfarten ska ha 
uppnått 40 % år 2050, och 
koldioxidutsläppen från bunkerolja från 
sjöfart ska minska med 40 % fram till 
2050.

utgår

Or. it

Motivering

Som dess namn ger vid handen omfattar ramprogrammet endast perioden fram till och med 
2020. Det finns därför ingen anledning att blicka framåt mot möjliga framtida scenarion för 
kommande årtionden.

Ändringsförslag 822
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – led 4.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fram till år 2050 ska koldioxidutsläppen 
minskas med 60 %, bland annat genom att 
användningen av bilar som drivs med 
konventionella drivmedel i städer ska 
halveras, och att stadslogistiken i större 
stadskärnor ska vara i princip koldioxidfri 

Fram till år 2050 ska koldioxidutsläppen 
minskas med 60 %, jämfört med 1990 års 
nivåer, bland annat genom att 
användningen av bilar som drivs med 
konventionella drivmedel i städer ska 
halveras, och att stadslogistiken i större 
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år 2030. Användningen av bränslen med 
lågt kolinnehåll inom luftfarten ska ha 
uppnått 40 % år 2050, och 
koldioxidutsläppen från bunkerolja från 
sjöfart ska minska med 40 % fram till 
2050.

stadskärnor ska vara i princip koldioxidfri 
år 2030. Användningen av bränslen med 
lågt kolinnehåll inom luftfarten ska ha 
uppnått 40 % år 2050, och 
koldioxidutsläppen från bunkerolja från 
sjöfart ska minska med 40 % fram till 
2050, jämfört med 2005 års nivåer.

Or. en

Motivering

Syftet är att skapa klarhet. VITBOK Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde 
– ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem (KOM 2011(0144) slutlig).

Ändringsförslag 823
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – punkt 4 – led 4.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och innovationer ska i hög grad 
bidra till utveckling och ökande 
användning av nödvändiga lösningar för 
samtliga transportsätt, vilket kommer att 
leda till en kraftig minskning av 
miljöskadliga transportutsläpp (av till 
exempel koldioxid, kväve- och 
svaveloxider), minskat beroende av fossila 
bränslen inom transportbranschen, minskad 
inverkan från transporter på den biologiska 
mångfalden och bättre hushållning med 
naturresurser.

Forskning och innovationer ska i hög grad 
bidra till utveckling och ökande 
användning av nödvändiga lösningar för 
samtliga transportsätt, vilket, till 
konkurrensmässiga marknadspriser,
kommer att leda till en kraftig minskning 
av miljöskadliga transportutsläpp av 
växthusgaser (av till exempel kväve- och 
svaveloxider), minskat beroende av fossila 
bränslen inom transportbranschen, minskad 
inverkan från transporter på den biologiska 
mångfalden och bättre hushållning med 
naturresurser.

Or. it

Motivering

Det är både absurt och vilseledande att klassificera koldioxid, som ingår i fotosyntesen, som 
miljöskadlig. 
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Ändringsförslag 824
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – led 4.1 – stycke 3 – led 4.1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamheten inom detta område 
fokuseras på slutprodukter, men omfattar 
även bränslefattiga och ekologiska 
konstruktions- och tillverkningsprocesser, 
där återanvändbarhet har integrerats i 
konstruktionsfasen.

Verksamheten inom detta område 
fokuseras på slutprodukter, men omfattar 
även bränslefattiga och ekologiska 
konstruktions- och tillverkningsprocesser, 
som tar hänsyn till hela 
livscykelprocessen, där återanvändbarhet 
har integrerats i konstruktionsfasen.

Or. en

Ändringsförslag 825
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – punkt 4 – led 4.1 – stycke 3 – led 4.1.1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckling och ökad användning av 
renare framdrivningstekniker är viktigt för 
att minska eller eliminera koldioxidutsläpp 
och föroreningar från transporter. Nya, 
innovativa lösningar krävs som bygger på 
elektriska motorer och batterier, 
bränsleceller eller hybriddrift. Tekniska 
genombrott kan också bidra till att förbättra 
miljöprestanda för traditionella 
framdrivningssystem.

(a) Utveckling och ökad användning av 
renare framdrivningstekniker är viktigt för 
att minska eller eliminera koldioxidutsläpp 
och föroreningar från transporter. Nya, 
innovativa lösningar till 
konkurrenskraftiga marknadspriser krävs 
som bygger på elektriska motorer och 
batterier, bränsleceller eller hybriddrift. 
Tekniska genombrott kan också bidra till 
att förbättra miljöprestanda för traditionella 
framdrivningssystem.

Or. it

Ändringsförslag 826
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – led 4.1 – stycke 3 – led 4.1.1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckling och ökad användning av 
renare framdrivningstekniker är viktigt för 
att minska eller eliminera koldioxidutsläpp 
och föroreningar från transporter. Nya, 
innovativa lösningar krävs som bygger på 
elektriska motorer och batterier, 
bränsleceller eller hybriddrift. Tekniska 
genombrott kan också bidra till att förbättra 
miljöprestanda för traditionella 
framdrivningssystem.

(a) Utveckling och ökad användning av 
renare framdrivningstekniker är viktigt för 
att minska eller eliminera koldioxidutsläpp 
och föroreningar från transporter. Nya, 
innovativa lösningar krävs som bygger på 
elektriska motorer och batterier, 
bränsleceller eller hybriddrift, inte bara till 
bilar utan också till tåg, spårvagnar, 
bussar och eldrivna cyklar. Tekniska 
genombrott kan också bidra till att förbättra 
miljöprestanda för traditionella 
framdrivningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 827
Eija-Riitta Korhola

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – led 4.1 – stycke 3 – led 4.1.1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Utveckling och ökad användning av 
renare framdrivningstekniker är viktigt för 
att minska eller eliminera koldioxidutsläpp 
och föroreningar från transporter. Nya, 
innovativa lösningar krävs som bygger på 
elektriska motorer och batterier, 
bränsleceller eller hybriddrift. Tekniska 
genombrott kan också bidra till att förbättra 
miljöprestanda för traditionella 
framdrivningssystem.

(a) Utveckling och ökad användning av 
renare framdrivningstekniker, ytterligare 
utveckling av logistik och nya bränslen är 
viktigt för att minska eller eliminera 
koldioxidutsläpp och föroreningar från 
transporter. Nya, innovativa lösningar 
krävs som bygger på elektriska motorer 
och batterier, bränsleceller eller 
hybriddrift. Tekniska genombrott kan 
också bidra till att förbättra miljöprestanda 
för traditionella framdrivningssystem.
Fokus bör alltså läggas mer på 
experimentell ny forskningsinfrastruktur 
och ny teknik.

Or. en
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Ändringsförslag 828
Antonio Cancian

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – led 4.1 – stycke 3 – led 4.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den här typen av utveckling bidrar till 
optimerade transporter och minskar 
resursförbrukningen. Fokus ligger på 
effektiv användning och förvaltning av 
flygplatser, hamnar, logistikplattformar och 
infrastruktur för yttransporter, samt på 
självständiga och effektiva underhålls- och 
inspektionssystem. Särskild vikt kommer 
att läggas vid infrastrukturers 
motståndskraft mot klimatförändringar, 
kostnadseffektiva lösningar baserat på en 
livscykelinriktad syn och påskyndad 
användning av nya material för att 
möjliggöra effektivare underhåll till lägre 
kostnader. Särskild uppmärksamhet ägnas 
även tillgänglighet och social integration.

Den här typen av utveckling bidrar till 
optimerade transporter och minskar 
resursförbrukningen. Fokus ligger på 
effektiv användning och förvaltning av 
flygplatser, helikopterflygplatser, hamnar, 
logistikplattformar och infrastruktur för 
yttransporter, samt på självständiga och 
effektiva underhålls- och 
inspektionssystem. Särskild vikt kommer 
att läggas vid infrastrukturers 
motståndskraft mot klimatförändringar, 
kostnadseffektiva lösningar baserat på en 
livscykelinriktad syn och påskyndad 
användning av nya material för att 
möjliggöra effektivare underhåll till lägre 
kostnader. Särskild uppmärksamhet ägnas 
även tillgänglighet och social integration.

Or. en

Ändringsförslag 829
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – punkt 4.1 – punkt 4.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den här typen av utveckling bidrar till 
optimerade transporter och minskar 
resursförbrukningen. Fokus ligger på 
effektiv användning och förvaltning av 
flygplatser, hamnar, logistikplattformar och 
infrastruktur för yttransporter, samt på 
självständiga och effektiva underhålls- och 

Den här typen av utveckling bidrar till 
optimerade transporter och minskar 
resursförbrukningen. Fokus ligger på 
effektiv användning och förvaltning av 
flygplatser, hamnar, logistikplattformar och 
infrastruktur för yttransporter samt på 
självständiga och effektiva underhålls- och 
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inspektionssystem. Särskild vikt kommer 
att läggas vid infrastrukturers 
motståndskraft mot klimatförändringar, 
kostnadseffektiva lösningar baserat på en 
livscykelinriktad syn och påskyndad 
användning av nya material för att 
möjliggöra effektivare underhåll till lägre 
kostnader. Särskild uppmärksamhet ägnas 
även tillgänglighet och social integration.

inspektionssystem. Särskild vikt kommer 
att läggas vid infrastrukturers 
motståndskraft mot klimatförändringar, 
kostnadseffektiva lösningar baserat på en 
livscykelinriktad syn och påskyndad 
användning av nya material för att 
möjliggöra effektivare underhåll till lägre 
kostnader. Särskild uppmärksamhet ägnas 
även tillgänglighet med särskilt fokus på 
isolerade områden såsom öområden och 
social integration.

Or. es

Ändringsförslag 830
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – led 4.1 – stycke 3 – led 4.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den här typen av utveckling bidrar till 
optimerade transporter och minskar 
resursförbrukningen. Fokus ligger på 
effektiv användning och förvaltning av 
flygplatser, hamnar, logistikplattformar och 
infrastruktur för yttransporter, samt på 
självständiga och effektiva underhålls- och 
inspektionssystem. Särskild vikt kommer 
att läggas vid infrastrukturers 
motståndskraft mot klimatförändringar, 
kostnadseffektiva lösningar baserat på en 
livscykelinriktad syn och påskyndad 
användning av nya material för att 
möjliggöra effektivare underhåll till lägre 
kostnader. Särskild uppmärksamhet ägnas 
även tillgänglighet och social integration.

Den här typen av utveckling bidrar till 
optimerade transporter och minskar 
resursförbrukningen. Fokus ligger på 
effektiv användning och förvaltning av 
flygplatser, hamnar, logistikplattformar och 
infrastruktur för yttransporter, samt på 
självständiga och effektiva underhålls- och 
inspektionssystem. Särskild vikt kommer 
att läggas vid infrastrukturers 
motståndskraft mot klimatförändringar, 
kostnadseffektiva lösningar baserat på en 
livscykelinriktad syn och påskyndad 
användning av nya material för att 
möjliggöra effektivare underhåll till lägre 
kostnader. Särskild uppmärksamhet ägnas 
även tillgänglighet och social integration.
För att nya och innovativa lösningar, 
baserade på bränsleceller, ska kunna 
genomföras behövs en lämplig 
infrastruktur för vätgaslagring, inbegripet 
geologisk lagring, och förråd över hela 
Europa.

Or. en
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Motivering

Vätgastransport kan i hög grad bidra till att minska koldioxidutsläppen.

Ändringsförslag 831
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – led 4.1 – stycke 3 – led 4.1.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kommer att gynna den stora och 
växande andel av befolkningen som lever 
och arbetar i städer, eller vistas i städer för 
att få tillgång till samhällstjänster eller 
rekreation. Nya rörlighetskoncept, 
transportorganisationsmetoder, logistik-
och planeringslösningar behöver utvecklas 
och testas, vilket kommer att bidra till 
minskade luftföroreningar, minskat buller 
och bättre effektivitet. Kollektivtrafik och 
icke-motordrivna transporter och andra 
resurseffektiva transportalternativ ska 
utvecklas till reella alternativ till 
användning av privata motorfordon, med 
stöd av en utökad användning av 
intelligenta transportsystem samt innovativ 
efterfråganshantering.

Detta kommer att gynna den stora och 
växande andel av befolkningen som lever 
och arbetar i städer, eller vistas i städer för 
att få tillgång till samhällstjänster eller 
rekreation. Nya rörlighetskoncept, 
transportorganisationsmetoder, logistik-
och planeringslösningar och 
rörlighetsledning behöver utvecklas och 
testas, vilket kommer att bidra till färre 
olyckor, minskade luftföroreningar, 
minskat buller och bättre hälsa, 
utrymmesutnyttjande och effektivitet. 
Kollektivtrafik och icke-motordrivna 
transporter och andra resurseffektiva 
transportalternativ ska utvecklas till reella, 
intermodala alternativ till användning av 
privata motorfordon, med stöd av en 
utökad användning av intelligenta 
transportsystem samt innovativ 
efterfråganshantering, så som samåkning 
och bilpooler.

Or. en

Ändringsförslag 832
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – led 4.2 – led 4.2.1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kan åstadkommas genom införande 
av ett helt intermodalt ”dörr-till-dörr”-
transportsystem och genom att alla onödiga 
transporter undviks. Detta innebär 
förbättrad integration mellan olika 
transportsätt, optimering av transportkedjor 
och mer integrerade transporttjänster. 
Sådana innovativa lösningar underlättar 
dessutom tillgänglighet, även för den 
åldrande befolkningen och utsatta personer.

Detta kan åstadkommas genom införande 
av ett helt intermodalt transport- och 
rörlighetssystem ”från dörr-till-dörr” och 
genom att alla onödiga transporter undviks. 
Detta innebär förbättrad integration mellan 
olika transportsätt och elektroniska 
informationssystem, optimering av 
intermodala transport- och 
rörlighetskedjor och mer integrerade 
transport- och logistiktjänster. Sådana 
innovativa lösningar underlättar dessutom 
tillgänglighet, även för den åldrande 
befolkningen, personer med nedsatt 
rörlighet samt funktionshindrade och 
utsatta personer.

Or. en

Ändringsförslag 833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – led 4.2 – led 4.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kan uppnås genom utveckling och 
ökad användning av intelligenta 
transporttillämpningar och ledningssystem. 
Detta innefattar: planering, 
efterfråganshantering, informations- och 
betalningssystem som kan användas inom 
hela Europa; samt fullständig integration 
av informationsflöden, ledningssystem, 
infrastrukturnät och rörlighetstjänster i ett 
nytt, multimodalt ramverk som bygger på 
öppna plattformar. Detta säkerställer också
flexibilitet och snabba reaktioner på 
krishändelser och extrema 
väderförhållanden genom att resor kan 
flyttas över till andra resesätt. Nya 
positionerings-, navigerings- och 
tidsplaneringstillämpningar som 

Detta kan uppnås genom utveckling och 
ökad användning av intelligenta 
transporttillämpningar och ledningssystem. 
Detta innefattar: planering, 
efterfråganshantering, informations- och 
betalningssystem som kan användas inom 
hela Europa; samt fullständig integration 
av informationsflöden, ledningssystem, 
infrastrukturnät och rörlighetstjänster i ett 
nytt, multimodalt ramverk som bygger på 
öppna plattformar. Detta säkerställer också 
flexibilitet och snabba reaktioner på 
krishändelser och extrema 
väderförhållanden genom att resor kan 
flyttas över till andra resesätt. Nya 
positionerings-, navigerings- och 
tidsplaneringstillämpningar som 
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möjliggjorts tack vare 
satellitnavigeringssystemen Galileo och 
EGNOS kommer att vara avgörande för att 
detta mål ska uppnås.

möjliggjorts tack vare 
satellitnavigeringssystemen Galileo och 
EGNOS kommer att vara avgörande för att 
detta mål ska uppnås, liksom en bredare 
tillämpning av beteendevetenskap för att 
få insikt i hur vi väljer att resa, med tanke 
på att varje transportsätt står inför olika 
utmaningar och kännetecknas av olika 
teknikintegrationscykler.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – led 4.2 – led 4.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kan uppnås genom utveckling och 
ökad användning av intelligenta 
transporttillämpningar och ledningssystem. 
Detta innefattar: planering, 
efterfråganshantering, informations- och 
betalningssystem som kan användas inom 
hela Europa; samt fullständig integration 
av informationsflöden, ledningssystem, 
infrastrukturnät och rörlighetstjänster i ett 
nytt, multimodalt ramverk som bygger på 
öppna plattformar. Detta säkerställer också 
flexibilitet och snabba reaktioner på 
krishändelser och extrema 
väderförhållanden genom att resor kan 
flyttas över till andra resesätt. Nya 
positionerings-, navigerings- och 
tidsplaneringstillämpningar som 
möjliggjorts tack vare 
satellitnavigeringssystemen Galileo och 
EGNOS kommer att vara avgörande för att 
detta mål ska uppnås.

Detta kan uppnås genom utveckling och 
ökad användning av intelligenta 
transporttillämpningar och ledningssystem. 
Detta innefattar: planering, 
efterfråganshantering, informations-, 
biljett- och betalningssystem som kan 
användas inom hela Europa; samt 
fullständig integration av 
informationsflöden, ledningssystem, 
infrastrukturnät och rörlighetstjänster i ett 
nytt, multimodalt ramverk som bygger på 
öppna plattformar. Detta säkerställer också 
flexibilitet och snabba reaktioner på 
krishändelser och extrema 
väderförhållanden genom att resor kan 
flyttas över till andra resesätt. Nya 
positionerings-, navigerings- och 
tidsplaneringstillämpningar som 
möjliggjorts tack vare 
satellitnavigeringssystemen Galileo och 
EGNOS kommer att vara avgörande för att 
detta mål ska uppnås.

Or. en
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Ändringsförslag 835
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – led 4.2 – led 4.2.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kan minska trycket på 
transportsystemet och förbättra säkerheten 
och godstransportkapaciteten. I de nya 
koncepten kan till exempel högpresterande 
fordon med låg miljöpåverkan kombineras 
med smarta, säkra, inbyggda och 
infrastrukturbaserade system (t.ex. 
fordonskombinationer). Verksamheten ska 
också stödja utvecklingen av visionen om 
e-transport: en papperslös fraktprocess där 
elektronisk information flödar fritt och 
tjänster och betalningar är kopplade till 
fysiska fraktflöden med olika transportsätt.

Detta kan minska trycket på 
transportsystemet och förbättra säkerheten 
och godstransportkapaciteten. I de nya 
koncepten kan till exempel högpresterande 
fordon med låg miljöpåverkan kombineras 
med smarta, säkra, inbyggda och 
infrastrukturbaserade system (t.ex. 
småskaliga bimodala system,
fordonskombinationer). Verksamheten ska 
också stödja utvecklingen av visionen om 
e-transport: en papperslös fraktprocess där 
elektronisk information flödar fritt och 
tjänster och betalningar är kopplade till 
fysiska fraktflöden med olika transportsätt.

Or. en

Ändringsförslag 836
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – led 4.2 – led 4.2.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta uppnås genom arbete med 
inneboende aspekter i organisationen, 
hanteringen och övervakningen av 
prestanda och risker inom transportsystem; 
samt genom fokus på konstruktion och 
drift av luftfartyg, fordon och fartyg, 
infrastrukturer och terminaler. Tonvikten 
ligger på passiv och aktiv säkerhet, 
förebyggande säkerhet och förbättrad 
automatisering och bättre 
utbildningsprocesser för att minska 

Detta uppnås genom arbete med 
inneboende aspekter i organisationen, 
hanteringen och övervakningen av 
prestanda och risker inom transportsystem; 
samt genom fokus på konstruktion och 
drift av luftfartyg, fordon och fartyg, 
infrastrukturer och terminaler. Tonvikten 
ligger på en trafikomställning mot säkrare 
transport- och rörlighetssystem, passiv 
och aktiv säkerhet, förebyggande säkerhet 
och förbättrad automatisering och bättre 
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effekten av mänskliga misstag. Särskilda 
verktyg och tekniker ska utformas för att 
möjliggöra bättre prognoser, bedömning 
och hantering av effekterna av väder och 
andra naturliga risker. Verksamheten 
fokuseras också på att integrera 
säkerhetsaspekter i planering och 
organisation av passagerar- och fraktflöden 
samt under utvecklingen av luftfartyg, 
fordon och fartyg, inom trafik- och 
systemorganisation samt utformningen av 
terminaler.

utbildningsprocesser för att minska 
effekten av mänskliga misstag. Särskilda 
verktyg och tekniker ska utformas för att 
möjliggöra bättre prognoser, bedömning 
och hantering av effekterna av väder och 
andra naturliga risker. Verksamheten 
fokuseras också på att integrera 
säkerhetsaspekter i planering och 
organisation av passagerar- och fraktflöden 
samt under utvecklingen av luftfartyg, 
fordon och fartyg, inom trafik- och 
systemorganisation samt utformningen av 
terminaler.

Or. en

Ändringsförslag 837
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom att ligga ett steg före med ny teknik 
och minska kostnaderna för befintliga 
tillverkningsprocesser kan forskning och 
innovationer bidra till tillväxt och 
högkvalificerade arbeten inom den 
europeiska transportindustrin för att möta 
den växande konkurrensen. Det handlar om 
att bevara konkurrenskraften i en viktig 
ekonomisk sektor som direkt motsvarar 
6,3 % av EU:s samlade BNP och 
sysselsätter nästan 13 miljoner människor i 
Europa. De särskilda målen är bland annat 
att utveckla nästa generations innovativa 
transportmedel och bereda grunden för den 
följande generationen genom arbete med 
nya koncept och utformningar, smarta 
styrsystem och effektiva 
produktionsprocesser. Europa strävar efter 
att bli världsledande inom effektivitet och 
säkerhet inom alla transportsätt.

Genom att ligga ett steg före med ny teknik 
och minska kostnaderna, förbättra resurs-
och energieffektiviteten för befintliga 
tillverkningsprocesser kan forskning och 
innovationer bidra till tillväxt och 
högkvalificerade arbeten inom den 
europeiska transportindustrin för att möta 
den växande konkurrensen. Det handlar om 
att bevara konkurrenskraften i en viktig 
ekonomisk sektor som direkt motsvarar 
6,3 % av EU:s samlade BNP och 
sysselsätter nästan 13 miljoner människor i 
Europa. De särskilda målen är bland annat 
att utveckla nästa generations innovativa 
transportmedel och bereda grunden för den 
följande generationen genom arbete med 
nya koncept och utformningar, smarta 
styrsystem och resurseffektiva 
produktionsprocesser. Europa strävar efter 
att bli världsledande inom effektivitet och 
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säkerhet inom alla transportsätt.

Or. en

Ändringsförslag 838
Antonio Cancian

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – led 4.3 – led 4.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta bidrar till att förstärka det europeiska 
ledarskapet inom luftfartyg, 
höghastighetståg, tågtrafik i städer och 
förorter, vägfordon, fordon med elektrisk 
framdrivning, passagerarkryssningsfartyg, 
färjor och specialiserade högteknologiska 
fartyg och havsplattformar. Dessutom 
sporras konkurrensen mellan europeiska 
industrier om att utveckla nya tekniker och 
system, och diversifieringen mot nya 
marknader stöds, även mot andra sektorer 
än transportsektorn. Detta innefattar 
utveckling av innovativa, säkra luftfartyg, 
fordon och fartyg med effektiva 
framdrivningssystem, höga prestanda och 
intelligenta styrsystem.

Detta bidrar till att förstärka det europeiska 
ledarskapet inom luftfartyg, 
rotorluftfartyg, regional- och affärsflyg, 
höghastighetståg, tågtrafik i städer och 
förorter, vägfordon, fordon med elektrisk 
framdrivning, passagerarkryssningsfartyg, 
färjor och specialiserade högteknologiska 
fartyg och havsplattformar. Dessutom 
sporras konkurrensen mellan europeiska 
industrier om att utveckla nya tekniker och 
system, och diversifieringen mot nya 
marknader stöds, även mot andra sektorer 
än transportsektorn. Detta innefattar 
utveckling av innovativa, säkra luftfartyg, 
fordon och fartyg med effektiva 
framdrivningssystem, höga prestanda och 
intelligenta styrsystem.

Or. en

Ändringsförslag 839
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – led 4.3 – led 4.3.4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.3.4a. Europeiska 
satellitnavigeringsprogram: EGNOS och 
Galileo är strategiska investeringar i 
Europa. Deras nya funktioner och 
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prestanda när det gäller positionering och 
tidsplanering är avgörande för nya 
transportstyrningskoncept, inom såväl 
frakt som persontransport och de gäller 
alla transportmedel. Nya viktiga 
navigationssystem, som intelligent 
körning, smarta trafikledningssystem, 
incidentförebyggande och dämpande 
system, elektromobilitet och uppkopplad 
navigation, kommer att kräva tillförlitlig 
och säker positionering. Nya 
navigationsfunktioner kommer att ge 
Europas konkurrenskraft ett 
världsomfattande perspektiv och säkra de 
offentliga fördelarna med globala 
satellitnavigationstillämpningar inom 
transport, som uppskattas till 40 miljarder 
euro (konsekvensbedömning i 
Åtgärdsplan för tillämpningar för det 
globala systemet för satellitnavigering 
2011).

Or. en

Ändringsförslag 840
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – led 4.3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.3a. Smart logistik
Detta ska bidra till att utforma och 
utveckla effektivare och miljövänligare 
logistik- och transportsystem genom 
förenkling och kostnads-/tidsoptimering.
Detta omfattar bättre insikt i 
konsumentmönster och påverkan på 
fraktlogistik, trafik och trängsel i städer, 
vilket krävs för att utveckla smart logistik. 
Utveckling av nya it- och ledningsverktyg 
för logistik, genom förbättring av 
informationssystemen i realtid för att 
hantera och spåra fraktflöden, integration 
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och kommunikation i fordon och med 
infrastrukturen, Utveckling av 
okonventionella system för att distribuera 
varor. Utveckling av konkurrenskraftiga 
intermodala lösningar för leveranskedjan 
och logistikplattformarna som förbättrar 
fraktflödena.

Or. en

Ändringsförslag 841
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – led 4.4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.4. Socioekonomisk forskning och 
framtidsinriktad verksamhet för 
beslutsfattande

4.4. Socioekonomisk och 
beteendevetenskaplig forskning och 
framtidsinriktad verksamhet för 
beslutsfattande

Or. en

Ändringsförslag 842
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – led 4.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamhet som stödjer politiska analyser 
och utvecklingsåtgärder, bland annat om 
socioekonomiska aspekter av transport, 
krävs för att främja innovationer och 
bemöta de utmaningar som finns inom 
transportväsendet. Verksamheten ska ägnas 
åt utveckling och genomförande av en 
europeisk forsknings- och 
innovationspolitik om transport, 

Verksamhet som stödjer politiska analyser 
och utvecklingsåtgärder, bland annat om 
socioekonomiska och 
psykologiska/beteendemässiga aspekter av 
transport och rörlighet, krävs för att främja 
innovationer och bemöta de utmaningar 
som finns inom transportväsendet och 
rörligheten. Verksamheten ska ägnas åt 
utveckling och genomförande av en 
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framtidsstudier och teknisk framsyn, och åt 
att stärka det europeiska området för 
forskningsverksamhet.

europeisk forsknings- och 
innovationspolitik om transport och 
rörlighet, framtidsstudier och teknisk 
framsyn, och åt att stärka det europeiska 
området för forskningsverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 843
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – led 4.4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förståelse av användarbeteenden, 
samhällelig acceptans, effekter av politiska 
åtgärder, rörlighetsmönster och 
affärsmodeller och deras betydelse är av 
största vikt för utvecklingen av det 
europeiska transportsystemet. 
Scenarioutveckling med beaktande av 
samhälleliga trender, politiska mål och 
teknisk framsyn ur ett år 2050-perspektiv 
ska genomföras. För att åstadkomma en 
bättre förståelse av kopplingarna mellan 
territoriell utveckling och det europeiska 
transportsystemet krävs gedigna modeller 
som grund för sunt politiskt 
beslutsfattande.

Förståelse av användarbeteenden, 
samhällelig acceptans av 
beteendeförändringar mot hållbarare 
transportsätt, effekter av politiska 
åtgärder, rörlighetsmönster, ökad 
medvetenhet med hjälp av verktyg för 
koldioxidavtryck och affärsmodeller och 
deras betydelse är av största vikt för 
utvecklingen av det europeiska transport-
och rörlighetssystemet. Scenarioutveckling 
med beaktande av samhälleliga trender, 
demografisk förändring, politiska mål och 
teknisk framsyn ur ett år 2050-perspektiv 
ska genomföras. För att åstadkomma en 
bättre förståelse av kopplingarna mellan 
territoriell utveckling och det europeiska 
transportsystemet, mellan miljövänlig 
logistik, rörlighetsledning och minskade 
transporter, krävs gedigna modeller som 
grund för sunt politiskt beslutsfattande.

Or. en

Ändringsförslag 844
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4 – led 4.4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning ska fokuseras på hur social 
ojämlikhet i tillgången till rörlighet kan 
förhindras, och hur oskyddade trafikanters 
position kan stärkas. Ekonomiska frågor 
ska också behandlas, med fokus på olika 
sätt att internalisera externa effekter från 
transporter oberoende av transportsätt, 
samt beskattnings- och prismodeller. 
Framtidsforskning krävs för att bedöma 
framtida behov av kompetenser och 
arbetstillfällen.

Forskning ska fokuseras på hur social 
ojämlikhet i tillgången till rörlighet kan 
förhindras, och hur oskyddade trafikanters 
position kan stärkas, till exempel 
fotgängares och cyklisters. Ekonomiska 
frågor ska också behandlas, med fokus på 
olika sätt att internalisera externa effekter 
från transporter och rörlighet oberoende av 
transportsätt, samt beskattnings- och 
prismodeller. Framtidsforskning krävs för 
att bedöma framtida behov av kompetenser 
och arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 845
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Klimatåtgärder, resurseffektivitet och 
råvaror

5. Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet 
och råvaror

Or. en

Ändringsförslag 846
Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med denna verksamhet är därför att 
utveckla och bedöma innovativa, 

Syftet med denna verksamhet är därför att 
utveckla och bedöma innovativa, 
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kostnadseffektiva och hållbara 
anpassnings- och begränsningsåtgärder för 
såväl koldioxid som andra växthusgaser, 
och att framhäva såväl tekniska som icke-
tekniska gröna lösningar genom att ta fram 
bevis för informerade, tidiga och effektiva 
åtgärder och skapa nätverk för de 
kompetenser som krävs.

kostnadseffektiva och hållbara 
anpassnings- och begränsningsåtgärder för 
såväl koldioxid som andra växthusgaser 
och aerosoler, och att framhäva såväl 
tekniska som icke-tekniska gröna lösningar 
genom att ta fram bevis för informerade, 
tidiga och effektiva åtgärder och skapa 
nätverk för de kompetenser som krävs.

Or. en

Ändringsförslag 847
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – led 5.1 – led 5.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kunskaperna om samhällets och 
ekonomins förmåga till anpassning efter 
klimatförändringar är ofullständiga. 
Effektiva, rättvisa och samhälleligt 
acceptabla åtgärder för att skapa en 
klimatsäker miljö och ett klimatsäkert 
samhälle kräver integrerade analyser av de 
aktuella och framtida effekter, sårbarheter, 
befolkningsexponering, risker, kostnader 
och möjligheter som är kopplade till 
klimatförändringar och -variationer, med 
beaktande av extrema händelser och 
relaterade klimatbetingade faror och 
huruvida de är återkommande. Sådana 
analyser ska också utvecklas kring de 
negativa effekter som klimatförändringar 
medför för den biologiska mångfalden, 
ekosystem och ekosystemtjänster, 
infrastrukturer, ekonomiska tillgångar och 
naturtillgångar. Fokus ska placeras på de 
mest värdefulla naturliga ekosystemen och 
konstruerade miljöerna, samt viktiga 
samhälleliga, kulturella och ekonomiska 
sektorer i Europa. Verksamheten ska 
utreda effekterna av klimatförändringarna 
och de ökande koncentrationerna av 
växthusgaser i atmosfären, och de förhöjda 

Kunskaperna om samhällets och 
ekonomins förmåga till anpassning efter 
klimatförändringar är ofullständiga. 
Effektiva, rättvisa och samhälleligt 
acceptabla åtgärder för att skapa en 
klimatsäker miljö och ett klimatsäkert 
samhälle kräver integrerade analyser av de 
aktuella och framtida effekter, sårbarheter, 
befolkningsexponering, risker, kostnader 
och möjligheter som är kopplade till 
klimatförändringar och -variationer, med 
beaktande av extrema händelser och 
relaterade klimatbetingade faror och 
huruvida de är återkommande. Sådana 
analyser ska också utvecklas kring de 
negativa effekter som klimatförändringar 
medför för den biologiska mångfalden, 
ekosystem och ekosystemtjänster, 
infrastrukturer, ekonomiska tillgångar och 
naturtillgångar. Fokus ska placeras på de 
mest värdefulla naturliga ekosystemen och 
konstruerade miljöerna i de mest utsatta 
områdena såsom öar samt på viktiga 
samhälleliga, kulturella och ekonomiska 
sektorer i Europa. Verksamheten ska 
utreda effekterna av klimatförändringarna 
och de ökande koncentrationerna av 
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risker för folkhälsan som detta medför. 
Forskningen ska utvärdera innovativa, 
rättvist fördelade och kostnadseffektiva 
åtgärder för anpassning efter 
klimatförändringar, inbegripet skydd och 
anpassning av naturresurser och 
ekosystem, samt relaterade effekter, i syfte 
att informera om och stödja utveckling och 
genomförande av sådana åtgärder på alla 
nivåer och skalor. Detta innefattar också 
möjliga effekter, kostnader och risker med 
s.k. geo-engineering. De komplexa 
inbördes sambanden, konflikterna och 
synergieffekterna av politiskt beslutade 
anpassningsåtgärder och riskförebyggande 
åtgärder samt andra former av klimat- och 
sektorspolitik ska undersökas, inbegripet 
effekter på sysselsättning och 
levnadsstandard inom riskgrupper.

växthusgaser i atmosfären, och de förhöjda 
risker för folkhälsan som detta medför. 
Forskningen ska utvärdera innovativa, 
rättvist fördelade och kostnadseffektiva 
åtgärder för anpassning efter 
klimatförändringar, inbegripet skydd och 
anpassning av naturresurser och ekosystem 
samt relaterade effekter, i syfte att 
informera om och stödja utveckling och 
genomförande av sådana åtgärder på alla 
nivåer och skalor. Detta innefattar också 
möjliga effekter, kostnader och risker med 
s.k. geo-engineering. De komplexa 
inbördes sambanden, konflikterna och 
synergieffekterna av politiskt beslutade 
anpassningsåtgärder och riskförebyggande 
åtgärder samt andra former av klimat- och 
sektorspolitik ska undersökas, inbegripet 
effekter på sysselsättning och 
levnadsstandard inom riskgrupper.

Or. es

Ändringsförslag 848
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – led 5.1 – led 5.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kunskaperna om samhällets och 
ekonomins förmåga till anpassning efter 
klimatförändringar är ofullständiga. 
Effektiva, rättvisa och samhälleligt 
acceptabla åtgärder för att skapa en 
klimatsäker miljö och ett klimatsäkert 
samhälle kräver integrerade analyser av de 
aktuella och framtida effekter, sårbarheter, 
befolkningsexponering, risker, kostnader 
och möjligheter som är kopplade till 
klimatförändringar och -variationer, med 
beaktande av extrema händelser och 
relaterade klimatbetingade faror och 
huruvida de är återkommande. Sådana 

Kunskaperna om samhällets och 
ekonomins förmåga till anpassning efter 
klimatförändringar är ofullständiga. 
Effektiva, rättvisa och samhälleligt 
acceptabla åtgärder för att skapa en 
klimatsäker miljö och ett klimatsäkert 
samhälle kräver integrerade analyser av de 
aktuella och framtida effekter, sårbarheter, 
befolkningsexponering, risker, kostnader 
och möjligheter som är kopplade till 
klimatförändringar och -variationer, med 
beaktande av extrema händelser och 
relaterade klimatbetingade faror och 
huruvida de är återkommande. Sådana 
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analyser ska också utvecklas kring de 
negativa effekter som klimatförändringar 
medför för den biologiska mångfalden, 
ekosystem och ekosystemtjänster, 
infrastrukturer, ekonomiska tillgångar och 
naturtillgångar. Fokus ska placeras på de 
mest värdefulla naturliga ekosystemen och 
konstruerade miljöerna, samt viktiga 
samhälleliga, kulturella och ekonomiska 
sektorer i Europa. Verksamheten ska 
utreda effekterna av klimatförändringarna 
och de ökande koncentrationerna av 
växthusgaser i atmosfären, och de förhöjda 
risker för folkhälsan som detta medför. 
Forskningen ska utvärdera innovativa, 
rättvist fördelade och kostnadseffektiva 
åtgärder för anpassning efter 
klimatförändringar, inbegripet skydd och 
anpassning av naturresurser och 
ekosystem, samt relaterade effekter, i syfte 
att informera om och stödja utveckling och 
genomförande av sådana åtgärder på alla 
nivåer och skalor. Detta innefattar också 
möjliga effekter, kostnader och risker med 
s.k. geo-engineering. De komplexa 
inbördes sambanden, konflikterna och 
synergieffekterna av politiskt beslutade 
anpassningsåtgärder och riskförebyggande 
åtgärder samt andra former av klimat- och 
sektorspolitik ska undersökas, inbegripet 
effekter på sysselsättning och 
levnadsstandard inom riskgrupper.

analyser ska också utvecklas kring de 
negativa effekter som klimatförändringar 
medför för den biologiska mångfalden, 
ekosystem och ekosystemtjänster, 
infrastrukturer, ekonomiska tillgångar och 
naturtillgångar. Fokus ska placeras på de 
mest värdefulla naturliga ekosystemen och 
konstruerade miljöerna, samt viktiga 
samhälleliga, kulturella och ekonomiska 
sektorer i Europa. Verksamheten ska 
utreda effekterna av klimatförändringarna 
och de ökande koncentrationerna av 
växthusgaser i atmosfären, och de förhöjda 
risker för folkhälsan som detta medför. 
Forskningen ska utvärdera innovativa, 
rättvist fördelade och kostnadseffektiva 
åtgärder för anpassning efter 
klimatförändringar, inbegripet skydd och 
anpassning av naturresurser och 
ekosystem, samt relaterade effekter, i syfte 
att informera om och stödja utveckling och 
genomförande av sådana åtgärder på alla 
nivåer och skalor. De komplexa inbördes 
sambanden, konflikterna och 
synergieffekterna av politiskt beslutade 
anpassningsåtgärder och riskförebyggande 
åtgärder samt andra former av klimat- och 
sektorspolitik ska undersökas, inbegripet 
effekter på sysselsättning och 
levnadsstandard inom riskgrupper.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – led 5.1 – led 5.1.3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det är väsentligt att studera de regionala 
effekterna av klimatförändringar på 
ekosystemet, vattenresurser, jordbruk och 
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skogsbruk, för att analysera deras effekt 
på mänskligt liv, hälsa och andra 
socioekonomiska frågor, men även att 
undersöka globala förändringars direkta 
och indirekta påverkan på ekosystemets 
dynamik och kapacitet.

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – led 5.1 – led 5.1.3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.1.3a. Klimatförändringar och 
vattenförvaltningsfrågor.
Klimatförändringsfrågan bör kopplas till 
vattenförvaltningsfrågor. De största 
framtida utmaningarna för 
vattenforskningen kommer i första hand 
att uppkomma av behovet av att i allt 
högre grad behandla frågan i relation till 
frågor gällande globala förändringar, 
klimatförändringar, vattnets tilltagande 
geopolitiska betydelse samt energi- och 
hälsoaspekter.
Vattenresurser ska betraktas och förvaltas 
på ett helhetsmässigt sätt. Detta 
inbegriper naturområden och ekologiska 
frågor, en förståelse för ekosystemtjänster 
som en process, skydd av 
dricksvattenkvalitet och olika politiska 
system och institutionella strukturer.
Kunskapsbasen ska integrera konceptet 
”miljöflöden” och beakta de 
ekosystemtjänster som stöds av vatten. 
Parlamentet betonar behovet av att beakta 
att förändringar i vattnets kretslopp är 
beroende av livsmiljö och att detta 
påverkar andelen vatten som återvinns.
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Or. en

Ändringsförslag 851
Hermann Winkler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – led 5.2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.2. Hållbar förvaltning av naturtillgångar 
och ekosystem

5.2. Hållbar förvaltning av naturtillgångar 
och ekosystem samt kulturarv

Or. de

Ändringsförslag 852
Angelika Niebler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – led 5.2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.2. Hållbar förvaltning av naturtillgångar 
och ekosystem

5.2. Hållbar förvaltning av naturtillgångar 
och konkreta kulturarvstillgångar och 
ekosystem:

Or. en

Motivering

Om inte kulturarv integreras i Horisont 2020 kommer hela grunden för bevarandet av 
Europas kulturarv att elimineras.

Ändringsförslag 853
Hermann Winkler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – led 5.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhället står inför en stor utmaning: att Samhället står inför en stor utmaning: att 
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uppnå en hållbar balans mellan mänskliga 
behov och miljön. Miljöresurserna, 
inbegripet vatten, luft, biomassa, fruktbar 
jord, biologisk mångfald, ekosystem och de 
tjänster de erbjuder är en förutsättning för 
hela den europeiska och globala ekonomin 
och för vår livskvalitet. De globala 
affärsmöjligheter som är relaterade till 
naturresurser förväntas vara värda över 2 
biljoner euro år 2050. Trots detta skadas 
ekosystem i Europa och globalt så svårt att 
naturen inte kan återställa dem, och 
miljöresurser överutnyttjas. Till exempel 
försvinner varje år 1 000 km² av de mest 
fruktbara jordytorna och mest värdefulla 
ekosystemen inom EU, och en fjärdedel av 
allt färskvatten slösas bort. De här 
mönstren måste brytas. Forskningen måste 
bidra till att vända de trender som skadar 
miljön och till att säkerställa att 
ekosystemen kan fortsätta bidra med de 
resurser, varor och tjänster som krävs för 
människors välfärd och ekonomiskt 
välstånd.

uppnå en hållbar balans mellan mänskliga 
behov och miljön. Miljöresurserna, 
inbegripet vatten, luft, biomassa, fruktbar 
jord, biologisk mångfald, ekosystem och de 
tjänster de erbjuder liksom antropogena 
resurser, bland annat kulturarv och 
kulturlandskap, är en förutsättning för hela 
den europeiska och globala ekonomin och 
för vår livskvalitet. De globala 
affärsmöjligheter som är relaterade till 
naturresurser förväntas vara värda över 2 
biljoner euro år 2050. De 
affärsmöjligheter som uppstår genom vårt 
europeiska kulturarv och den kreativa 
industrin utgör 3,3 procent av Europas 
BNP. Bara i samband med 
kulturarvsverksamhet inom 
turistbranschen uppgår omsättningen till 
338 miljarder euro. Trots detta skadas 
ekosystem i Europa och globalt så svårt att 
naturen inte kan återställa dem, och 
miljöresurser överutnyttjas. Till exempel 
försvinner varje år 1 000 km² av de mest 
fruktbara jordytorna och mest värdefulla 
ekosystemen inom EU, och en fjärdedel av 
allt färskvatten slösas bort. De här 
mönstren måste brytas. Forskningen måste 
bidra till att vända de trender som skadar 
miljön och till att säkerställa att 
ekosystemen kan fortsätta bidra med de 
resurser, varor och tjänster som krävs för 
människors välfärd och ekonomiskt 
välstånd.

Or. de

Motivering

Uppgifterna är hämtade från konkurrenskraftsrapporten EU 2010.

Ändringsförslag 854
Angelika Niebler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – led 5.2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhället står inför en stor utmaning: att 
uppnå en hållbar balans mellan mänskliga 
behov och miljön. Miljöresurserna, 
inbegripet vatten, luft, biomassa, fruktbar 
jord, biologisk mångfald, ekosystem och de 
tjänster de erbjuder är en förutsättning för 
hela den europeiska och globala ekonomin 
och för vår livskvalitet. De globala 
affärsmöjligheter som är relaterade till 
naturresurser förväntas vara värda över 2 
biljoner euro år 2050. Trots detta skadas 
ekosystem i Europa och globalt så svårt att 
naturen inte kan återställa dem, och 
miljöresurser överutnyttjas. Till exempel 
försvinner varje år 1 000 km² av de mest 
fruktbara jordytorna och mest värdefulla 
ekosystemen inom EU, och en fjärdedel av 
allt färskvatten slösas bort. De här 
mönstren måste brytas. Forskningen måste 
bidra till att vända de trender som skadar 
miljön och till att säkerställa att 
ekosystemen kan fortsätta bidra med de 
resurser, varor och tjänster som krävs för 
människors välfärd och ekonomiskt 
välstånd.

Samhället står inför en stor utmaning: att 
uppnå en hållbar balans mellan mänskliga 
behov och miljön. Miljöresurserna, 
inbegripet vatten, luft, biomassa, fruktbar 
jord, biologisk mångfald, ekosystem 
liksom tillgångar som skapats av 
människan, inbegripet konkreta kulturarv 
och kulturlandskap, och de tjänster de 
erbjuder är en förutsättning för hela den 
europeiska och globala ekonomin och för 
vår livskvalitet. De globala 
affärsmöjligheter som är relaterade till 
naturresurser förväntas vara värda över 2 
biljoner euro år 2050. Den europeiska 
affärssektorn kopplad till kulturarv och 
kreativ ekonomi står för 3,3 % av Europas 
BNP (Europeiska 
konkurrenskraftsrapporten 2010, s. 166; 
191) medan omsättningen från turismen 
tack vare kulturarvsverksamhet är 
338 miljarder per år (Direktoratet för 
kulturarv, Norge: Cultural Heritage 
Monuments and Historic buildings as 
value generators in a post-industrial 
economy, s. 5). Trots detta skadas 
ekosystem i Europa och globalt så svårt att 
naturen inte kan återställa dem, och 
miljöresurser överutnyttjas. Till exempel 
försvinner varje år 1 000 km² av de mest 
fruktbara jordytorna och mest värdefulla 
ekosystemen inom EU, och en fjärdedel av 
allt färskvatten slösas bort. De här 
mönstren måste brytas. Forskningen måste 
bidra till att vända de trender som skadar 
miljön och till att säkerställa att 
ekosystemen kan fortsätta bidra med de 
resurser, varor och tjänster som krävs för 
människors välfärd och ekonomiskt 
välstånd.

Or. en

Motivering

Kulturarvet har stor påverkan på Europas BNP. Kulturarv bör därför ingå i Horisont 2020.
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Ändringsförslag 855
Hermann Winkler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med denna verksamhet är därför att 
tillhandahålla kunskap om förvaltning av 
naturresurser som leder till en hållbar 
balans mellan begränsade resurser och 
samhälleliga och ekonomiska behov.

Syftet med denna verksamhet är därför att 
tillhandahålla kunskap om förvaltning av 
natur- och kulturresurser som leder till en 
hållbar balans mellan begränsade resurser 
och samhälleliga och ekonomiska behov.

Or. de

Ändringsförslag 856
Angelika Niebler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med denna verksamhet är därför att 
tillhandahålla kunskap om förvaltning av 
naturresurser som leder till en hållbar 
balans mellan begränsade resurser och 
samhälleliga och ekonomiska behov.

Syftet med denna verksamhet är därför att 
tillhandahålla kunskap om förvaltning av 
natur- och kulturresurser som leder till en 
hållbar balans mellan begränsade icke-
förnybara resurser och samhälleliga och 
ekonomiska behov.

Or. en

Ändringsförslag 857
Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med denna verksamhet är därför att Syftet med denna verksamhet är därför att 
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tillhandahålla kunskap om förvaltning av 
naturresurser som leder till en hållbar 
balans mellan begränsade resurser och 
samhälleliga och ekonomiska behov.

tillhandahålla kunskap om förvaltning och 
skydd av naturresurser som leder till en 
hållbar balans mellan begränsade resurser 
och samhälleliga och ekonomiska behov.

Or. en

Ändringsförslag 858
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – led 5.2 – led 5.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhällets funktion i dag riskerar att 
orsaka miljöförändringar som inte kan 
återställas och som förändrar ekosystemen 
i grunden. Det är avgörande att vi kan 
förutse dessa risker genom att bedöma, 
övervaka och prognostisera mänskliga 
verksamheters inverkan på miljön, och 
miljöförändringarnas inverkan på 
människors välfärd. Forskning på marina 
ekosystem (från kustområden till 
djuphavsområden), färskvattensystem, 
terrestra ekosystem och ekosystem i städer, 
inbegripet grundvattenberoende ekosystem, 
ska förbättra vår förståelse av de komplexa 
interaktionerna mellan naturresurser och 
sociala, ekonomiska och ekologiska 
system, inbegripet naturliga 
jämviktspunkter, samt motståndskraften 
eller sårbarheten i mänskliga och 
biologiska system. Forskningen ska 
undersöka hur ekosystem fungerar och 
reagerar på antropogen inverkan, hur de 
kan återställas och hur detta kommer att 
påverka ekonomier och människors 
välfärd. Dessutom ska lösningar för 
hantering av resursutmaningar undersökas. 
Forskningen ska bidra till politiska åtgärder 
och praxis som säkerställer att samhällelig 
och ekonomisk verksamhet genomförs 
inom gränserna för vad den biologiska 
mångfaldens hållbarhet och 

Samhällets funktion i dag riskerar att 
orsaka miljöförändringar som inte kan 
återställas och som förändrar ekosystemen 
i grunden. Det är avgörande att vi kan 
förutse dessa risker genom att bedöma, 
övervaka och prognostisera mänskliga 
verksamheters inverkan på miljön, och 
miljöförändringarnas inverkan på 
människors välfärd. Forskning på marina 
ekosystem (från kustområden till 
djuphavsområden), färskvattensystem, 
terrestra ekosystem och ekosystem i städer, 
inbegripet grundvattenberoende ekosystem, 
ska förbättra vår förståelse av de komplexa 
interaktionerna mellan naturresurser och 
sociala, ekonomiska och ekologiska 
system, inbegripet naturliga 
jämviktspunkter, samt motståndskraften 
eller sårbarheten i mänskliga och 
biologiska system. Forskningen ska 
undersöka hur ekosystem fungerar och 
reagerar på antropogen inverkan, hur de 
kan återställas och hur detta kommer att 
påverka ekonomier och människors 
välfärd. Dessutom ska lösningar för 
hantering av resursutmaningar undersökas. 
Forskningen ska bidra till politiska åtgärder 
och praxis som säkerställer att samhällelig 
och ekonomisk verksamhet genomförs 
inom gränserna för vad den biologiska 
mångfaldens hållbarhet och 
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anpassningsförmåga tillåter. anpassningsförmåga tillåter. En bättre 
förståelse för de avgörande miljöfaktorer 
som inverkar på hälsa och välbefinnande 
och för förmedlingsmekanismerna krävs 
för att kunna belägga effektiva 
hälsoskyddsstrategier och informera 
unionens program och politik.
Bättre kunskaper är grundläggande när 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
aspekter bidrar till en övergripande 
förändring, så som fenomenet med 
skogsbränder. En bättre förståelse för de 
fysiska och sociala fenomen som leder till 
skogsbränder är av största vikt. 
Simulering, insamling av data och 
analyser är grundläggande för 
forskningsbaserade beslutsstödssystem 
som en första åtgärd för att förhindra 
skogsbränder och bekämpa dem mer 
effektivt samt minska skadorna för 
människor, miljö och sociala och 
ekonomiska tillgångar.
Forskning på marina ekosystem (från 
kustområden till djuphavsområden), 
ekosystem i polarområdena, 
färskvattensystem, terrestra ekosystem 
och ekosystem i städer, inbegripet 
grundvattenberoende ekosystem och deras 
biologiska mångfald, ska förbättra vår 
förståelse av de komplexa interaktionerna 
mellan naturresurser och sociala, 
ekonomiska och ekologiska system, 
inbegripet naturliga jämviktspunkter, 
samt motståndskraften eller sårbarheten i 
mänskliga och biologiska system. 
Forskningen ska undersöka hur 
ekosystem fungerar och reagerar på 
antropogen inverkan, hur denna inverkan 
kan minimeras, hur ekosystemen kan 
återställas och hur detta kommer att 
påverka ekonomier och människors 
välfärd. Dessutom ska lösningar för 
hantering av resursutmaningar 
undersökas. Forskningen ska bidra till 
politiska åtgärder och praxis som 
säkerställer att samhällelig och 
ekonomisk verksamhet genomförs inom 
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gränserna för vad den biologiska 
mångfaldens hållbarhet och 
anpassningsförmåga tillåter.

Or. en

Ändringsförslag 859
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – led 5.2 – led 5.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhällets funktion i dag riskerar att 
orsaka miljöförändringar som inte kan 
återställas och som förändrar ekosystemen 
i grunden. Det är avgörande att vi kan 
förutse dessa risker genom att bedöma, 
övervaka och prognostisera mänskliga 
verksamheters inverkan på miljön, och 
miljöförändringarnas inverkan på 
människors välfärd. Forskning på marina 
ekosystem (från kustområden till 
djuphavsområden), färskvattensystem, 
terrestra ekosystem och ekosystem i städer, 
inbegripet grundvattenberoende ekosystem, 
ska förbättra vår förståelse av de komplexa 
interaktionerna mellan naturresurser och 
sociala, ekonomiska och ekologiska 
system, inbegripet naturliga 
jämviktspunkter, samt motståndskraften 
eller sårbarheten i mänskliga och 
biologiska system. Forskningen ska 
undersöka hur ekosystem fungerar och 
reagerar på antropogen inverkan, hur de 
kan återställas och hur detta kommer att 
påverka ekonomier och människors 
välfärd. Dessutom ska lösningar för 
hantering av resursutmaningar undersökas. 
Forskningen ska bidra till politiska åtgärder 
och praxis som säkerställer att samhällelig 
och ekonomisk verksamhet genomförs 
inom gränserna för vad den biologiska 
mångfaldens hållbarhet och 

Samhällets funktion i dag riskerar att 
orsaka miljöförändringar som inte kan 
återställas och som förändrar ekosystemen 
i grunden. Det är avgörande att vi kan 
förutse dessa risker genom att bedöma, 
övervaka och prognostisera mänskliga 
verksamheters inverkan på miljön, och 
miljöförändringarnas inverkan på 
människors välfärd. Forskning på marina 
ekosystem (från kustområden till 
djuphavsområden), färskvattensystem, 
terrestra ekosystem och ekosystem i städer, 
inbegripet grundvattenberoende ekosystem, 
ska förbättra vår förståelse av de komplexa 
interaktionerna mellan naturresurser och 
sociala, ekonomiska och ekologiska 
system, inbegripet naturliga 
jämviktspunkter, samt motståndskraften 
eller sårbarheten i mänskliga och 
biologiska system. Forskningen ska 
undersöka hur ekosystem fungerar och 
reagerar på antropogen inverkan, hur de 
kan återställas och hur detta kommer att 
påverka ekonomier och människors 
välfärd. Dessutom ska lösningar för 
hantering av resursutmaningar undersökas. 
Innovationer är nödvändiga för att skapa 
nya modeller för vattenförvaltning som 
ska garantera insyn. Detta ska inbegripa: 
information om vattnets ursprung, jämlik 
distribution och förfarande för 
försäljning och användning. Forskningen 
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anpassningsförmåga tillåter. ska bidra till politiska åtgärder och praxis 
som säkerställer att samhällelig och 
ekonomisk verksamhet genomförs inom 
gränserna för vad den biologiska 
mångfaldens hållbarhet och 
anpassningsförmåga tillåter.

Or. en

Ändringsförslag 860
Hermann Winkler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – led 5.2 – led 5.2.1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kulturarvet är en viktig del av miljön och 
kulturarvets bevarande bidrar konkret till 
både människans välbefinnande och en 
hållbar ekonomi i Europa.

Or. de

Ändringsförslag 861
Angelika Niebler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – led 5.2 – led 5.2.1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mot denna bakgrund betraktas kulturarv 
som en väsentlig del av det miljömässiga 
sammanhanget och bevarandet av det som 
ett konkret bidrag till hållbar ekonomi 
och mänsklig välfärd i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 862
Hermann Winkler
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – led 5.2 – led 5.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhällssystemen, de ekonomiska 
systemen och styrningssystemen måste 
fortfarande behandla såväl utarmning av 
resurser som skador på ekosystemen. 
Forskning och innovationer kan utgöra en 
grund för de politiska beslut som krävs för 
förvaltning av naturresurser och 
ekosystem för att undvika, eller anpassa 
verksamhet efter, svåra klimat- och 
miljöförändringar, och för att främja 
institutionella, ekonomiska, 
beteendemässiga och tekniska förändringar 
som säkerställer hållbarhet. Särskild vikt 
kommer att läggas vid avgörande och 
politiskt relevanta ekosystem och 
ekosystemtjänster, som färskvatten, hav 
och oceaner, luftkvalitet, biologisk 
mångfald, markanvändning och jord. 
Samhällens och ekosystems motståndskraft 
mot katastrofer, inbegripet naturrisker, ska 
stödjas genom förbättrad kapacitet för 
prognostisering, tidiga varningar och 
bedömning av sårbarheter och effekter, 
inbegripet situationer med flera risker. 
Forskning och innovationer ska därför 
bidra med stöd för miljö- och 
resurseffektivitetspolitik, och olika 
åtgärder för effektiv, evidensbaserad 
styrning inom gränserna för en säker 
verksamhet. Innovativa metoder ska 
utvecklas för att öka konsekvensen i 
politiken, hantera kompromisser och 
motstridiga intressen samt öka 
allmänhetens medvetenhet om 
forskningsresultat och medborgarnas 
deltagande i beslutsfattande.

Samhällssystemen, de ekonomiska 
systemen och styrningssystemen måste 
fortfarande behandla såväl utarmning av 
resurser som skador på ekosystemen. 
Forskning och innovationer kan utgöra en 
grund för de politiska beslut som krävs för 
förvaltning av natur- och kulturresurser 
och ekosystem för att undvika, eller 
anpassa verksamhet efter, svåra klimat-
och miljöförändringar, och för att främja 
institutionella, ekonomiska, 
beteendemässiga och tekniska förändringar 
som säkerställer hållbarhet. Särskild vikt 
kommer att läggas vid avgörande och 
politiskt relevanta ekosystem och 
ekosystemtjänster, som färskvatten, hav 
och oceaner, luftkvalitet, biologisk 
mångfald, markanvändning och jord. 
Samhällens och ekosystems motståndskraft 
mot katastrofer, inbegripet naturrisker, ska 
stödjas genom förbättrad kapacitet för 
prognostisering, tidiga varningar och 
bedömning av sårbarheter och effekter, 
inbegripet situationer med flera risker. 
Forskning och innovationer ska därför 
bidra med stöd för miljö- och 
resurseffektivitetspolitik, och olika 
åtgärder för effektiv, evidensbaserad 
styrning inom gränserna för en säker 
verksamhet. Innovativa metoder ska 
utvecklas för att öka konsekvensen i 
politiken, hantera kompromisser och 
motstridiga intressen samt öka 
allmänhetens medvetenhet om 
forskningsresultat och medborgarnas 
deltagande i beslutsfattande.

Or. de

Ändringsförslag 863
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Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – led 5.2 – led 5.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhällssystemen, de ekonomiska 
systemen och styrningssystemen måste 
fortfarande behandla såväl utarmning av 
resurser som skador på ekosystemen. 
Forskning och innovationer kan utgöra en 
grund för de politiska beslut som krävs för 
förvaltning av naturresurser och ekosystem 
för att undvika, eller anpassa verksamhet 
efter, svåra klimat- och miljöförändringar, 
och för att främja institutionella, 
ekonomiska, beteendemässiga och tekniska 
förändringar som säkerställer hållbarhet. 
Särskild vikt kommer att läggas vid 
avgörande och politiskt relevanta 
ekosystem och ekosystemtjänster, som 
färskvatten, hav och oceaner, luftkvalitet, 
biologisk mångfald, markanvändning och 
jord. Samhällens och ekosystems 
motståndskraft mot katastrofer, inbegripet 
naturrisker, ska stödjas genom förbättrad 
kapacitet för prognostisering, tidiga 
varningar och bedömning av sårbarheter 
och effekter, inbegripet situationer med 
flera risker. Forskning och innovationer 
ska därför bidra med stöd för miljö- och 
resurseffektivitetspolitik, och olika 
åtgärder för effektiv, evidensbaserad 
styrning inom gränserna för en säker 
verksamhet. Innovativa metoder ska 
utvecklas för att öka konsekvensen i 
politiken, hantera kompromisser och 
motstridiga intressen samt öka 
allmänhetens medvetenhet om 
forskningsresultat och medborgarnas 
deltagande i beslutsfattande.

Samhällssystemen, de ekonomiska 
systemen och styrningssystemen måste 
fortfarande behandla såväl utarmning av 
resurser som skador på ekosystemen. 
Forskning och innovationer kan utgöra en 
grund för de politiska beslut som krävs för 
förvaltning av naturresurser och ekosystem 
för att undvika, eller anpassa verksamhet 
efter, svåra klimat- och miljöförändringar, 
och för att främja institutionella, 
ekonomiska, beteendemässiga och tekniska 
förändringar som säkerställer hållbarhet. 
Särskild vikt kommer att läggas vid 
avgörande och politiskt relevanta 
ekosystem och ekosystemtjänster, som 
färskvatten, hav och oceaner, luftkvalitet, 
biologisk mångfald, markanvändning och 
jord. Samhällens och ekosystems 
motståndskraft mot katastrofer, inbegripet 
naturrisker, ska stödjas genom förbättrad 
kapacitet för prognostisering, tidiga 
varningar och bedömning av sårbarheter 
och effekter, inbegripet situationer med 
flera risker. Forskning och innovationer 
ska därför bidra med stöd för miljö- och 
resurseffektivitetspolitik, och olika 
åtgärder för effektiv, evidensbaserad 
styrning inom gränserna för en säker 
verksamhet. Innovativa metoder ska 
utvecklas för att öka konsekvensen i 
politiken, hantera kompromisser och 
motstridiga intressen samt öka 
allmänhetens medvetenhet om 
forskningsresultat och medborgarnas 
deltagande i beslutsfattande.
Tillgängligheten och produktiviteten hos 
alla de väsentliga resurserna måste 
analyseras med de olika relevanta 
territoriella måttstockarna: globalt, 
regionalt och lokalt och de relaterade 
socioekonomiska följderna ska analyseras 
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för att utarbeta alternativ för politiska 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 864
Angelika Niebler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – led 5.2 – led 5.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhällssystemen, de ekonomiska 
systemen och styrningssystemen måste 
fortfarande behandla såväl utarmning av 
resurser som skador på ekosystemen. 
Forskning och innovationer kan utgöra en 
grund för de politiska beslut som krävs för 
förvaltning av naturresurser och ekosystem 
för att undvika, eller anpassa verksamhet 
efter, svåra klimat- och miljöförändringar, 
och för att främja institutionella, 
ekonomiska, beteendemässiga och tekniska 
förändringar som säkerställer hållbarhet. 
Särskild vikt kommer att läggas vid 
avgörande och politiskt relevanta 
ekosystem och ekosystemtjänster, som 
färskvatten, hav och oceaner, luftkvalitet, 
biologisk mångfald, markanvändning och 
jord. Samhällens och ekosystems 
motståndskraft mot katastrofer, inbegripet 
naturrisker, ska stödjas genom förbättrad 
kapacitet för prognostisering, tidiga 
varningar och bedömning av sårbarheter 
och effekter, inbegripet situationer med 
flera risker. Forskning och innovationer 
ska därför bidra med stöd för miljö- och 
resurseffektivitetspolitik, och olika 
åtgärder för effektiv, evidensbaserad 
styrning inom gränserna för en säker 
verksamhet. Innovativa metoder ska 
utvecklas för att öka konsekvensen i 
politiken, hantera kompromisser och 
motstridiga intressen samt öka 
allmänhetens medvetenhet om 

Samhällssystemen, de ekonomiska 
systemen och styrningssystemen måste 
fortfarande behandla såväl utarmning av 
resurser som skador på ekosystemen. 
Forskning och innovationer kan utgöra en 
grund för de politiska beslut som krävs för 
förvaltning av natur- och kulturresurser
och ekosystem för att undvika, eller 
anpassa verksamhet efter, svåra klimat-
och miljöförändringar, och för att främja 
institutionella, ekonomiska, 
beteendemässiga och tekniska förändringar 
som säkerställer hållbarhet. Särskild vikt 
kommer att läggas vid avgörande och 
politiskt relevanta ekosystem och 
ekosystemtjänster, som färskvatten, hav 
och oceaner, luftkvalitet, biologisk 
mångfald, markanvändning och jord. 
Samhällens och ekosystems motståndskraft 
mot katastrofer, inbegripet naturrisker, ska 
stödjas genom förbättrad kapacitet för 
prognostisering, tidiga varningar och 
bedömning av sårbarheter och effekter, 
inbegripet situationer med flera risker. 
Forskning och innovationer ska därför 
bidra med stöd för miljö- och 
resurseffektivitetspolitik, och olika 
åtgärder för effektiv, evidensbaserad 
styrning inom gränserna för en säker 
verksamhet. Innovativa metoder ska 
utvecklas för att öka konsekvensen i 
politiken, hantera kompromisser och 
motstridiga intressen samt öka 
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forskningsresultat och medborgarnas 
deltagande i beslutsfattande.

allmänhetens medvetenhet om 
forskningsresultat och medborgarnas 
deltagande i beslutsfattande.

Or. en

Ändringsförslag 865
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bygg-, kemikalie-, fordons-, rymdfart-
samt maskin- och transportmedelsindustrin 
har ett sammanlagt mervärde på över 1 000 
miljarder euro, sysselsätter omkring 30 
miljoner människor och är alla beroende av 
tillgången på råmaterial. EU är 
självförsörjande på byggnadstekniska 
mineraler. EU är nettoimportör av de flesta 
industriella mineraler (trots att EU är 
världsledande inom produktion av vissa 
sådana mineraler). Dessutom är EU i hög 
grad beroende av import av metalliska 
mineraler och är helt importberoende av 
vissa viktiga råvaror.

Bygg-, kemikalie-, fordons-, rymdfart-
samt maskin- och transportmedelsindustrin 
har ett sammanlagt mervärde på över 1 000 
miljarder euro, sysselsätter omkring 30 
miljoner människor och är alla beroende av 
tillgången på råmaterial. EU är 
nettoimportör av de flesta industriella 
mineraler (trots att EU är världsledande 
inom produktion av vissa sådana 
mineraler). Dessutom är EU i hög grad 
beroende av import av metalliska mineraler 
och är helt importberoende av vissa viktiga 
råvaror.

Or. en

Ändringsförslag 866
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – led 5.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Aktuella trender visar att efterfrågan på 
råmaterial drivs av utvecklingen i 
tillväxtekonomier samt av den snabba 
spridningen av viktig möjliggörande 

Aktuella trender visar att efterfrågan på 
råmaterial drivs av fortsatt efterfrågan 
från utvecklade ekonomier, utvecklingen i 
tillväxtekonomier samt av den snabba 
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teknik. Europa måste säkerställa en hållbar 
förvaltning och säkerställa en hållbar 
försörjning av råmaterial såväl inom EU 
som utanför dess gränser för alla sektorer 
som är beroende av tillgång på råmaterial. 
De politiska målen för viktiga råvaror har 
definierats i kommissionens 
råmaterialinitiativ.

spridningen av viktig möjliggörande 
teknik. Europa måste säkerställa en hållbar
förvaltning och säkerställa en hållbar 
försörjning av råmaterial såväl inom EU 
som utanför dess gränser för alla sektorer 
som är beroende av tillgång på råmaterial. 
De politiska målen för viktiga råvaror har 
definierats i kommissionens 
råmaterialinitiativ.

Or. en

Ändringsförslag 867
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med denna verksamhet är därför att 
förbättra kunskapsbasen om råmaterial och 
att utveckla innovativa lösningar för 
kostnadseffektiv och miljövänlig 
prospektering, utvinning, bearbetning och 
återvinning av råmaterial, samt för att 
ersätta råvaror med ekonomiskt attraktiva 
alternativ med lägre miljöpåverkan.

Syftet med denna verksamhet är därför att 
förbättra kunskapsbasen om råmaterial och 
att utveckla innovativa lösningar för 
kostnadseffektiv och miljövänlig 
prospektering, utvinning, bearbetning,
resurseffektivitet, återanvändning och 
återvinning av råmaterial, samt för att 
ersätta råvaror med ekonomiskt attraktiva 
alternativ med lägre miljöpåverkan.

Or. en

Ändringsförslag 868
Amalia Sartori

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med denna verksamhet är därför att 
förbättra kunskapsbasen om råmaterial och 
att utveckla innovativa lösningar för 

Syftet med denna verksamhet är därför att 
förbättra kunskapsbasen om råmaterial, 
både på land och på havsbotten och att 
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kostnadseffektiv och miljövänlig 
prospektering, utvinning, bearbetning och 
återvinning av råmaterial, samt för att 
ersätta råvaror med ekonomiskt attraktiva 
alternativ med lägre miljöpåverkan.

utveckla innovativa lösningar för 
kostnadseffektiv och miljövänlig 
prospektering, utvinning, bearbetning och 
återvinning av råmaterial, samt för att 
ersätta råvaror med ekonomiskt attraktiva 
alternativ med lägre miljöpåverkan.

Or. en

Ändringsförslag 869
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – led 5.3 – led 5.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bedömningen av tillgängligheten på längre 
sikt för resurser, globalt och inom EU, 
inbegripet tillgången till ”urban mines” 
(deponier och gruvavfall) och 
djuphavsresurser (t.ex. gruvdrift på 
djuphavsbotten efter sällsynta mineraler) 
och relaterade osäkerheter ska förbättras. 
Den här kunskapen bidrar till en 
effektivare användning, återvinning och 
återanvändning av sällsynta eller 
miljöskadliga råmaterial i samhället. 
Dessutom bidrar den till utvecklingen av 
globala regler, praxis och standarder som 
styr ekonomiskt livskraftig, miljövänlig 
och samhälleligt acceptabel prospektering, 
utvinning och bearbetning av resurser, 
inbegripet praxis för markanvändning och 
fysisk planering i kust- och havsområden.

Bedömningen av tillgängligheten på längre 
sikt för resurser, globalt och inom EU, 
inbegripet tillgången till ”urban mines” 
(deponier och gruvavfall) och 
djuphavsresurser (t.ex. gruvdrift på 
djuphavsbotten efter sällsynta mineraler), 
bearbetning av mineraler och deras 
biprodukter och relaterade osäkerheter ska 
förbättras. Den här kunskapen bidrar till en 
effektivare användning, återvinning och 
återanvändning av sällsynta eller 
miljöskadliga råmaterial i samhället. 
Dessutom bidrar den till utvecklingen av 
globala regler, praxis och standarder som 
styr ekonomiskt livskraftig, miljövänlig 
och samhälleligt acceptabel prospektering, 
utvinning och bearbetning av resurser, 
inbegripet praxis för markanvändning och 
fysisk planering i kust- och havsområden.
Internationellt samarbete inbegripet 
samarbete med att utveckla bättre 
resursstyrning och samarbete mellan 
nationella geologiska undersökningar 
kommer att bli relevant i detta 
sammanhang och ska eftersträvas.

Or. en
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Ändringsförslag 870
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – led 5.3 – led 5.3.2 – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.3.2. Främja hållbar försörjning och 
användning av råmaterial, inbegripet 
prospektering, utvinning, bearbetning och 
återvinning

5.3.2. Främja hållbar och effektiv 
försörjning och användning och 
återanvändning av råmaterial, inbegripet 
prospektering, utvinning, bearbetning, 
resurseffektivitet, återanvändning och 
återvinning

Or. en

Ändringsförslag 871
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – led 5.3 – led 5.3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och innovation krävs under hela 
livscykeln för material, för att säkerställa 
tillförlitlig och hållbar råvaruförsörjning 
och -bearbetning till ett rimligt pris när det 
gäller råvaror som är avgörande för 
europeiska industrier. Utveckling och 
spridning av ekonomiskt livskraftiga, 
miljövänliga och samhälleligt acceptabla 
tekniker för prospektering, utvinning och 
bearbetning kommer att främja en 
effektivare resursanvändning. Dessutom 
ökar potentialen i så kallade ”urban mines” 
(utvinning ur kommunalt avfall). Nya och 
ekonomiskt livskraftiga 
materialåtervinningstekniker, 
affärsmodeller och processer bidrar också 
till att minska EU:s beroende av 

Forskning och innovation krävs under hela 
livscykeln för material, för att säkerställa 
tillförlitlig och hållbar råvaruförsörjning 
och -bearbetning till ett rimligt pris när det 
gäller råvaror som är avgörande för 
europeiska industrier. Utveckling och 
spridning av ekonomiskt livskraftiga, 
miljövänliga och samhälleligt acceptabla 
tekniker för prospektering, utvinning, 
bearbetning och återvinning kommer att 
främja en effektivare resursanvändning. 
Dessutom ökar potentialen i så kallade 
”urban mines” (utvinning ur kommunalt 
avfall). Nya och ekonomiskt livskraftiga 
materialåtervinningstekniker, 
affärsmodeller och processer bidrar också 
till att minska EU:s beroende av 
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försörjning av primära råvaror. Detta 
inbegriper ett behov av längre 
användningstid och högkvalitativ 
återvinning samt behov av kraftigt minskat 
resursspill. En livscykelinriktad syn ska 
användas, från försörjningen av tillgängliga 
råvaror till livscykelns slut, med 
minimikrav på energi och resurser.

försörjning av primära råvaror. Detta 
inbegriper ett behov av längre 
användningstid och högkvalitativ
återvinning samt behov av kraftigt minskat 
resursspill. En livscykelinriktad syn ska 
användas, från försörjningen av tillgängliga 
råvaror till livscykelns slut, med 
minimikrav på energi och resurser.

Or. en

Ändringsförslag 872
Amalia Sartori

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – led 5.3 – led 5.3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning och innovation krävs under hela 
livscykeln för material, för att säkerställa 
tillförlitlig och hållbar råvaruförsörjning 
och -bearbetning till ett rimligt pris när det 
gäller råvaror som är avgörande för 
europeiska industrier. Utveckling och 
spridning av ekonomiskt livskraftiga, 
miljövänliga och samhälleligt acceptabla 
tekniker för prospektering, utvinning och 
bearbetning kommer att främja en 
effektivare resursanvändning. Dessutom 
ökar potentialen i så kallade ”urban mines” 
(utvinning ur kommunalt avfall). Nya och 
ekonomiskt livskraftiga 
materialåtervinningstekniker, 
affärsmodeller och processer bidrar också 
till att minska EU:s beroende av 
försörjning av primära råvaror. Detta 
inbegriper ett behov av längre 
användningstid och högkvalitativ 
återvinning samt behov av kraftigt minskat
resursspill. En livscykelinriktad syn ska 
användas, från försörjningen av tillgängliga 
råvaror till livscykelns slut, med 
minimikrav på energi och resurser.

Forskning och innovation krävs under hela 
livscykeln för material, för att säkerställa 
tillförlitlig och hållbar råvaruförsörjning 
och -bearbetning till ett rimligt pris när det 
gäller råvaror som är avgörande för 
europeiska industrier. Utveckling och 
spridning av ekonomiskt livskraftiga, 
miljövänliga och samhälleligt acceptabla 
tekniker för prospektering, utvinning och 
bearbetning kommer att främja en 
effektivare resursanvändning. Dessutom 
ökar potentialen i så kallade ”urban mines” 
(utvinning ur kommunalt avfall). Nya och 
ekonomiskt livskraftiga 
materialåtervinningstekniker, 
affärsmodeller och processer bidrar också 
till att minska EU:s beroende av 
försörjning av primära råvaror. Detta 
inbegriper ett behov av längre 
användningstid och högkvalitativ 
återvinning samt behov av att kraftigt 
minska såväl vanlig förbrukning som 
slöseriet med dessa resurser. En 
livscykelinriktad syn ska användas, från 
försörjningen av tillgängliga råvaror till 
livscykelns slut, med minimikrav på energi 
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och resurser.

Or. en

Motivering

Målet med att tillämpa innovation på hela värdekedjan för råvaror är inte att drastiskt 
minska användningen/konsumtionen av råvaror utan i stället att se till att de finns kvar i 
ekonomin, återvinns och återanvänds i sin ursprungliga funktion (dvs. "kretsloppsekonomi"). 
Under de närmaste 10 åren verkar det svårt att "minska den vanliga förbrukningen" av 
råvaror. Även världsomfattande konkurrenskraft bör beaktas.

Ändringsförslag 873
Konrad Szymański

Förslag till beslut
 Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – led 5.3 – led 5.3.3 – stycke 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta sammanhang bör den europeiska 
kemiindustrins allt större beroende av 
externa källor till olja och naturgas som 
kemiska råvaror beaktas. Under de 
senaste åren har den europeiska 
kemiindustrin blivit mer och mer 
intresserad av att använda inhemskt kol 
som ett alternativt kemiskt råmaterial. Det 
faktum att inhemskt kol inte utnyttjas för 
energiframställning kan erbjuda en 
mängd europeiska kemifabriker 
långsiktiga utvecklingsmöjligheter med 
tanke på uttömningen av de globala 
oljereserverna och den politiska 
instabiliteten i de oljeproducerande 
länderna. I framtiden bör man utveckla 
bearbetningstekniker och -anläggningar 
som gör alternativa kolvätekällor, som 
inhemska kolresurser, användbara för 
den europeiska kemiindustrin.

Or. en

Ändringsförslag 874
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Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – led 5.3 – led 5.3.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den nödvändiga övergången till en mer 
självförsörjande och resurseffektiv 
ekonomi kommer att kräva kulturella, 
beteendemässiga, socioekonomiska och 
institutionella förändringar. För att åtgärda 
det växande problemet med 
kunskapsluckor inom EU:s råvarusektor, 
(inbegripet gruvindustrin i Europa) ska mer 
effektiva partnerskap mellan universitet, 
geologiska undersökningar och industrin 
uppmuntras. Utvecklingen av innovativ, 
grön kunskap måste också stödjas. 
Dessutom är den allmänna medvetenheten 
om egna råvarors betydelse för den 
europeiska ekonomin fortfarande 
begränsad. För att underlätta de 
nödvändiga strukturella förändringarna ska 
forskning och innovationer syfta till att 
stärka medborgare, politiska beslutsfattare, 
aktörer och institutioner.

Den nödvändiga övergången till en mer 
självförsörjande och resurseffektiv 
ekonomi kommer att kräva kulturella, 
beteendemässiga, socioekonomiska och 
institutionella förändringar. För att åtgärda 
det växande problemet med 
kunskapsluckor inom EU:s råvarusektor, 
(inbegripet gruvindustrin i Europa) ska mer 
effektiva partnerskap mellan universitet, 
geologiska undersökningar och industrin 
uppmuntras. Utvecklingen av innovativ, 
grön kunskap måste också stödjas. 
Dessutom är den allmänna medvetenheten 
om råvarors betydelse för den europeiska 
ekonomin fortfarande begränsad. För att 
underlätta de nödvändiga strukturella 
förändringarna ska forskning och 
innovationer syfta till att stärka 
medborgare, politiska beslutsfattare, 
aktörer och institutioner.

Or. en

Ändringsförslag 875
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – punkt 5 – led 5.4 – led 5.4.1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd kommer att ges till alla typer av 
innovation, såväl inkrementell som radikal, 
som kombinerar tekniska, 
organisationsrelaterade, samhälleliga, 
beteendemässiga, affärsrelaterade och 
politiska innovationer, och som stärker 
civilsamhällets deltagande. Detta 

Stöd kommer att ges till alla typer av 
innovation, såväl inkrementell som radikal, 
som kombinerar tekniska, 
organisationsrelaterade, samhälleliga, 
beteendemässiga, affärsrelaterade och 
politiska innovationer, och som stärker 
civilsamhällets deltagande. Detta 
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underlättar en mer cirkulär ekonomi, 
samtidigt som miljöpåverkan minskas och 
bieffekter på miljön beaktas. Detta 
innefattar affärsmodeller, industriell 
symbios, produktservicesystem, 
produktdesign, livscykelperspektiv och 
från vaggan till graven-strategier. Syftet är 
att förbättra resurseffektiviteten genom att 
minska (i absoluta termer) införsel, spill 
och utsläpp av skadliga ämnen inom 
värdekedjan och främja återanvändning, 
återvinning och resursersättningar. Särskild 
tonvikt ska läggas vid att underlätta 
övergången från forskning till marknad 
med deltagande från industrin, framför allt 
små och medelstora företag, från 
utvecklingen av prototyper till introduktion 
på marknaden och kopiering. Nätverk för 
miljöinnovatörer ska också bildas för att 
öka spridningen av kunskap och skapa 
bättre kopplingar mellan utbud och 
efterfrågan.

underlättar en mer cirkulär ekonomi, 
samtidigt som miljöpåverkan minskas och 
bieffekter på miljön beaktas. Detta 
innefattar affärsmodeller, industriell 
symbios, produktservicesystem, 
produktdesign, livscykelperspektiv och 
från vaggan till graven-strategier. Syftet är 
att förbättra resurseffektiviteten genom att 
minska (i absoluta termer) införsel, spill 
och utsläpp av skadliga ämnen inom 
värdekedjan och främja återanvändning, 
återvinning och resursersättningar. Särskild 
tonvikt ska läggas vid att underlätta 
övergången från forskning till marknad 
med deltagande från industrin, framför allt 
små och medelstora företag, från 
utvecklingen av prototyper till introduktion 
på marknaden till konkurrenskraftiga 
priser och kopiering. Nätverk för 
miljöinnovatörer ska också bildas för att 
öka spridningen av kunskap och skapa 
bättre kopplingar mellan utbud och 
efterfrågan.

Or. it

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

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – led 5.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Omfattande globala system för 
miljöobservation och -information krävs 
för att säkerställa leverans av den 
långsiktiga information som behövs för att 
åtgärda den här utmaningen. De här 
systemen ska användas för att bedöma och 
förutsäga tillstånd, status och trender för 
klimatet, naturresurser inbegripet råvaror, 
ekosystem och ekosystemtjänster, samt för 
att utvärdera politiska åtgärder för 
koldioxid- och 
klimatförändringsbegränsande politiska 

Omfattande globala system för 
miljöobservation och -information krävs 
för att säkerställa leverans av den 
långsiktiga information som behövs för att 
åtgärda den här utmaningen. De här 
systemen ska användas för att bedöma och 
förutsäga tillstånd, status och trender för 
klimatet, naturresurser inbegripet råvaror, 
ekosystem och ekosystemtjänster, samt för 
att utvärdera politiska åtgärder för 
koldioxid- och 
klimatförändringsbegränsande politiska 



AM\909647SV.doc 85/169 PE492.826v02-00

SV

åtgärder och andra åtgärder inom alla 
ekonomiska sektorer. Information och 
kunskaper från dessa system ska användas 
för att stimulera smart användning av 
strategiska resurser, för att stödja 
utvecklingen av evidensbaserad politik, för 
att främja nya miljö- och klimatrelaterade 
tjänster, samt för att utveckla nya 
möjligheter på globala marknader.

åtgärder och andra åtgärder inom alla 
ekonomiska sektorer. Information och 
kunskaper från dessa system ska användas 
för att stimulera smart användning av 
strategiska resurser, för att stödja 
utvecklingen av evidensbaserad politik, för 
att främja nya miljö- och klimatrelaterade 
tjänster, för att stödja digital teknik för 
övervakning, uppföljning och förvaltning 
av vattenresurser via satellit, samt för att 
utveckla nya möjligheter på globala
marknader.

Or. en

Ändringsförslag 877
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 5 – led 5.5 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.5.a. Utveckla innovationen inom 
resurseffektivitet och återvinning
Målet är att främja forskning och 
innovation på området resurseffektivitet 
med särskilt fokus på återvinning och 
återanvändning av avfallsprodukter och -
material. Detta kan ske genom etablering 
av center för innovationsteknik som 
stöder utvinning, återvinning och 
återanvändning av material och genom 
förbättrat regionalt samarbete om 
metoder och processer för 
avfallshantering.

Or. en

Ändringsförslag 878
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen

6. Förståelse för europeiska samhällen
och samhällsutmaningar

Or. en

Ändringsförslag 879
Christian Ehler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Inkluderande, innovativa och trygga
samhällen

6. Inkluderande, innovativa och 
reflekterande samhällen

Or. en

Ändringsförslag 880
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta sammanhang är målet att förbättra 
den sociala, ekonomiska och politiska 
delaktigheten, bekämpa fattigdomen, 
kämpa för mänskliga rättigheter, digital 
delaktighet, jämlikhet, solidaritet och 
interkulturell dynamik genom stöd till 
interdisciplinär forskning, indikatorer, 
tekniska framsteg, organisationslösningar 
och nya former av samarbete och 
gemensamt skapande. Forskning och annan 
verksamhet ska stödja genomförandet av 
Europa 2020-strategin samt andra relevanta 

I detta sammanhang är målet att förbättra 
den sociala, ekonomiska och politiska 
delaktigheten, bekämpa fattigdomen, 
kämpa för mänskliga rättigheter, digital 
delaktighet, jämlikhet, solidaritet och 
interkulturell dynamik genom stöd till 
interdisciplinär forskning, indikatorer, 
tekniska framsteg, organisationslösningar 
och nya former av samarbete och 
gemensamt skapande. Forskning och annan 
verksamhet ska stödja genomförandet av 
Europa 2020-strategin samt andra relevanta 
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delar av EU:s utrikespolitik. Forskning 
inom humaniora kan spela en viktig roll i 
detta sammanhang. För att fastställa, 
övervaka och utvärdera mål för europeiska 
strategier och politiska åtgärder krävs 
fokuserad forskning om högkvalitativa 
statistiska informationssystem, samt 
utveckling av anpassade instrument som 
politiska beslutsfattare kan använda för att 
bedöma effekten och effektiviteten av 
planerade åtgärder, framför allt när det 
gäller social integration.

delar av EU:s utrikespolitik. Forskning 
inom humaniora och samhällsvetenskap 
har en viktig roll i detta sammanhang. För 
att fastställa, övervaka och utvärdera mål 
för europeiska strategier och politiska 
åtgärder krävs fokuserad forskning om 
högkvalitativa statistiska 
informationssystem, kvalitativa metoder 
och koncept samt utveckling av anpassade 
instrument som politiska beslutsfattare kan 
använda för att bedöma effekten och 
effektiviteten av planerade åtgärder, 
framför allt när det gäller social integration 
men även inom mänskliga rättigheter, 
internationell fred och stabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 881
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta sammanhang är målet att förbättra 
den sociala, ekonomiska och politiska 
delaktigheten, bekämpa fattigdomen, 
kämpa för mänskliga rättigheter, digital 
delaktighet, jämlikhet, solidaritet och 
interkulturell dynamik genom stöd till 
interdisciplinär forskning, indikatorer, 
tekniska framsteg, organisationslösningar 
och nya former av samarbete och 
gemensamt skapande. Forskning och annan 
verksamhet ska stödja genomförandet av 
Europa 2020-strategin samt andra relevanta 
delar av EU:s utrikespolitik. Forskning
inom humaniora kan spela en viktig roll i 
detta sammanhang. För att fastställa, 
övervaka och utvärdera mål för europeiska 
strategier och politiska åtgärder krävs 
fokuserad forskning om högkvalitativa 
statistiska informationssystem, samt 

I detta sammanhang är målet att förbättra 
den sociala, ekonomiska och politiska 
delaktigheten, bekämpa fattigdomen, 
kämpa för mänskliga rättigheter, digital 
delaktighet, jämlikhet, solidaritet och 
interkulturell dynamik genom stöd till 
interdisciplinär forskning, indikatorer, 
tekniska framsteg, organisationslösningar 
och nya former av samarbete och 
gemensamt skapande. Forskning och annan 
verksamhet ska stödja genomförandet av 
Europa 2020-strategin samt andra relevanta 
delar av EU:s utrikespolitik. 
Samhällsvetenskaplig och forskning inom 
humaniora ska spela en viktig roll i detta 
sammanhang. För att fastställa, övervaka 
och utvärdera mål för europeiska strategier 
och politiska åtgärder krävs fokuserad 
forskning om högkvalitativa statistiska 
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utveckling av anpassade instrument som 
politiska beslutsfattare kan använda för att 
bedöma effekten och effektiviteten av 
planerade åtgärder, framför allt när det 
gäller social integration.

informationssystem, samt utveckling av 
anpassade instrument som politiska 
beslutsfattare kan använda för att bedöma 
effekten och effektiviteten av planerade 
åtgärder, framför allt när det gäller social 
integration.

Or. en

Ändringsförslag 882
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta sammanhang är målet att förbättra 
den sociala, ekonomiska och politiska 
delaktigheten, bekämpa fattigdomen, 
kämpa för mänskliga rättigheter, digital 
delaktighet, jämlikhet, solidaritet och 
interkulturell dynamik genom stöd till 
interdisciplinär forskning, indikatorer, 
tekniska framsteg, organisationslösningar 
och nya former av samarbete och 
gemensamt skapande. Forskning och annan 
verksamhet ska stödja genomförandet av 
Europa 2020-strategin samt andra relevanta 
delar av EU:s utrikespolitik. Forskning 
inom humaniora kan spela en viktig roll i 
detta sammanhang. För att fastställa, 
övervaka och utvärdera mål för europeiska 
strategier och politiska åtgärder krävs 
fokuserad forskning om högkvalitativa 
statistiska informationssystem, samt 
utveckling av anpassade instrument som 
politiska beslutsfattare kan använda för att 
bedöma effekten och effektiviteten av 
planerade åtgärder, framför allt när det 
gäller social integration.

I detta sammanhang är målet att förbättra 
den sociala, ekonomiska och politiska 
delaktigheten, bekämpa fattigdomen, 
kämpa för mänskliga rättigheter, digital 
delaktighet, jämlikhet, solidaritet och 
interkulturell dynamik genom stöd till 
interdisciplinär forskning, indikatorer, 
tekniska framsteg, organisationslösningar 
och nya former av samarbete och 
gemensamt skapande. Vidare bör 
forskning i öppna forskningsmetoder
bidra till att lyfta fram mervärdet hos 
sådana metoder både när det gäller att 
främja effektiv innovations- och 
uppfinningsverksamhet och när det gäller 
att få ett så stort antal aktörer som möjligt 
involverade i innovationsarbetet. 
Forskning och annan verksamhet ska stödja 
genomförandet av Europa 2020-strategin 
samt andra relevanta delar av EU:s 
utrikespolitik. Forskning inom humaniora 
kan spela en viktig roll i detta 
sammanhang. För att fastställa, övervaka 
och utvärdera mål för europeiska strategier 
och politiska åtgärder krävs fokuserad 
forskning om högkvalitativa statistiska 
informationssystem, samt utveckling av 
anpassade instrument som politiska 
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beslutsfattare kan använda för att bedöma 
effekten och effektiviteten av planerade 
åtgärder, framför allt när det gäller social 
integration.

Or. fr

Ändringsförslag 883
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta sammanhang är målet att förbättra 
den sociala, ekonomiska och politiska 
delaktigheten, bekämpa fattigdomen, 
kämpa för mänskliga rättigheter, digital 
delaktighet, jämlikhet, solidaritet och 
interkulturell dynamik genom stöd till 
interdisciplinär forskning, indikatorer, 
tekniska framsteg, organisationslösningar 
och nya former av samarbete och 
gemensamt skapande. Forskning och annan 
verksamhet ska stödja genomförandet av 
Europa 2020-strategin samt andra relevanta 
delar av EU:s utrikespolitik. Forskning
inom humaniora kan spela en viktig roll i 
detta sammanhang. För att fastställa, 
övervaka och utvärdera mål för europeiska 
strategier och politiska åtgärder krävs 
fokuserad forskning om högkvalitativa 
statistiska informationssystem, samt 
utveckling av anpassade instrument som 
politiska beslutsfattare kan använda för att 
bedöma effekten och effektiviteten av 
planerade åtgärder, framför allt när det 
gäller social integration.

I detta sammanhang är målet att förbättra 
den sociala, ekonomiska och politiska 
delaktigheten, bekämpa fattigdomen, 
kämpa för mänskliga rättigheter, digital 
delaktighet, jämlikhet, solidaritet och 
interkulturell dynamik genom stöd till 
interdisciplinär forskning, indikatorer, 
tekniska framsteg, organisationslösningar 
och nya former av samarbete och 
gemensamt skapande. Forskning och annan 
verksamhet ska stödja genomförandet av 
Europa 2020-strategin samt andra relevanta 
delar av EU:s utrikespolitik. 
Samhällsvetenskaplig och forskning inom 
humaniora kan spela en viktig roll i detta 
sammanhang. För att fastställa, övervaka 
och utvärdera mål för europeiska strategier 
och politiska åtgärder krävs fokuserad 
forskning om högkvalitativa statistiska 
informationssystem, samt utveckling av 
anpassade instrument som politiska 
beslutsfattare kan använda för att bedöma 
effekten och effektiviteten av planerade 
åtgärder, framför allt när det gäller social 
integration.

Or. en

Ändringsförslag 884
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Fiona Hall, Kent Johansson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta sammanhang är målet att förbättra 
den sociala, ekonomiska och politiska 
delaktigheten, bekämpa fattigdomen, 
kämpa för mänskliga rättigheter, digital 
delaktighet, jämlikhet, solidaritet och 
interkulturell dynamik genom stöd till
interdisciplinär forskning, indikatorer, 
tekniska framsteg, organisationslösningar 
och nya former av samarbete och 
gemensamt skapande. Forskning och annan 
verksamhet ska stödja genomförandet av 
Europa 2020-strategin samt andra relevanta 
delar av EU:s utrikespolitik. Forskning
inom humaniora kan spela en viktig roll i 
detta sammanhang. För att fastställa, 
övervaka och utvärdera mål för europeiska 
strategier och politiska åtgärder krävs 
fokuserad forskning om högkvalitativa 
statistiska informationssystem, samt 
utveckling av anpassade instrument som 
politiska beslutsfattare kan använda för att 
bedöma effekten och effektiviteten av 
planerade åtgärder, framför allt när det 
gäller social integration.

I detta sammanhang är målet att förbättra 
den sociala, ekonomiska och politiska 
delaktigheten, bekämpa fattigdomen, 
kämpa för mänskliga rättigheter, digital 
delaktighet, jämlikhet, solidaritet och 
interkulturell dynamik genom stöd till 
interdisciplinär forskning, indikatorer, 
tekniska framsteg, organisationslösningar 
och nya former av samarbete och 
gemensamt skapande. Forskning och annan 
verksamhet ska stödja genomförandet av 
Europa 2020-strategin samt andra relevanta 
delar av EU:s utrikespolitik. 
Samhällsvetenskaplig och forskning inom 
humaniora spelar en viktig roll i detta 
sammanhang. För att fastställa, övervaka 
och utvärdera mål för europeiska strategier 
och politiska åtgärder krävs fokuserad 
forskning om högkvalitativa statistiska 
informationssystem, samt utveckling av 
anpassade instrument som politiska 
beslutsfattare kan använda för att bedöma 
effekten och effektiviteten av planerade 
åtgärder, framför allt när det gäller social 
integration.

Or. en

Ändringsförslag 885
Vladko Todorov Panayotov

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta sammanhang är målet att förbättra 
den sociala, ekonomiska och politiska 
delaktigheten, bekämpa fattigdomen, 

I detta sammanhang är målet att förbättra 
den sociala, ekonomiska och politiska 
delaktigheten, bekämpa fattigdomen, 
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kämpa för mänskliga rättigheter, digital 
delaktighet, jämlikhet, solidaritet och 
interkulturell dynamik genom stöd till 
interdisciplinär forskning, indikatorer, 
tekniska framsteg, organisationslösningar 
och nya former av samarbete och 
gemensamt skapande. Forskning och annan 
verksamhet ska stödja genomförandet av 
Europa 2020-strategin samt andra relevanta 
delar av EU:s utrikespolitik. Forskning 
inom humaniora kan spela en viktig roll i 
detta sammanhang. För att fastställa, 
övervaka och utvärdera mål för europeiska 
strategier och politiska åtgärder krävs 
fokuserad forskning om högkvalitativa 
statistiska informationssystem, samt 
utveckling av anpassade instrument som 
politiska beslutsfattare kan använda för att 
bedöma effekten och effektiviteten av 
planerade åtgärder, framför allt när det 
gäller social integration.

kämpa för mänskliga rättigheter, digital 
delaktighet, jämlikhet, solidaritet och 
interkulturell dynamik genom stöd till 
interdisciplinär forskning, utveckling av
indikatorer, tekniska framsteg, 
organisationslösningar och nya former av 
samarbete och gemensamt skapande. 
Forskning och annan verksamhet ska stödja 
genomförandet av Europa 2020-strategin 
samt andra relevanta delar av EU:s 
utrikespolitik. Forskning inom humaniora 
kan spela en viktig roll i detta 
sammanhang. För att fastställa, övervaka 
och utvärdera mål för europeiska strategier 
och politiska åtgärder krävs fokuserad 
forskning om högkvalitativa statistiska 
informationssystem, samt utveckling av 
anpassade instrument som politiska 
beslutsfattare kan använda för att bedöma 
effekten och effektiviteten av planerade 
åtgärder, framför allt när det gäller social 
integration.

Or. en

Motivering

Syftet är att skapa klarhet.

Ändringsförslag 886
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta sammanhang är målet att förbättra 
den sociala, ekonomiska och politiska 
delaktigheten, bekämpa fattigdomen, 
kämpa för mänskliga rättigheter, digital 
delaktighet, jämlikhet, solidaritet och 
interkulturell dynamik genom stöd till 
interdisciplinär forskning, indikatorer, 
tekniska framsteg, organisationslösningar 
och nya former av samarbete och 

I detta sammanhang är målet att förbättra 
den sociala, ekonomiska, medborgerliga
och politiska delaktigheten, bekämpa 
fattigdomen, kämpa för mänskliga 
rättigheter, digital och utbildningsmässig 
delaktighet, jämlikhet, solidaritet och 
interkulturell dynamik genom stöd till 
interdisciplinär forskning, indikatorer, 
tekniska framsteg, organisationslösningar 
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gemensamt skapande. Forskning och annan 
verksamhet ska stödja genomförandet av 
Europa 2020-strategin samt andra relevanta 
delar av EU:s utrikespolitik. Forskning 
inom humaniora kan spela en viktig roll i 
detta sammanhang. För att fastställa, 
övervaka och utvärdera mål för europeiska 
strategier och politiska åtgärder krävs 
fokuserad forskning om högkvalitativa 
statistiska informationssystem, samt 
utveckling av anpassade instrument som 
politiska beslutsfattare kan använda för att 
bedöma effekten och effektiviteten av 
planerade åtgärder, framför allt när det 
gäller social integration.

och nya former av samarbete och 
gemensamt skapande. Forskning och annan 
verksamhet ska stödja genomförandet av 
Europa 2020-strategin samt andra relevanta 
delar av EU:s utrikespolitik. Forskning 
inom humaniora ska spela en viktig roll i 
detta sammanhang. För att fastställa, 
övervaka och utvärdera mål för europeiska 
strategier och politiska åtgärder krävs 
fokuserad forskning om högkvalitativa 
statistiska informationssystem och 
kvalitativa analysmetoder, samt utveckling 
av anpassade instrument som politiska 
beslutsfattare kan använda för att bedöma 
effekten och effektiviteten av planerade 
åtgärder, framför allt när det gäller social 
integration.

Or. en

Ändringsförslag 887
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det är viktigt att inbegripa 
samhällsvetenskaplig och humanistisk 
forskning som en oberoende utmaning 
med åtminstone en meningsfull budget, 
som i det tidigare ramprogrammet. 
Europeiska unionen går igenom en stor 
politisk, ekonomisk och social utmaning 
som måste hanteras med största ansvar 
och stränghet. Om Europas främsta 
utmaning är att "på kort sikt stabilisera 
det finansiella och ekonomiska systemet, 
och samtidigt vidta åtgärder för att forma 
morgondagens ekonomiska chanser", bör 
det hanteras som en utmaning som rör 
många viktiga frågor så som utbildning, 
sysselsättning, ungdom och så vidare, 
vilket förtjänar specialiserad 
samhällsvetenskaplig och humanistisk 
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kunskap på europeisk nivå. Den bör också 
stödja kreativa samhällen för att främja 
forskning och innovation i industrin och 
öka värdet av historie- och kulturarv, 
eftersom utbildning och forskning i 
ämnen som rör kultur och kreativitet ger 
kapacitet att stödja den kunskapsbaserade 
ekonomin och på så sätt bidra med värde.

Or. en

Ändringsförslag 888
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – led 6.1.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.1.1. Främja smart och hållbar tillväxt 
som bidrar till delaktighet

6.1.1. Främja smart och hållbar tillväxt 
som tar hänsyn till det ekonomiska och 
sociala Europas mångfald och dess 
förändringsdynamik

Or. en

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

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – led 6.1.1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De största samhällsutmaningarna är inte 
abstrakta, de har en territoriell dimension. 
Det finns dessutom ett behov av särskilt 
hänsynstagande enligt betydelsen av 
stadsproblematiken sett till kreativitet, 
innovation, sociala, ekonomiska, kultur-
och miljöfrågor.

Or. en
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Ändringsförslag 890
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – led 6.1.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.1.2. Skapa motståndskraftiga, 
inkluderande samhällen i Europa

6.1.2. Skapa motståndskraftiga, 
inkluderande samhällen i Europa genom 
att stärka kunskapsbasen på områden som 
bristande jämlikhet, demografiska 
förändringar och familjeförändringar, 
rörlighet, utbildning och socialpolitik 
samt medborgarskap

Or. en

Ändringsförslag 891
Henri Weber

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – led 6.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att förstå de sociala omvandlingarna i 
Europa krävs en analys av förändrad 
demokratisk praxis och förändrade 
förväntningar, samt av den historiska 
utvecklingen av identiteter, mångfald, 
territorier, religioner, kulturer och 
värderingar. Detta innefattar en god 
förståelse av den europeiska integrationens 
historia. Dessutom är det viktigt att förstå 
vilka utmaningar och möjligheter som 
spridningen av IKT för med sig, såväl på 
individuell som kollektiv nivå, för att se 
nya möjligheter för inkluderande 
innovationer. Det är viktigt att identifiera 
olika sätt att anpassa och förbättra de 
europeiska välfärdssystemen, 
samhällstjänster och den vidare sociala 
trygghetsdimensionen i politiska åtgärder, 

För att förstå de sociala, politiska och 
kulturella omvandlingarna i Europa krävs 
en analys av förändrad demokratisk praxis 
och förändrade förväntningar, samt av den 
historiska utvecklingen av identiteter, 
mångfald, territorier, religioner, kulturer 
och värderingar. Detta innefattar en god 
förståelse av den europeiska integrationens 
historia. Dessutom är det viktigt att förstå 
vilka utmaningar och möjligheter som 
spridningen av IKT för med sig, såväl på 
individuell som kollektiv nivå, för att se 
nya möjligheter för inkluderande 
innovationer. Det är viktigt att identifiera 
olika sätt att anpassa och förbättra de 
europeiska välfärdssystemen, 
samhällstjänster och den vidare sociala 
trygghetsdimensionen i politiska åtgärder, 
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för att åstadkomma sammanhållning och 
främja förbättrad social och ekonomisk 
jämlikhet och solidaritet mellan 
generationerna. Forskningen ska analysera 
hur samhällen och politik kan bli mer 
europeiska, i vidare bemärkelse, genom 
utveckling av identiteter, kulturer och 
värderingar, spridning av idéer och 
trosuppfattningar och kombinationer av 
principer och praxis vad gäller 
ömsesidighet, enhetlighet och jämlikhet. 
Analyser ska också göras av hur utsatta 
befolkningsgrupper kan delta fullt ut i 
samhället och demokratin, framför allt 
genom förvärvande av olika typer av 
kunskaper och genom att mänskliga 
rättigheter skyddas. Analysen av hur 
politiska system svarar (eller inte svarar) 
på sådana sociala utvecklingar, och hur de 
själva utvecklas, blir sålunda central. 
Forskningen ska också behandla 
utvecklingen av de viktiga system som 
tillhandahåller underliggande former av 
sociala band, till exempel familj, arbete, 
utbildning och sysselsättning, och bidrar 
till att bekämpa fattigdom. Här ska även 
vikten av migration och demografiska 
frågor för den framtida politiska 
utvecklingen i Europa beaktas.

för att åstadkomma sammanhållning och 
främja förbättrad social och ekonomisk 
jämlikhet och solidaritet mellan 
generationerna. Forskningen ska analysera 
hur samhällen och politik kan bli mer 
europeiska, i vidare bemärkelse, genom 
utveckling av identiteter, kulturer och 
värderingar, spridning av idéer och 
trosuppfattningar och kombinationer av 
principer och praxis vad gäller 
ömsesidighet, enhetlighet och jämlikhet. 
Analyser ska också göras av hur utsatta 
befolkningsgrupper kan delta fullt ut i 
samhället och demokratin, framför allt 
genom förvärvande av olika typer av 
kunskaper och genom att mänskliga 
rättigheter skyddas. Analysen av hur 
politiska system svarar (eller inte svarar) 
på sådana sociala utvecklingar, och hur de 
själva utvecklas, blir sålunda central. 
Forskningen ska också behandla 
utvecklingen av de viktiga system som 
tillhandahåller underliggande former av 
sociala band, till exempel familj, arbete, 
utbildning och sysselsättning, och bidrar 
till att bekämpa fattigdom. Här ska även 
vikten av migration och demografiska 
frågor för den framtida politiska 
utvecklingen i Europa beaktas.

Or. fr

Ändringsförslag 892
Henri Weber

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – led 6.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att förstå de sociala omvandlingarna i 
Europa krävs en analys av förändrad 
demokratisk praxis och förändrade 
förväntningar, samt av den historiska 
utvecklingen av identiteter, mångfald, 
territorier, religioner, kulturer och 

För att förstå de sociala omvandlingarna i 
Europa krävs en analys av förändrad 
demokratisk praxis och förändrade 
förväntningar, samt av den historiska 
utvecklingen av identiteter, mångfald, 
territorier, språk, religioner, kulturer och 
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värderingar. Detta innefattar en god 
förståelse av den europeiska integrationens 
historia. Dessutom är det viktigt att förstå 
vilka utmaningar och möjligheter som 
spridningen av IKT för med sig, såväl på 
individuell som kollektiv nivå, för att se 
nya möjligheter för inkluderande 
innovationer. Det är viktigt att identifiera 
olika sätt att anpassa och förbättra de 
europeiska välfärdssystemen, 
samhällstjänster och den vidare sociala 
trygghetsdimensionen i politiska åtgärder, 
för att åstadkomma sammanhållning och 
främja förbättrad social och ekonomisk 
jämlikhet och solidaritet mellan 
generationerna. Forskningen ska analysera 
hur samhällen och politik kan bli mer 
europeiska, i vidare bemärkelse, genom 
utveckling av identiteter, kulturer och 
värderingar, spridning av idéer och 
trosuppfattningar och kombinationer av 
principer och praxis vad gäller 
ömsesidighet, enhetlighet och jämlikhet. 
Analyser ska också göras av hur utsatta 
befolkningsgrupper kan delta fullt ut i 
samhället och demokratin, framför allt 
genom förvärvande av olika typer av 
kunskaper och genom att mänskliga 
rättigheter skyddas. Analysen av hur 
politiska system svarar (eller inte svarar) 
på sådana sociala utvecklingar, och hur de 
själva utvecklas, blir sålunda central. 
Forskningen ska också behandla 
utvecklingen av de viktiga system som 
tillhandahåller underliggande former av 
sociala band, till exempel familj, arbete, 
utbildning och sysselsättning, och bidrar 
till att bekämpa fattigdom. Här ska även 
vikten av migration och demografiska 
frågor för den framtida politiska 
utvecklingen i Europa beaktas.

värderingar. Detta innefattar en god 
förståelse av den europeiska integrationens 
historia. Dessutom är det viktigt att förstå 
vilka utmaningar och möjligheter som 
spridningen av IKT för med sig, såväl på 
individuell som kollektiv nivå, för att se 
nya möjligheter för inkluderande 
innovationer. Det är viktigt att identifiera 
olika sätt att anpassa och förbättra de 
europeiska välfärdssystemen, 
samhällstjänster och den vidare sociala 
trygghetsdimensionen i politiska åtgärder, 
för att åstadkomma sammanhållning och 
främja förbättrad social och ekonomisk 
jämlikhet och solidaritet mellan 
generationerna. Forskningen ska analysera 
hur samhällen och politik kan bli mer 
europeiska, i vidare bemärkelse, genom 
utveckling av identiteter, kulturer och 
värderingar, språklig mångfald och 
utveckling av flerspråkighet, spridning av 
idéer och trosuppfattningar och 
kombinationer av principer och praxis vad 
gäller ömsesidighet, enhetlighet och 
jämlikhet. Analyser ska också göras av hur 
utsatta befolkningsgrupper kan delta fullt 
ut i samhället och demokratin, framför allt 
genom förvärvande av olika typer av 
kunskaper, bland annat språkliga, och 
genom att mänskliga rättigheter skyddas. 
Analysen av hur politiska system svarar 
(eller inte svarar) på sådana sociala 
utvecklingar, och hur de själva utvecklas, 
blir sålunda central. Forskningen ska också 
behandla utvecklingen av de viktiga system 
som tillhandahåller underliggande former 
av sociala band, till exempel familj, arbete, 
utbildning och sysselsättning, och bidrar 
till att bekämpa fattigdom. Här ska även 
vikten av migration och demografiska 
frågor för den framtida politiska 
utvecklingen i Europa beaktas.

Or. fr

Ändringsförslag 893
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Marisa Matias

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – 6.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att förstå de sociala omvandlingarna i 
Europa krävs en analys av förändrad 
demokratisk praxis och förändrade 
förväntningar, samt av den historiska 
utvecklingen av identiteter, mångfald, 
territorier, religioner, kulturer och 
värderingar. Detta innefattar en god 
förståelse av den europeiska integrationens 
historia. Dessutom är det viktigt att förstå 
vilka utmaningar och möjligheter som 
spridningen av IKT för med sig, såväl på 
individuell som kollektiv nivå, för att se 
nya möjligheter för inkluderande 
innovationer. Det är viktigt att identifiera 
olika sätt att anpassa och förbättra de 
europeiska välfärdssystemen, 
samhällstjänster och den vidare sociala 
trygghetsdimensionen i politiska åtgärder, 
för att åstadkomma sammanhållning och 
främja förbättrad social och ekonomisk 
jämlikhet och solidaritet mellan 
generationerna. Forskningen ska analysera 
hur samhällen och politik kan bli mer 
europeiska, i vidare bemärkelse, genom 
utveckling av identiteter, kulturer och 
värderingar, spridning av idéer och 
trosuppfattningar och kombinationer av 
principer och praxis vad gäller 
ömsesidighet, enhetlighet och jämlikhet. 
Analyser ska också göras av hur utsatta 
befolkningsgrupper kan delta fullt ut i 
samhället och demokratin, framför allt 
genom förvärvande av olika typer av 
kunskaper och genom att mänskliga 
rättigheter skyddas. Analysen av hur 
politiska system svarar (eller inte svarar) 
på sådana sociala utvecklingar, och hur de 
själva utvecklas, blir sålunda central. 
Forskningen ska också behandla 
utvecklingen av de viktiga system som
tillhandahåller underliggande former av 

För att förstå de sociala omvandlingarna i 
Europa krävs en analys av förändrad 
demokratisk praxis och förändrade 
förväntningar, samt av den historiska 
utvecklingen av identiteter, mångfald, 
territorier, religioner, kulturer och 
värderingar. Detta innefattar en god 
förståelse av den europeiska integrationens 
historia. Dessutom är det viktigt att förstå 
vilka utmaningar och möjligheter som 
spridningen av IKT för med sig, såväl på 
individuell som kollektiv nivå, för att se 
nya möjligheter för inkluderande 
innovationer. Det är viktigt att identifiera 
olika sätt att anpassa och förbättra de 
europeiska välfärdssystemen, 
samhällstjänster och den vidare sociala 
trygghetsdimensionen i politiska åtgärder, 
för att åstadkomma sammanhållning och 
främja förbättrad social och ekonomisk 
jämlikhet och solidaritet inom och mellan 
generationerna. Forskningen ska analysera 
hur samhällen och politik kan bli mer 
europeiska, i vidare bemärkelse, genom 
utveckling av identiteter, kulturer och 
värderingar, spridning av idéer och 
trosuppfattningar och kombinationer av 
principer och praxis vad gäller 
ömsesidighet, enhetlighet och jämlikhet. 
Analyser ska också göras av hur utsatta 
befolkningsgrupper kan delta fullt ut i 
samhället och demokratin, framför allt 
genom förvärvande av olika typer av 
kunskaper och genom att mänskliga 
rättigheter skyddas. Analysen av hur 
politiska system svarar (eller inte svarar) 
på sådana sociala utvecklingar, och hur de 
själva utvecklas, blir sålunda central. 
Forskningen ska också behandla 
utvecklingen av de viktiga system som 
tillhandahåller underliggande former av 
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sociala band, till exempel familj, arbete, 
utbildning och sysselsättning, och bidrar 
till att bekämpa fattigdom. Här ska även 
vikten av migration och demografiska 
frågor för den framtida politiska 
utvecklingen i Europa beaktas.

sociala band, till exempel familj, arbete, 
utbildning och sysselsättning, och bidrar 
till att bekämpa fattigdom. Här ska även 
vikten av migration och demografiska 
frågor för den framtida politiska 
utvecklingen i Europa beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 894
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – 6.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att förstå de sociala omvandlingarna i 
Europa krävs en analys av förändrad 
demokratisk praxis och förändrade 
förväntningar, samt av den historiska 
utvecklingen av identiteter, mångfald, 
territorier, religioner, kulturer och 
värderingar. Detta innefattar en god 
förståelse av den europeiska integrationens 
historia. Dessutom är det viktigt att förstå 
vilka utmaningar och möjligheter som 
spridningen av IKT för med sig, såväl på 
individuell som kollektiv nivå, för att se 
nya möjligheter för inkluderande 
innovationer. Det är viktigt att identifiera 
olika sätt att anpassa och förbättra de 
europeiska välfärdssystemen, 
samhällstjänster och den vidare sociala 
trygghetsdimensionen i politiska åtgärder, 
för att åstadkomma sammanhållning och 
främja förbättrad social och ekonomisk 
jämlikhet och solidaritet mellan 
generationerna. Forskningen ska analysera 
hur samhällen och politik kan bli mer 
europeiska, i vidare bemärkelse, genom 
utveckling av identiteter, kulturer och 
värderingar, spridning av idéer och 
trosuppfattningar och kombinationer av 
principer och praxis vad gäller 
ömsesidighet, enhetlighet och jämlikhet. 

För att förstå de sociala omvandlingarna i 
Europa krävs en analys av förändrad 
demokratisk och medborgerlig praxis och 
förändrade förväntningar, samt av den 
historiska utvecklingen av identiteter, 
mångfald, territorier, religioner, språk,
kulturer och värderingar. Detta innefattar 
en god förståelse av Europa och den 
europeiska integrationens historia. 
Dessutom är det viktigt att förstå vilka 
utmaningar och möjligheter som 
spridningen av IKT för med sig, såväl på 
individuell som kollektiv nivå, för att se 
nya möjligheter för inkluderande 
innovationer. Det är viktigt att identifiera 
olika sätt att anpassa och förbättra de 
europeiska välfärdssystemen, förståelsen 
av den europeiska offentliga sfären, 
samhällstjänster och den vidare sociala 
trygghetsdimensionen i politiska åtgärder, 
för att åstadkomma sammanhållning och 
främja förbättrad social och ekonomisk 
jämlikhet och solidaritet mellan 
generationerna. Forskningen ska analysera 
hur samhällen och politik kan bli mer 
europeiska, i vidare bemärkelse, genom 
utveckling av identiteter, kulturer och 
värderingar, spridning av idéer och 
trosuppfattningar och kombinationer av 
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Analyser ska också göras av hur utsatta 
befolkningsgrupper kan delta fullt ut i 
samhället och demokratin, framför allt 
genom förvärvande av olika typer av 
kunskaper och genom att mänskliga 
rättigheter skyddas. Analysen av hur 
politiska system svarar (eller inte svarar) 
på sådana sociala utvecklingar, och hur de
själva utvecklas, blir sålunda central. 
Forskningen ska också behandla 
utvecklingen av de viktiga system som 
tillhandahåller underliggande former av 
sociala band, till exempel familj, arbete, 
utbildning och sysselsättning, och bidrar 
till att bekämpa fattigdom. Här ska även 
vikten av migration och demografiska 
frågor för den framtida politiska 
utvecklingen i Europa beaktas.

principer och praxis vad gäller 
ömsesidighet, enhetlighet och jämlikhet. 
Analyser ska också göras av hur utsatta 
befolkningsgrupper kan delta fullt ut i 
samhället och demokratin, framför allt 
genom förvärvande av olika typer av 
kunskaper och genom att mänskliga 
rättigheter skyddas. Analysen av hur 
politiska system svarar (eller inte svarar) 
på sådana sociala utvecklingar, och hur de 
själva utvecklas, blir sålunda central. 
Forskningen ska också behandla 
utvecklingen av de viktiga system som 
tillhandahåller underliggande former av 
sociala band, till exempel familj, arbete, 
utbildning och sysselsättning, och bidrar 
till att bekämpa fattigdom. Här ska även 
vikten av migration och demografiska 
frågor för den framtida politiska 
utvecklingen i Europa beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 895
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – 6.1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att förstå de sociala omvandlingarna i 
Europa krävs en analys av förändrad 
demokratisk praxis och förändrade 
förväntningar, samt av den historiska 
utvecklingen av identiteter, mångfald, 
territorier, religioner, kulturer och 
värderingar. Detta innefattar en god 
förståelse av den europeiska integrationens 
historia. Dessutom är det viktigt att förstå 
vilka utmaningar och möjligheter som 
spridningen av IKT för med sig, såväl på 
individuell som kollektiv nivå, för att se 
nya möjligheter för inkluderande 
innovationer. Det är viktigt att identifiera 
olika sätt att anpassa och förbättra de 

För att förstå de sociala omvandlingarna i 
Europa krävs en analys av förändrad 
demokratisk praxis och förändrade 
förväntningar, samt av den historiska 
utvecklingen av identiteter, mångfald, 
territorier, religioner, kulturer och 
värderingar. Detta innefattar en god 
förståelse av den europeiska integrationens 
historia. Dessutom är det viktigt att förstå 
vilka utmaningar och möjligheter som 
spridningen av IKT för med sig, såväl på 
individuell som kollektiv nivå, för att se 
nya möjligheter för inkluderande 
innovationer. Det är viktigt att identifiera 
olika sätt att anpassa och förbättra de 
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europeiska välfärdssystemen, 
samhällstjänster och den vidare sociala 
trygghetsdimensionen i politiska åtgärder, 
för att åstadkomma sammanhållning och 
främja förbättrad social och ekonomisk 
jämlikhet och solidaritet mellan 
generationerna. Forskningen ska analysera 
hur samhällen och politik kan bli mer 
europeiska, i vidare bemärkelse, genom 
utveckling av identiteter, kulturer och 
värderingar, spridning av idéer och 
trosuppfattningar och kombinationer av 
principer och praxis vad gäller 
ömsesidighet, enhetlighet och jämlikhet. 
Analyser ska också göras av hur utsatta 
befolkningsgrupper kan delta fullt ut i 
samhället och demokratin, framför allt 
genom förvärvande av olika typer av 
kunskaper och genom att mänskliga 
rättigheter skyddas. Analysen av hur 
politiska system svarar (eller inte svarar) 
på sådana sociala utvecklingar, och hur de 
själva utvecklas, blir sålunda central. 
Forskningen ska också behandla 
utvecklingen av de viktiga system som 
tillhandahåller underliggande former av 
sociala band, till exempel familj, arbete, 
utbildning och sysselsättning, och bidrar 
till att bekämpa fattigdom. Här ska även 
vikten av migration och demografiska 
frågor för den framtida politiska 
utvecklingen i Europa beaktas.

europeiska välfärdssystemen, 
samhällstjänster och den vidare sociala 
trygghetsdimensionen i politiska åtgärder, 
för att åstadkomma sammanhållning och 
främja förbättrad social och ekonomisk 
jämlikhet och solidaritet mellan 
generationerna. Forskningen ska analysera 
hur samhällen och politik kan bli mer 
europeiska, i vidare bemärkelse, genom 
utveckling av identiteter, kulturer och 
värderingar, spridning av idéer och 
trosuppfattningar och kombinationer av 
principer och praxis vad gäller 
ömsesidighet, enhetlighet och jämlikhet. 
Analyser ska också göras av hur utsatta 
befolkningsgrupper kan delta fullt ut i 
samhället och demokratin, framför allt 
genom förvärvande av olika typer av 
kunskaper och genom att mänskliga 
rättigheter skyddas. Analysen av hur 
politiska system svarar (eller inte svarar) 
på sådana sociala utvecklingar, och hur de 
själva utvecklas, blir sålunda central. 
Forskningen ska också behandla 
utvecklingen av de viktiga system som 
tillhandahåller underliggande former av 
sociala band, till exempel familj, arbete, 
utbildning och sysselsättning, och bidrar 
till att bekämpa fattigdom. Här ska även 
vikten av migration – inbegripet 
klimatförändringsrelaterad migration –
och demografiska frågor för den framtida 
politiska utvecklingen i Europa beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 896
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – stycke 6.1.2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.1.2a. Arbete för att hantera de 
europeiska modellerna för social 
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sammanhållning och välbefinnande som 
internationella referensvärden
Europa och unionen har utvecklat en 
specifik och unik kombination av 
ekonomisk utveckling, social politik som 
siktar på en hög nivå av social 
sammanhållning, humanistiska kulturella 
värden som omfattar demokrati och 
sedvanerätt, mänskliga rättigheter, 
respekt för och skydd av mångfalden i 
kulturarvet, samt främjande av utbildning 
och vetenskap, konst och humaniora som 
grundläggande drivkrafter för sociala och 
ekonomiska framsteg och välfärd. Denna 
"europeiska sociala modell" har på något 
sätt bidragit till att forma Europas enhet 
och dess internationella roll.
Globalisering och demografi liksom själva 
den europeiska integrationen, och den 
skiftande internationella ekonomiska och 
finansiella miljön, kan nu uppfattas både 
som större utmaningar och som faktorer 
som skapar mångfalden och framtiden i 
europeiska sociala modeller för 
ekonomisk utveckling.
En prioritering som måste beaktas är 
därför forskning som kan bidra till ny 
kunskap för att förstå dessa faktorer och 
utmaningar i hela Europa, och hur 
offentlig politik kan interagera och bidra 
till hållbarhet för våra främsta sociala 
och ekonomiska mål.
Andra faktorer som ska beaktas är 
benchmarking av de dynamiska krafterna 
i de europeiska samhällena och 
ekonomierna, i syfte att stärka Europas 
enhet och delaktighet som grundläggande 
drivkrafter för sociala och ekonomiska 
framsteg, bedömningar och jämförelser 
av offentlig politik mot bakgrund av de 
många utmaningarna i Europa, förståelse 
för nya förhållanden och tillfällen till 
ökad europeisk integration, bedömning av 
den europeiska modellen och dess sociala, 
kulturella, vetenskapliga och ekonomiska 
komponenter och synergier som källor till 
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jämförande unionsfördelar på världsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 897
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – 6.1.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europas distinkta historiska, politiska, 
sociala och kulturella system påverkas i allt 
högre grad av globala förändringar. För att
Europas externa verksamhet inom 
närområdet och i övriga världen samt 
rollen som global aktör ska kunna 
vidareutvecklas måste förmågan att 
definiera, prioritera, förklara, utvärdera och 
främja de europeiska politiska målen i 
övriga regioner och samhällen i världen 
förbättras, för att främja samarbete eller 
förhindra eller lösa konflikter. Dessutom 
måste den europeiska förmågan att förutse 
och reagera på utvecklingen och effekterna 
av globaliseringen förbättras. Detta kräver 
en förbättrad förståelse av historia, kultur 
och politiska/ekonomiska system i andra 
delar av världen, samt av internationella 
aktörers roll och inflytande. Slutligen ska 
Europa också på ett effektivt sätt bidra till 
global styrning på viktiga områden som 
handel, utveckling, arbete, ekonomiskt 
samarbete, mänskliga rättigheter, försvar
och säkerhet. Detta förutsätter möjligheter 
att utveckla nya förmågor i form av till 
exempel verktyg, system och 
analysinstrument, eller i form av diplomati 
på formella och informella internationella 
arenor med statliga och icke-statliga 
aktörer.

Europas distinkta historiska, politiska, 
sociala och kulturella system påverkas i allt 
högre grad av globala förändringar. För att 
Europas externa verksamhet inom 
närområdet och i övriga världen samt 
rollen som global aktör ska kunna 
vidareutvecklas måste förmågan att och 
kunskapsbasen för att definiera, prioritera, 
förklara, utvärdera och främja de 
europeiska politiska målen i övriga 
regioner och samhällen i världen förbättras, 
för att främja samarbete eller förhindra
eller lösa konflikter. Dessutom måste den 
europeiska kunskapsbasen vad gäller 
konflikter, förändringen av konflikter och 
samarbete och förmågan att förutse och 
reagera på utvecklingen och effekterna av 
globaliseringen förbättras. Detta kräver en 
förbättrad förståelse av historia, kultur och 
politiska/ekonomiska system i andra delar 
av världen, samt av internationella aktörers 
roll och inflytande. Slutligen ska Europa 
också på ett effektivt sätt bidra till global 
styrning på viktiga områden som handel, 
utveckling, arbete, ekonomiskt samarbete, 
mänskliga rättigheter, 
konfliktförebyggande och fredsbevarande 
åtgärder och säkerhet. Detta förutsätter 
möjligheter att utveckla nya förmågor i 
form av till exempel verktyg, system och 
analysinstrument, eller i form av diplomati 
på formella och informella internationella 
arenor med statliga och icke-statliga 
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aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 898
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – led 6.1.4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.1.4. Minska klyftorna inom forskning 
och innovation i Europa 

6.1.4. Minska klyftorna inom forskning 
och innovation i Europa

Det finns betydande skillnader inom 
Europa vad gäller forsknings- och 
innovationsresultat. Detta måste åtgärdas. 
För att möjliggöra högsta kvalitet och 
innovationer ska distinkta åtgärder vidtas 
som ska komplettera och vara utformade i 
enlighet med sammanhållningspolitikens 
fonder. Bland annat ska följande åtgärder 
vidtas:

Det finns betydande skillnader inom 
Europa vad gäller forsknings- och 
innovationsresultat. Detta måste åtgärdas. 
För att möjliggöra högsta kvalitet och 
innovationer, och erkänna behovet att 
stödja och upprätthålla 
kapacitetsutvecklingen, framför allt 
forskningsinfrastrukturer och utveckling 
av humankapital, i medlemsstaterna i EU-
12. Dessa åtgärder ska vara distinkta och
komplettera och vara utformade i enlighet 
med sammanhållningspolitikens fonder. 
Bland annat ska följande åtgärder vidtas:

Or. en

Ändringsförslag 899
Gaston Franco

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – 6.1.4 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Skapa konkurrens och kopplingar 
mellan framväxande institutioner, 
kunskapscentrum och innovationsregioner i 
mindre utvecklade medlemsstater, och 

– Skapa kopplingar mellan framväxande 
institutioner, kunskapscentrum och 
innovationsstäder- och regioner, och 
internationellt ledande motparter på andra 
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internationellt ledande motparter på andra 
platser i Europa. Detta ska innefatta 
samarbete mellan 
spetsforskningsinstitutioner och mindre 
utvecklad regioner, samverkan i fråga om 
personalutbyten, expertrådgivning och 
experthjälp samt utveckling av 
gemensamma strategier för upprättandet av 
kunskapscentrum som kan stödjas av 
sammanhållningspolitikens fonder i 
underutvecklade regioner. Kopplingar till 
innovationskluster och erkännande av 
kompetens/högsta kvalitet till de 
institutioner i underutvecklade regioner 
som uppfyller internationella standarder 
ska övervägas, bland annat genom 
kollegiala granskningar och 
kvalitetsmärkning.

platser i Europa. Detta ska innefatta 
samarbete mellan 
spetsforskningsinstitutioner och mindre 
utvecklad regioner, samverkan i fråga om 
personalutbyten, expertrådgivning och 
experthjälp samt utveckling av 
gemensamma strategier för upprättandet av 
kunskapscentrum som kan stödjas av 
sammanhållningspolitikens fonder i 
underutvecklade regioner och genom 
Horisont 2020 i övergångsregioner och 
konkurrenskraftiga regioner. Kopplingar 
till innovationskluster och erkännande av 
kompetens/högsta kvalitet till de 
institutioner i underutvecklade regioner 
och utvecklingsregioner som uppfyller 
internationella standarder ska övervägas, 
bland annat genom kollegiala granskningar 
och kvalitetsmärkning.

Or. en

Ändringsförslag 900
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – 6.1.4 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Skapa konkurrens och kopplingar mellan 
framväxande institutioner, 
kunskapscentrum och innovationsregioner i 
mindre utvecklade medlemsstater, och 
internationellt ledande motparter på andra 
platser i Europa. Detta ska innefatta 
samarbete mellan 
spetsforskningsinstitutioner och mindre 
utvecklad regioner, samverkan i fråga om 
personalutbyten, expertrådgivning och 
experthjälp samt utveckling av 
gemensamma strategier för upprättandet av 
kunskapscentrum som kan stödjas av 
sammanhållningspolitikens fonder i 
underutvecklade regioner. Kopplingar till 
innovationskluster och erkännande av 

– Skapa konkurrens och kopplingar mellan 
framväxande institutioner, 
kunskapscentrum och innovationsregioner i 
mindre utvecklade medlemsstater, och 
internationellt ledande motparter på andra 
platser i Europa. Detta ska, med särskilt 
fokus på medlemsstaterna i EU-12,
innefatta samarbete mellan 
spetsforskningsinstitutioner och mindre 
utvecklad regioner, samverkan i fråga om 
personalutbyten, expertrådgivning och 
experthjälp samt utveckling av 
gemensamma strategier för upprättandet av 
kunskapscentrum som kan stödjas av 
sammanhållningspolitikens fonder i 
underutvecklade regioner. Kopplingar till 
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kompetens/högsta kvalitet till de 
institutioner i underutvecklade regioner 
som uppfyller internationella standarder 
ska övervägas, bland annat genom 
kollegiala granskningar och 
kvalitetsmärkning.

innovationskluster och erkännande av 
kompetens/högsta kvalitet till de 
institutioner i underutvecklade regioner 
som uppfyller internationella standarder 
ska övervägas, bland annat genom 
kollegiala granskningar och 
kvalitetsmärkning.

Or. en

Ändringsförslag 901
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – led 6.1.4 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Förmånsbehandling vid urval till 
projektfinansiering för spetsprojekt, där 
en medlem i ett utbyte är från en mindre 
utvecklad region.

Or. en

Ändringsförslag 902
Gaston Franco

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – 6.1.4 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Etablering av ”ERA Chairs” 
(forskningsledare) för att attrahera 
enastående akademiker till institutioner 
med tydlig potential för högsta 
forskningskvalitet, för att hjälpa 
institutionerna att realisera så mycket som 
möjligt av denna potential och därigenom 
skapa jämlika förhållanden för forskning 
och innovationer inom det europeiska 
forskningsområdet (ERA). Detta innefattar 
institutionellt stöd för att skapa en 

– Etablering av ”ERA Chairs” 
(forskningsledare) för att attrahera 
enastående akademiker till institutioner 
med tydlig potential för högsta 
forskningskvalitet, för att hjälpa 
institutionerna att realisera så mycket som 
möjligt av denna potential och därigenom 
skapa jämlika förhållanden för forskning 
och innovationer inom det europeiska 
forskningsområdet (ERA). Detta innefattar 
institutionellt och regionalt stöd för att
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konkurrenskraftig forskningsmiljö och de 
ramvillkor som krävs för att attrahera, 
behålla och utveckla de största 
forskningstalangerna på dessa institutioner.

skapa en konkurrenskraftig forskningsmiljö 
och de ramvillkor som krävs för att 
attrahera, behålla och utveckla de största 
forskningstalangerna på dessa institutioner 
och arbeta in dessa institutioner i de 
regionala innovationsekosystemen.

Or. en

Ändringsförslag 903
Vicky Ford

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – led 6.1.4 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Etablering av ”ERA Chairs” 
(forskningsledare) för att attrahera 
enastående akademiker till institutioner 
med tydlig potential för högsta 
forskningskvalitet, för att hjälpa 
institutionerna att realisera så mycket som 
möjligt av denna potential och därigenom 
skapa jämlika förhållanden för forskning 
och innovationer inom det europeiska 
forskningsområdet (ERA). Detta innefattar 
institutionellt stöd för att skapa en 
konkurrenskraftig forskningsmiljö och de 
ramvillkor som krävs för att attrahera, 
behålla och utveckla de största 
forskningstalangerna på dessa institutioner.

Etablering av upp till 40 ”ERA Chairs” 
(forskningsledare) för att attrahera 
enastående akademiker till institutioner 
med tydlig potential för högsta 
forskningskvalitet, för att hjälpa 
institutionerna att realisera så mycket som 
möjligt av denna potential och därigenom 
skapa jämlika förhållanden för forskning 
och innovationer inom det europeiska 
forskningsområdet (ERA). Detta innefattar 
institutionellt stöd för att skapa en 
konkurrenskraftig forskningsmiljö och de 
ramvillkor som krävs för att attrahera, 
behålla och utveckla de största 
forskningstalangerna på dessa institutioner.

Or. en

Ändringsförslag 904
Lambert van Nistelrooij

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – 6.1.4 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Etablering av ”ERA Chairs” – Etablering av ”ERA Chairs” 
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(forskningsledare) för att attrahera 
enastående akademiker till institutioner 
med tydlig potential för högsta 
forskningskvalitet, för att hjälpa 
institutionerna att realisera så mycket som 
möjligt av denna potential och därigenom 
skapa jämlika förhållanden för forskning 
och innovationer inom det europeiska 
forskningsområdet (ERA). Detta innefattar 
institutionellt stöd för att skapa en 
konkurrenskraftig forskningsmiljö och de 
ramvillkor som krävs för att attrahera, 
behålla och utveckla de största 
forskningstalangerna på dessa institutioner.

(forskningsledare) för att attrahera 
enastående akademiker till institutioner 
med tydlig potential för högsta 
forskningskvalitet, för att hjälpa 
institutionerna att realisera så mycket som 
möjligt av denna potential och därigenom 
skapa jämlika förhållanden för forskning 
och innovationer inom det europeiska 
forskningsområdet (ERA). Detta innefattar 
institutionellt och regionalt stöd för att 
skapa en konkurrenskraftig forskningsmiljö 
och de ramvillkor som krävs för att 
attrahera, behålla och utveckla de största 
forskningstalangerna på dessa institutioner 
och arbeta in dessa institutioner i de 
regionala innovationsekosystemen.

Or. en

Ändringsförslag 905
Lambert van Nistelrooij

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – led 6.1.4 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Uppmuntra regioner med liknande 
smarta specialiseringar att samarbeta för 
att utveckla internationellt 
konkurrenskraftiga värdekedjor.

Or. en

Ändringsförslag 906
Gaston Franco

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – 6.1.4 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stöd till utveckling och övervakning av
smarta specialiseringsstrategier. En enhet 

– Stöd till utveckling och övervakning av 
smarta specialiseringsstrategier. En enhet 
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för politiskt stöd ska utvecklas, och 
politiskt lärande på regional nivå ska 
underlättas genom internationell 
utvärdering av kollegor och utbyte av bästa 
praxis.

för politiskt stöd ska utvecklas, och 
politiskt lärande i regioner och städer ska 
underlättas genom internationell 
utvärdering av kollegor och utbyte av bästa 
praxis.

Or. en

Ändringsförslag 907
Gaston Franco

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – led 6.1.4 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stöd till regioner och städer med 
liknande smarta specialiseringar att 
samarbeta för att utveckla internationellt 
konkurrenskraftiga värdekedjor.

Or. en

Ändringsförslag 908
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – led 6.1.4 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stöd till skapandet av 
forskningskapacitet, bland annat genom 
att stödja att forskare från mindre 
utvecklade regioner får tillgång till 
medicinska, biologiska och andra 
vetenskapliga data och databanker och 
skapandet av nationella databanker i 
mindre utvecklade regioner som en del i 
det europeiska forskningsområdet.

Or. en
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Ändringsförslag 909
Patrizia Toia

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – strecksats 4a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konkreta åtgärder som ska bidra till att 
säkerställa att resultaten från den 
forskning som finansieras genom 
Horisont 2020 först och främst utnyttjas 
inom unionen.

Or. it

Ändringsförslag 910
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – led 6.1.4 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Underlätta en så omfattande tillgång 
som möjligt till vetenskapliga och 
akademiska publikationer och till 
uppgifter från forskning som bedrivs i 
dessa regioner.

Or. fr

Ändringsförslag 911
Gaston Franco

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – led 6.1.4 – strecksats 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stödja till utvecklingen av nätverk med 
triple helix-partnerskap i regioner som 
kan arbeta tillsammans för att samordna 



PE492.826v02-00 110/169 AM\909647SV.doc

SV

ovanstående personalutbyten, utbyte av 
bästa praxis, arbeta in ”ERA Chairs” i det 
regionala forsknings- och 
innovationssystemet, stödja 
internationella nätverk kopplade till 
identifierade regionala kompetenser och 
utbyte av bästa praxis på området smarta 
specialiseringsstrategier.

Or. en

Ändringsförslag 912
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.1 – led 6.1.4 – strecksats 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stöd till åtgärder som främjar 
projektledning av forskarcenter i 
medlemsstaterna i EU-12 och utbildnings 
i projektorganisation och -administration.

Or. en

Ändringsförslag 913
Christian Ehler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.2. [...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 914
Teresa Riera Madurell
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.2 – led 6.2.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.2.1. Stärka evidensbasen och stödet för 
Innovationsunionen och det europeiska 
forskningsområdet

6.2.1. Stärka evidensbasen och stödet för 
Innovationsunionen och det europeiska 
forskningsområdet vid ogynnsamma 
ekonomiska och sociala omständigheter

Or. en

Ändringsförslag 915
Marisa Matias

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.2 – led 6.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att bedöma och prioritera investeringar 
och stärka Innovationsunionen och det 
europeiska forskningsområdet kommer 
stöd att ges till analys av forsknings- och 
innovationsrelaterade policyer, system och 
aktörer i Europa och tredje land, samt till 
utveckling av indikatorer, data- och 
informationsinfrastrukturer. 
Framtidsinriktad verksamhet och 
pilotinitiativ, ekonomiska analyser, politisk 
övervakning, ömsesidigt lärande, 
koordinationsverktyg och -verksamhet 
samt utveckling av metoder för 
effektbedömningar och utvärderingar 
kommer också att behövas, som ska dra 
nytta av de direkta synpunkterna från
forskningsintressenter, företag, 
myndigheter och medborgare.

För att bedöma och prioritera investeringar 
och stärka Innovationsunionen och det 
europeiska forskningsområdet kommer 
stöd att ges till analys av forsknings- och 
innovationsrelaterade policyer, system och 
aktörer i Europa och tredje land, samt till 
utveckling av indikatorer, data- och 
informationsinfrastrukturer. 
Framtidsinriktad verksamhet och 
pilotinitiativ, ekonomiska analyser, politisk 
övervakning, ömsesidigt lärande, 
koordinationsverktyg och -verksamhet 
samt utveckling av metoder för 
effektbedömningar och utvärderingar 
kommer också att behövas, som ska dra 
nytta av de direkta synpunkterna från 
forskningsintressenter, företag, 
myndigheter, organisationer i det civila 
samhället och medborgare.

Or. en

Ändringsförslag 916
Philippe Lamberts
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.2 – led 6.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att bedöma och prioritera investeringar 
och stärka Innovationsunionen och det 
europeiska forskningsområdet kommer 
stöd att ges till analys av forsknings- och 
innovationsrelaterade policyer, system och 
aktörer i Europa och tredje land, samt till 
utveckling av indikatorer, data- och 
informationsinfrastrukturer. 
Framtidsinriktad verksamhet och 
pilotinitiativ, ekonomiska analyser, politisk 
övervakning, ömsesidigt lärande, 
koordinationsverktyg och -verksamhet 
samt utveckling av metoder för 
effektbedömningar och utvärderingar 
kommer också att behövas, som ska dra 
nytta av de direkta synpunkterna från 
forskningsintressenter, företag, 
myndigheter och medborgare.

För att bedöma och prioritera investeringar 
och stärka Innovationsunionen och det 
europeiska forskningsområdet kommer 
stöd att ges till analys av forsknings- och 
innovationsrelaterade policyer, system och 
aktörer i Europa och tredje land, samt till 
utveckling av indikatorer, data- och 
informationsinfrastrukturer. 
Framtidsinriktad verksamhet och 
pilotinitiativ, ekonomiska analyser, politisk 
övervakning, ömsesidigt lärande, 
koordinationsverktyg och -verksamhet 
samt utveckling av metoder för 
effektbedömningar och utvärderingar 
kommer också att behövas, som ska dra 
nytta av de direkta synpunkterna från 
forskningsintressenter, företag, 
myndigheter, organisationer i det civila 
samhället och medborgare.

Or. en

Ändringsförslag 917
Marisa Matias

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.2 – led 6.2.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att initiativet Innovationsunionen ska 
kunna genomföras finns det också ett 
behov av stöd (privat och offentligt) för 
marknadsdriven innovation i syfte att 
stärka innovationskapaciteten hos företag 
och främja den europeiska 
konkurrenskraften. Detta kräver 
förbättringar i de allmänna ramvillkoren 
för innovation samt hantering av de 

För att initiativet Innovationsunionen ska 
kunna genomföras finns det också ett 
behov av stöd (privat och offentligt) för 
såväl marknadsdriven som icke-
marknadsdriven innovation i syfte att 
stärka innovationskapaciteten hos företag 
och främja såväl den europeiska 
konkurrenskraften som social, ekonomisk 
och ekologisk återhämtningsförmåga. 
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specifika hinder som förhindrar tillväxt i 
innovativa företag. Stöd kommer att ges till 
kraftfulla stödmekanismer för innovation 
(t.ex. för förbättrad klusterhantering,
offentlig-privata partnerskap och 
nätverkssamarbeten), starkt specialiserade 
innovationsstödtjänster (t.ex. om 
förvaltning/utnyttjande av immateriell 
äganderätt), innovationsförvaltning, 
nätverk med inköpare) samt granskningar 
av offentlig politik i relation till 
innovationer. Specifika ärenden som rör 
små och medelstora företag kommer att 
stödjas under det särskilda målet 
”Innovation inom små och medelstora 
företag”.

Detta kräver förbättringar i de allmänna 
ramvillkoren för innovation samt hantering 
av de specifika hinder som förhindrar 
tillväxt i innovativa företag. Stöd kommer 
att ges till kraftfulla stödmekanismer för 
innovation (t.ex. för förbättrad 
klusterhantering, offentlig-privata 
partnerskap och nätverkssamarbeten), 
starkt specialiserade 
innovationsstödtjänster (t.ex. om 
förvaltning/utnyttjande av immateriell 
äganderätt), innovationsförvaltning, 
nätverk med inköpare) samt granskningar 
av offentlig politik i relation till 
innovationer. Specifika ärenden som rör 
små och medelstora företag kommer att 
stödjas under det särskilda målet 
”Innovation inom små och medelstora 
företag”.

Or. en

Ändringsförslag 918
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.2 – led 6.2.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att initiativet Innovationsunionen ska 
kunna genomföras finns det också ett 
behov av stöd (privat och offentligt) för 
marknadsdriven innovation i syfte att 
stärka innovationskapaciteten hos företag
och främja den europeiska 
konkurrenskraften. Detta kräver 
förbättringar i de allmänna ramvillkoren 
för innovation samt hantering av de 
specifika hinder som förhindrar tillväxt i 
innovativa företag. Stöd kommer att ges till 
kraftfulla stödmekanismer för innovation 
(t.ex. för förbättrad klusterhantering, 
offentlig-privata partnerskap och 
nätverkssamarbeten), starkt specialiserade 

För att initiativet Innovationsunionen ska 
kunna genomföras finns det också ett 
behov av stöd (privat och offentligt) för 
såväl marknadsdriven som icke-
marknadsdriven innovation i syfte att 
stärka innovationskapaciteten hos såväl 
privata och offentliga aktörer som hos 
medborgarna och främja såväl den 
europeiska konkurrenskraften som social 
och ekologisk återhämtningsförmåga. 
Detta kräver förbättringar i de allmänna 
ramvillkoren för innovation samt hantering 
av de specifika hinder som förhindrar 
tillväxt i innovativa företag. Stöd kommer 
att ges till kraftfulla stödmekanismer för 
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innovationsstödtjänster (t.ex. om 
förvaltning/utnyttjande av immateriell 
äganderätt), innovationsförvaltning, 
nätverk med inköpare) samt granskningar 
av offentlig politik i relation till 
innovationer. Specifika ärenden som rör 
små och medelstora företag kommer att 
stödjas under det särskilda målet 
”Innovation inom små och medelstora 
företag”.

innovation (t.ex. för förbättrad 
klusterhantering, offentlig-privata 
partnerskap och nätverkssamarbeten), 
starkt specialiserade 
innovationsstödtjänster (t.ex. om 
förvaltning/utnyttjande av immateriell 
äganderätt), innovationsförvaltning, 
nätverk med inköpare) samt granskningar 
av offentlig politik i relation till 
innovationer. Specifika ärenden som rör 
små och medelstora företag kommer att 
stödjas under det särskilda målet 
”Innovation inom små och medelstora 
företag”.

Or. en

Ändringsförslag 919
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.2 – led 6.2.1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målet ska också vara att stödja 
utvecklingen av nya verktyg för större 
insyn i immaterialrättsliga innehav och 
deras förvaltning, bättre spridning av 
immaterialrättsligt skyddat material och 
systematiserad modellering av licenser, 
vilket underlättar transaktioner och i 
synnerhet möjligheten för små och 
medelstora företag och offentliga 
institutioner att bidra mer aktivt till 
innovationen.

Or. fr

Ändringsförslag 920
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.2 – led 6.2.1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undersöka skapandet av ”patentpooler” 
på vissa teknikområden som möjliggör 
gemensam användning av industriell 
äganderätt mot lämplig ersättning till 
innehavarna av rättigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 921
Teresa Riera Madurell

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.2 – led 6.2.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.2.2. Utforska nya typer av innovationer, 
inklusive sociala innovationer och 
kreativitet

6.2.2. Utforska och förstå nya typer av 
innovationer, inklusive sociala 
innovationer och kreativitet

Or. en

Ändringsförslag 922
Teresa Riera Madurell

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.2 – led 6.2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.2.3. Säkerställa samhällets delaktighet i 
forskning och innovation

utgår

Genom att alla samhällsaktörer kan 
interagera i innovationscykeln ökar 
kvaliteten, relevansen, acceptansen och 
hållbarheten i innovationsresultaten 
genom att samhällets intressen och 
värderingar innefattas. Detta kräver 
utveckling av specifika färdigheter, 
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kunskaper och förmågor på individuell 
nivå, organisationsnivå, nationell och 
internationell nivå. Ett vetenskapligt
bildat, ansvarstagande och kreativt 
samhälle skapas genom främjande av och 
forskning kring lämpliga metoder för 
vetenskaplig utbildning. Jämlikhet mellan 
könen ska främjas särskilt genom stöd till 
förändringar i organisationen av 
forskningsinstitutioner samt förändrat 
innehåll i och utformning av 
forskningsverksamheten. För att förbättra 
kunskapsspridningen inom 
vetenskapssamhället och den breda 
allmänheten ska tillgängligheten och 
användningen av resultatet av offentligt 
finansierad forskning utvecklas vidare. 
Ett etiskt regelverk för forskning och 
innovation som bygger på grundläggande 
etiska principer, bland annat de som finns 
i stadgan om de grundläggande 
rättigheterna och samtliga relevanta EU-
lagar och -konventioner, ska främjas vid 
kontakter med relevanta internationella 
organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 923
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.2 – led 6.2.3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.2.3. Säkerställa samhällets delaktighet i 
forskning och innovation

6.2.3. Forskning med och för samhället

Or. en

Ändringsförslag 924
Anna Záborská
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.2 – led 6.2.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom att alla samhällsaktörer kan 
interagera i innovationscykeln ökar 
kvaliteten, relevansen, acceptansen och 
hållbarheten i innovationsresultaten genom 
att samhällets intressen och värderingar 
innefattas. Detta kräver utveckling av 
specifika färdigheter, kunskaper och 
förmågor på individuell nivå, 
organisationsnivå, nationell och 
internationell nivå. Ett vetenskapligt bildat, 
ansvarstagande och kreativt samhälle 
skapas genom främjande av och forskning 
kring lämpliga metoder för vetenskaplig 
utbildning. Jämlikhet mellan könen ska 
främjas särskilt genom stöd till 
förändringar i organisationen av 
forskningsinstitutioner samt förändrat 
innehåll i och utformning av 
forskningsverksamheten. För att förbättra 
kunskapsspridningen inom 
vetenskapssamhället och den breda 
allmänheten ska tillgängligheten och 
användningen av resultatet av offentligt 
finansierad forskning utvecklas vidare. Ett 
etiskt regelverk för forskning och 
innovation som bygger på grundläggande 
etiska principer, bland annat de som finns i 
stadgan om de grundläggande rättigheterna 
och samtliga relevanta EU-lagar och -
konventioner, ska främjas vid kontakter 
med relevanta internationella 
organisationer.

Genom att alla samhällsaktörer kan 
interagera i innovationscykeln ökar 
kvaliteten, relevansen, acceptansen och 
hållbarheten i innovationsresultaten genom 
att samhällets intressen och värderingar 
innefattas. Detta kräver utveckling av 
specifika färdigheter, kunskaper och 
förmågor på individuell nivå, 
organisationsnivå, nationell och 
internationell nivå. Ett vetenskapligt bildat, 
ansvarstagande och kreativt samhälle 
skapas genom främjande av och forskning 
kring lämpliga metoder för vetenskaplig 
utbildning. Lika möjligheter för män och 
kvinnor bör främjas särskilt genom stöd 
till förändringar i organisationen av 
forskningsinstitutioner samt förändrat 
innehåll i och utformning av 
forskningsverksamheten. För att förbättra 
kunskapsspridningen inom 
vetenskapssamhället och den breda 
allmänheten ska tillgängligheten och 
användningen av resultatet av offentligt 
finansierad forskning utvecklas vidare. Ett 
etiskt regelverk för forskning och 
innovation som bygger på grundläggande 
etiska principer, bland annat de som finns i 
stadgan om de grundläggande rättigheterna 
och samtliga relevanta EU-lagar och -
konventioner, ska främjas vid kontakter 
med relevanta internationella 
organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 925
Gaston Franco

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.2 – led 6.2.3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom att alla samhällsaktörer kan 
interagera i innovationscykeln ökar 
kvaliteten, relevansen, acceptansen och 
hållbarheten i innovationsresultaten 
genom att samhällets intressen och 
värderingar innefattas. Detta kräver 
utveckling av specifika färdigheter, 
kunskaper och förmågor på individuell 
nivå, organisationsnivå, nationell och 
internationell nivå. Ett vetenskapligt 
bildat, ansvarstagande och kreativt 
samhälle skapas genom främjande av och 
forskning kring lämpliga metoder för 
vetenskaplig utbildning. Jämlikhet mellan 
könen ska främjas särskilt genom stöd till 
förändringar i organisationen av 
forskningsinstitutioner samt förändrat 
innehåll i och utformning av 
forskningsverksamheten. För att förbättra 
kunskapsspridningen inom 
vetenskapssamhället och den breda 
allmänheten ska tillgängligheten och 
användningen av resultatet av offentligt 
finansierad forskning utvecklas vidare.
Ett etiskt regelverk för forskning och 
innovation som bygger på grundläggande 
etiska principer, bland annat de som finns 
i stadgan om de grundläggande 
rättigheterna och samtliga relevanta EU-
lagar och -konventioner, ska främjas vid 
kontakter med relevanta internationella 
organisationer.

För att bygga upp en effektiv dialog 
mellan forskning och samhälle, rekrytera 
nya talanger till forskningen och matcha 
forskningskunskaper med social 
medvetenhet och socialt ansvar kommer 
följande verksamheter att stödjas:

– Attraktiva karriärer inom vetenskap och 
teknik för unga studenter: Främjande av 
forskningskarriärer inom naturvetenskap, 
teknik och ingenjörsvetenskap vid skolor, 
öppnande universitet för unga studenter, 
och nationella och regionala 
myndigheters främjande av interaktiva 
och intressanta vetenskapsmuseer, stöd 
till varaktig interaktion mellan skolor och 
forskningsinstitut och mellan studenter 
och deras familjer, lärare inom 
naturvetenskap och forskare, engagera 
den uppväxande generationen att delta via 
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tankesmedjor för ungdomar, debatter, 
främjande av vetenskapliga och tekniska 
karriärer, tävlingar i syfte att främja 
kreativitet och innovation inom
pedagogiken.

Or. en

Ändringsförslag 926
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.2 – stycke 6.2.3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.2.3a. Undersöka och jämföra processer 
som ger en gynnsam bakgrund till 
kreativitet och innovation.
Det ska vara en prioritering att ge bättre 
förståelse av det sociala, kulturella, 
ekonomiska och politiska sammanhanget 
för innovation. Det behövs ny kunskap om 
hur "innovativa samhällen" uppstår och 
frodas. I det aktuella internationella 
ekonomiska sammanhanget kräver detta 
en ny syn på villkoren för hållbarhet i de 
innovativa socio-ekonomiska miljöer som 
bygger på detaljerade och systematiska 
fältarbeten och jämförande analys.
Social sammanhållning och förutsägbar 
rättvisa, utbildning, demokrati, tolerans 
och mångfald är faktorer som noga måste 
övervägas i syfte att identifiera och bättre 
utnyttja europeiska relativa fördelar på 
världsnivå och för att ge förbättrat 
evidensbaserat stöd till 
innovationspolitiken.
Det är framförallt ungdomars uppfattning 
om möjligheter till innovation i den 
aktuella ekonomiska miljön, med hög 
arbetslöshet i många EU-regioner, som 
noga ska beaktas i förhållande till 
utbildning och risken för kompetensflykt.
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Riskstyrningspolitikens roll måste bättre 
beaktas i förhållande till 
innovationspolitik och formande faktorer 
och aktörer inom innovation. När det 
gäller innovation har några av de aktuella 
tvisterna, nämligen debatten om risk 
kontra försiktighetsåtgärder, eller distinkt 
lagstiftning, stor betydelse och kräver nya 
opartiska vetenskapliga strategier.

Or. en

Ändringsförslag 927
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.2 – led 6.2.4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.2.4. Främja konsekvent och effektivt 
samarbete med tredjeländer

6.2.4. Förstå hur konsekvent och effektivt 
samarbete inom forskning och avancerad 
utbildning med tredjeländer främjar 
innovation

Or. en

Ändringsförslag 928
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.2 – led 6.2.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övergripande verksamheter säkerställer en 
strategisk utveckling av internationellt 
samarbete inom Horizon 2020 och 
behandlar övergripande politiska mål. 
Verksamheter som stödjer bilaterala, 
multilaterala och biregionala politiska 
dialoger inom forskning och innovation 
med tredjeländer, regioner, inom 
internationella forum och organisationer 

Övergripande verksamheter säkerställer en 
strategisk utveckling av internationellt 
samarbete inom Horisont 2020 och 
behandlar övergripande politiska mål. Det 
finns ett behov av att förstå och främja 
verksamheter som stödjer bilaterala, 
multilaterala och biregionala politiska 
dialoger inom forskning och innovation 
med tredjeländer, regioner, inom 
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ska användas för att underlätta politiska 
utbyten, ömsesidigt lärande och 
prioriteringar och främja ömsesidig 
tillgång till program, och övervaka 
effekterna av samarbeten. Olika typer av 
nätverk och samverkan ska underlätta 
optimala kopplingar mellan forsknings-
och innovationsaktörer på båda sidor och 
förbättra kompetenser och 
samarbetsförmågor i mindre utvecklade 
tredjeländer. Verksamheten ska främja 
samordningen av samarbetspolitik och -
program på EU-nivå och nationell nivå, 
samt gemensam verksamhet mellan 
medlemsländer och associerade länder 
respektive tredjeländer, för att förbättra 
dess allmänna effekter. Slutligen ska 
närvaron av europeisk forskning och 
innovationer i tredjeländer konsolideras 
och stärkas, framför allt genom att främja 
skapandet av europeiska ”vetenskaps- och 
innovationshus”, bistånd till europeiska 
organisationer som utökar sin verksamhet 
till tredjeländer samt forskningscentrum 
som upprättas gemensamt med tredjeländer 
för organisationer eller forskare från andra 
medlemsländer och associerade länder.

internationella forum och organisationer 
ska användas för att underlätta politiska 
utbyten, ömsesidigt lärande och 
prioriteringar och främja ömsesidig 
tillgång till program, och övervaka 
effekterna av samarbeten. Olika typer av 
nätverk och samverkan ska underlätta 
optimala kopplingar mellan forsknings-
och innovationsaktörer på båda sidor och 
förbättra kompetenser och 
samarbetsförmågor i mindre utvecklade 
tredjeländer. Verksamheten ska undersöka 
och främja samordningen av 
samarbetspolitik och -program på EU-nivå 
och nationell nivå, samt gemensam 
verksamhet mellan medlemsländer och 
associerade länder respektive tredjeländer, 
för att förbättra dess allmänna effekter. 
Slutligen ska närvaron av europeisk 
forskning och innovationer i tredjeländer 
konsolideras och stärkas, framför allt 
genom att främja skapandet av europeiska 
”vetenskaps- och innovationshus”, bistånd 
till europeiska organisationer som utökar 
sin verksamhet till tredjeländer samt 
forskningscentrum som upprättas 
gemensamt med tredjeländer för 
organisationer eller forskare från andra 
medlemsländer och associerade länder.

Or. en

Ändringsförslag 929
Vicky Ford

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.2 – stycke 6.2.4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.2.4a. Sprida spetskompetens och öka 
deltagandet
För att överbrygga forsknings- och 
innovationsklyftan i inom lokala 
områden, regioner och medlemsstater i 
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Europa, kommer komplementaritet och 
nära synergier med strukturfonderna att 
utvecklas, både i tidigare led 
(kapacitetsuppbyggnad i medlemsstaterna 
för att bättre förbereda för deras 
delaktighet i Horisont 2020) och i senare 
led (utnyttja och sprida forsknings- och 
innovationsresultat från Horisont 2020). 
Där det är möjligt kommer 
interoperabiliteten mellan de 
två instrumenten att främjas. Kumulativ 
eller kombinerad finansiering kommer att 
uppmuntras.
Syftet med åtgärderna är i detta 
sammanhang att till fullo utnyttja EU:s 
kompetens och därmed optimera 
forskningens och innovationens 
ekonomiska och sociala effekter, och 
åtgärderna kommer vara åtskilda från 
andra politiska initiativ och åtgärder inom 
sammanhållningspolitikens fonder, 
samtidigt som de kommer att komplettera 
dessa. Dessa åtgärder innefattar följande:
a) Skapa konkurrens och kopplingar 
mellan framväxande institutioner, 
spetsforskningscentra och 
innovationsregioner i mindre utvecklade 
områden, regioner och medlemsstater och 
internationellt ledande motparter på 
andra platser i Europa. Detta ska 
innefatta samarbete mellan 
spetsforskningsinstitutioner eller 
avdelningar och sådana i mindre 
utvecklade områden eller regioner, 
samverkan i fråga om personalutbyten, 
expertrådgivning och experthjälp samt 
utveckling av gemensamma strategier för 
upprättandet av spetsforskningscentra 
som kan stödjas av 
sammanhållningspolitikens fonder i 
underutvecklade regioner. Kopplingar till 
innovationskluster och erkännande av 
kompetens/högsta kvalitet till de 
institutioner i underutvecklade regioner 
som uppfyller internationella standarder 
ska övervägas, bland annat genom 
kollegiala granskningar och 
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kvalitetsmärkning.
b) Etablering av 40 ”ERA Chairs” 
(forskningsledare) för att locka till sig 
enastående akademiker till institutioner 
eller avdelningar med tydlig potential för 
högsta forskningskvalitet, för att hjälpa 
institutionerna att frigöra så mycket som 
möjligt av denna potential och därigenom 
skapa jämlika förhållanden för forskning 
och innovationer inom det europeiska 
forskningsområdet. Detta innefattar 
institutionellt stöd för att skapa en 
konkurrenskraftig forskningsmiljö och de 
ramvillkor som krävs för att attrahera, 
behålla och utveckla de största 
forskningstalangerna på dessa 
institutioner.
(c) Tilldela utmärkelsen ”seal of 
excellence” till positivt utvärderade EFR-
projekt, Marie Skłodowska-Curie-projekt 
eller förslag till samarbetsprojekt som inte 
har lyckats få finansiering på grund av 
budgetbegränsningar. Nationell och 
regional finansiering skulle därför kunna 
förespråkas för att bidra till 
finansieringen av de projekt som uppfyller 
kriterierna avseende spetskompetens, men 
som inte kan finansieras på grund av brist 
på EU-medel.
d) Tilldela utmärkelsen ”seal of 
excellence” till slutförda projekt för att 
underlätta finansieringen av 
uppföljningen (t.ex. pilotprojekt, 
demonstrationsprojekt eller utnyttjande av 
forskningsresultat) genom nationella eller 
regionala källor.
e) Tillhandahålla EFR-bidrag för 
återvändande till forskare som för 
närvarande arbetar utanför Europa och 
som vill arbeta i Europa.
f) Stödja kompletterande avtal som ingås 
av organisationer som gynnas av projekt 
för forskningssamarbete med andra 
enheter och organisationer som i 
huvudsak är etablerade i andra länder än 
dem som är direkt inblandade i projektet, 
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med det specifika målet att underlätta 
utbildningsmöjligheter (särskilt 
doktorand- och postdoktortjänster).
g) Stärka framgångsrika nätverk i syfte 
att etablera institutionella nätverk av hög 
kvalitet inom forskning och innovation. 
Särskild uppmärksamhet kommer att ges 
till COST för att främja åtgärder i syfte att 
identifiera och sammanlänka ”fickor av 
spetskompetens” (forskarsamfund av hög 
kvalitet och forskare i början av sin 
yrkesbana) i hela Europa.
h) Utveckla särskilda 
utbildningsmekanismer för hur man 
deltar i Horisont 2020 och fullt utnyttja 
befintliga nätverk som exempelvis 
nationella kontaktpunkter.
i) Tillgängliggöra stipendier för 
doktorander och postdoktorer, såväl som 
stipendier för avancerad utbildning för 
ingenjörer för att de ska kunna få tillträde 
till samtliga internationella 
forskningsinfrastrukturer i Europa, 
inbegripet dem som hanteras av 
internationella forskningsorganisationer.
j) Stöd till utveckling och övervakning av 
smarta specialiseringsstrategier. En enhet 
för politiskt stöd ska utvecklas, och 
politiskt lärande på regional nivå ska 
underlättas genom internationell 
utvärdering av kollegor och utbyte av 
bästa praxis.
k) Inrätta en marknadsplats på internet 
där immateriella rättigheter kan 
marknadsföras i syfte att föra samman 
ägare och användare av immateriella 
rättigheter.

Or. en

Motivering

Bygger på Carvahlo-rapporten, ändringsförslag 58, med en begränsning av antalet ERA 
chairs som kan etableras.
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Ändringsförslag 930
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.2a. Reflekterande samhällen – kulturarv 
och europeisk identitet
Syftet är att bidra till förståelse av 
Europas intellektuella bas – dess historia 
och mångfalden av europeiskt och icke-
europeiskt inflytande, som en 
inspirationskälla för våra liv idag. Europa 
kännetecknas av en mängd olika 
traditioner och såväl regionala som 
nationella identiteter. Denna mångfald 
och de möjligheter den erbjuder bör 
erkännas och beaktas.
De europeiska samlingarna i bibliotek, 
inbegripet digitala samlingar, arkiv, 
museer, gallerier och andra offentliga 
institutioner är en skattkammare av riklig, 
outnyttjad dokumentation och 
studiemöjligheter. Detta kulturarv 
representerar inte bara den enskilda 
medlemsstatens historia utan även det 
kollektiva arv som växt fram i Europeiska 
unionen under årens lopp. Sådant 
material bör tillgängliggöras för forskare 
och medborgare, genom ny och innovativ 
teknik och integrerade 
informationstjänster, för att göra det 
möjligt att titta på framtiden genom det 
förgångnas arkiv och bidra till den 
europeiska deltagande intelligensen. 
Tillgänglighet till och bevarande av 
kulturarv i dessa former är nödvändigt för 
vitaliteten i ett levande engagemang inom 
och mellan europeiska kulturer, genom 
att även kulturarvets betydelse som en 
stark ekonomisk drivkraft i den 
postindustriella ekonomin och dess bidrag 
till hållbar ekonomisk tillväxt beaktas.

Or. en
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Ändringsförslag 931
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.2a – Samhällen som respekterar sitt 
kulturarv och främjar ett ekonomiskt 
tillvaratagande av detsamma
Kulturarvet utgör en av de mest lovande 
sektorerna inom EU:s ekonomi under den 
närmaste framtiden, men likväl finns det 
kvar oövervunna tekniska, sociala och 
kulturella hinder.
Särskilda mål:
– Främja forskning till försvar för och för 
bevarande av kulturarvet
– Utveckla ekonomiska modeller och 
utvärderingsmodeller avseende 
kulturarvets socioekonomiska 
dimensioner

Or. es

Motivering

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 
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mundo líder en Europa. Más que nunca, la investigación en el próximo Programa Marco es 
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.

Ändringsförslag 932
Christian Ehler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3. [...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 933
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3. Trygga samhällen 6.3. Förbättra tryggheten för människor, 
skydda frihet och medborgerliga 
rättigheter

Or. en

Ändringsförslag 934
Christian Ehler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU, dess medborgare och internationella 
partner är utsatta för många olika typer 

utgår
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av säkerhetshot, som kriminalitet, 
terrorism och krissituationer som beror på 
mänskliga misstag eller naturkrafter. De 
här hoten kan vara gränsöverskridande 
och vara inriktade på fysiska mål eller 
cyberrymden. Attacker mot myndigheters 
eller privata webbplatser på Internet 
underminerar till exempel inte bara 
medborgarnas förtroende, utan kan även 
påverka viktiga sektorer som energi, 
transport, hälsa, finans eller 
telekommunikationer.

Or. en

Ändringsförslag 935
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU, dess medborgare och internationella 
partner är utsatta för många olika typer av 
säkerhetshot, som kriminalitet, terrorism 
och krissituationer som beror på mänskliga 
misstag eller naturkrafter. De här hoten 
kan vara gränsöverskridande och vara 
inriktade på fysiska mål eller cyberrymden. 
Attacker mot myndigheters eller privata 
webbplatser på Internet underminerar till 
exempel inte bara medborgarnas 
förtroende, utan kan även påverka viktiga 
sektorer som energi, transport, hälsa, finans 
eller telekommunikationer.

EU, dess medborgare och internationella 
partner är utsatta för många olika typer av 
säkerhetshot och utmaningar, som 
kriminalitet, terrorism, etniska och 
politiska konflikter och krissituationer som 
beror på mänskliga misstag eller 
naturkrafter. De här utmaningarna kan 
vara gränsöverskridande och vara inriktade 
på fysiska mål eller cyberrymden. Attacker 
mot myndigheters eller privata webbplatser 
på Internet underminerar till exempel inte 
bara medborgarnas förtroende, utan kan 
även påverka viktiga sektorer som energi, 
transport, hälsa, finans eller 
telekommunikationer.

Or. en

Ändringsförslag 936
Oreste Rossi
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Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU, dess medborgare och internationella 
partner är utsatta för många olika typer av 
säkerhetshot, som kriminalitet, terrorism 
och krissituationer som beror på mänskliga 
misstag eller naturkrafter. De här hoten kan 
vara gränsöverskridande och vara inriktade 
på fysiska mål eller cyberrymden. Attacker 
mot myndigheters eller privata webbplatser 
på Internet underminerar till exempel inte 
bara medborgarnas förtroende, utan kan 
även påverka viktiga sektorer som energi, 
transport, hälsa, finans eller 
telekommunikationer.

EU, dess medborgare och internationella 
partner är utsatta för många olika typer av 
säkerhetshot, som kriminalitet, terrorism, 
illegal invandring och krissituationer som 
beror på mänskliga misstag eller 
naturkrafter. De här hoten kan vara 
gränsöverskridande och vara inriktade på 
fysiska mål eller cyberrymden. Attacker 
mot myndigheters eller privata webbplatser 
på Internet underminerar till exempel inte 
bara medborgarnas förtroende, utan kan 
även påverka viktiga sektorer som energi, 
transport, hälsa, finans eller 
telekommunikationer.

Or. it

Ändringsförslag 937
Christian Ehler

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att förutse, förebygga och hantera 
dessa hot krävs utveckling och 
användning av innovativa tekniker,
lösningar, prognosverktyg och kunskaper, 
stimulans av samarbete mellan 
leverantörer och användare, nya 
lösningar för civil säkerhet, förbättrad 
konkurrenskraft för de europeiska 
säkerhets-, IKT- och tjänsteindustrierna 
samt förebyggande och motverkande av
brott mot integritet och mänskliga 
rättigheter på Internet.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 938
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga I – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att förutse, förebygga och hantera 
dessa hot krävs utveckling och användning 
av innovativa tekniker, lösningar, 
prognosverktyg och kunskaper, stimulans 
av samarbete mellan leverantörer och 
användare, nya lösningar för civil säkerhet, 
förbättrad konkurrenskraft för de 
europeiska säkerhets-, IKT- och 
tjänsteindustrierna samt förebyggande och 
motverkande av brott mot integritet och 
mänskliga rättigheter på Internet.

För att förutse, förebygga och hantera 
dessa hot krävs utveckling och användning 
av innovativa tekniker, lösningar, 
prognosverktyg och kunskaper, stimulans 
av samarbete mellan leverantörer och 
användare, nya lösningar för civil säkerhet, 
förbättrad konkurrenskraft för de 
europeiska säkerhets-, IKT- och 
tjänsteindustrierna samt förebyggande och 
motverkande av brott mot integritet och 
mänskliga rättigheter på Internet. Det är 
också nödvändigt att forska om de sociala 
dimensionerna i sådana hot, för att få 
insikt i deras orsaker och konsekvenser 
och för att bidra till att utveckla effektiva 
socialpolitiska åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 939
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att förutse, förebygga och hantera 
dessa hot krävs utveckling och användning 
av innovativa tekniker, lösningar, 
prognosverktyg och kunskaper, stimulans 
av samarbete mellan leverantörer och 
användare, nya lösningar för civil säkerhet, 
förbättrad konkurrenskraft för de 
europeiska säkerhets-, IKT- och 

För att förutse, förebygga och hantera 
dessa hot krävs utveckling och användning 
av innovativa tekniker, lösningar, 
prognosverktyg och kunskaper, stimulans 
av samarbete mellan leverantörer och 
användare, nya lösningar för civil säkerhet, 
samt förebyggande och motverkande av 
brott mot integritet och mänskliga 
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tjänsteindustrierna samt förebyggande och 
motverkande av brott mot integritet och 
mänskliga rättigheter på Internet.

rättigheter på Internet.

Or. en

Ändringsförslag 940
Christian Ehler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 941
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att samordna och förbättra 
säkerhetsforskningen är sålunda oerhört 
viktigt, och bidrar till en kartläggning av 
aktuella forskningsinsatser, inklusive 
prognoser, och till förbättrade relevanta 
juridiska villkor och procedurer för 
samordning, inklusive 
standardförberedande åtgärder. 
Verksamheten ska utföras med ett 
uppdragsinriktat arbetssätt, och integrera 
alla relevanta samhälleliga dimensioner. 
Verksamheten ska stödja EU:s politik för 
inre och yttre säkerhet samt 
försvarspolitiken och de relevanta nya 
bestämmelserna i Lissabon-fördraget, och 
säkerställa cybersäkerhet, förtroende och 
integritet på den digitala inre marknaden. 

En större delaktighet från medborgarna 
och civila samhällsorganisationer och 
politisk vetenskap, samhällsvetenskap och 
humaniora inom säkerhetsforskningen är 
sålunda oerhört viktigt, och bidrar till en 
kartläggning av aktuella forskningsinsatser 
och till förbättrad relevans för verksamhet 
som genomförs och ökad respekt för 
medborgarnas grundläggande rättigheter 
och friheter. Verksamheten ska utföras 
med ett arbetssätt som placerar 
forskningen inom ramen för 
samhällsfrågor och integrera alla relevanta 
samhälleliga dimensioner. Verksamheten 
ska stödja EU:s politik för inre och yttre 
säkerhet och de relevanta nya 
bestämmelserna i Lissabon-fördraget, och 
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Följande särskilda mål kommer att 
eftersträvas:

säkerställa cybersäkerhet, förtroende och 
integritet på den digitala inre marknaden. 
Följande särskilda mål kommer att 
eftersträvas:

Or. en

Ändringsförslag 942
Christian Ehler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3.1. Bekämpa kriminalitet och terrorism utgår
Syftet är såväl att undvika incidenter som 
att lindra de möjliga konsekvenserna av 
dem. För detta krävs nya tekniker och 
funktioner (bland annat mot cyberbrott 
och cyberterrorism) för att åstadkomma 
den säkerhet för hälsa, livsmedel, vatten 
och miljö som krävs för att samhället och 
ekonomin ska fungera tillfredsställande. 
Ny teknik och särskilt utvecklade 
funktioner ska bidra till att skydda 
kritiska infrastrukturer, system och 
tjänster (inom bland annat 
kommunikation, transport, hälsa, 
livsmedel, vatten, energi, logistik och 
försörjningskedjor samt miljö). Detta 
innefattar analyser, och att offentliga och 
privata viktiga nätverksinfrastrukturer 
och tjänster skyddas mot alla typer av hot.

Or. en

Ändringsförslag 943
Fiona Hall, Kent Johansson

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.1 – inledningen



AM\909647SV.doc 133/169 PE492.826v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3.1. Bekämpa kriminalitet och terrorism 6.3.1. Bekämpa kriminalitet och terrorism, 
inbegripet förståelse för den sociala 
dimensionen i sådana frågor och 
identifiera effektiva socialpolitiska 
åtgärder för att hantera dem.

Or. en

Ändringsförslag 944
Christian Ehler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är såväl att undvika incidenter som 
att lindra de möjliga konsekvenserna av 
dem. För detta krävs nya tekniker och 
funktioner (bland annat mot cyberbrott 
och cyberterrorism) för att åstadkomma 
den säkerhet för hälsa, livsmedel, vatten 
och miljö som krävs för att samhället och 
ekonomin ska fungera tillfredsställande. 
Ny teknik och särskilt utvecklade 
funktioner ska bidra till att skydda 
kritiska infrastrukturer, system och 
tjänster (inom bland annat 
kommunikation, transport, hälsa, 
livsmedel, vatten, energi, logistik och 
försörjningskedjor samt miljö). Detta 
innefattar analyser, och att offentliga och 
privata viktiga nätverksinfrastrukturer 
och tjänster skyddas mot alla typer av hot.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 945
Fiona Hall, Kent Johansson
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är såväl att undvika incidenter som 
att lindra de möjliga konsekvenserna av 
dem. För detta krävs nya tekniker och 
funktioner (bland annat mot cyberbrott och 
cyberterrorism) för att åstadkomma den 
säkerhet för hälsa, livsmedel, vatten och 
miljö som krävs för att samhället och 
ekonomin ska fungera tillfredsställande. 
Ny teknik och särskilt utvecklade 
funktioner ska bidra till att skydda kritiska 
infrastrukturer, system och tjänster (inom 
bland annat kommunikation, transport, 
hälsa, livsmedel, vatten, energi, logistik 
och försörjningskedjor samt miljö). Detta 
innefattar analyser, och att offentliga och 
privata viktiga nätverksinfrastrukturer och 
tjänster skyddas mot alla typer av hot.

Syftet är såväl att undvika incidenter som 
att lindra de möjliga konsekvenserna av 
dem. För detta krävs en förståelse av 
orsaker och konsekvenser och även 
utveckling av nya tekniker och funktioner 
(bland annat mot cyberbrott och 
cyberterrorism) för att åstadkomma den 
säkerhet för hälsa, livsmedel, vatten och 
miljö som krävs för att samhället och 
ekonomin ska fungera tillfredsställande. 
Ny teknik och särskilt utvecklade 
funktioner ska bidra till att skydda kritiska 
infrastrukturer, system och tjänster (inom 
bland annat kommunikation, transport, 
hälsa, livsmedel, vatten, energi, logistik 
och försörjningskedjor samt miljö). Detta 
innefattar analyser, och att offentliga och 
privata viktiga nätverksinfrastrukturer och 
tjänster skyddas mot alla typer av hot.
Särskild uppmärksamhet ska läggas på de 
sociala och beteendemässiga 
dimensionerna av brottslighet och 
terrorism, för att till fullo förstå deras 
orsaker och konsekvenser, och för att 
identifiera effektiva socialpolitiska 
åtgärder för att hantera dem.

Or. en

Ändringsförslag 946
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är såväl att undvika incidenter som 
att lindra de möjliga konsekvenserna av 
dem. För detta krävs nya tekniker och 

Syftet är såväl att undvika incidenter som 
att lindra de möjliga konsekvenserna av 
dem. För detta krävs förståelse av de 
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funktioner (bland annat mot cyberbrott och 
cyberterrorism) för att åstadkomma den
säkerhet för hälsa, livsmedel, vatten och 
miljö som krävs för att samhället och 
ekonomin ska fungera tillfredsställande. 
Ny teknik och särskilt utvecklade 
funktioner ska bidra till att skydda kritiska 
infrastrukturer, system och tjänster (inom 
bland annat kommunikation, transport, 
hälsa, livsmedel, vatten, energi, logistik 
och försörjningskedjor samt miljö). Detta 
innefattar analyser, och att offentliga och 
privata viktiga nätverksinfrastrukturer och 
tjänster skyddas mot alla typer av hot.

underliggande orsakerna till såväl 
konflikt som samarbete, nya tekniker och 
funktioner (bland annat mot cyberbrott och 
cyberterrorism) för att åstadkomma 
rättssäkerhet, demokratisk ansvarskänsla, 
ansvarsfulla och öppna sektorer för 
säkerhet och rättsväsende, och den 
säkerhet för hälsa, livsmedel, vatten och 
miljö som krävs för att samhället och 
ekonomin ska fungera tillfredsställande. 
Nya analytiska instrument och koncept,
ny teknik och särskilt utvecklade 
funktioner ska bidra till att skydda kritiska 
infrastrukturer, system och tjänster (inom 
bland annat kommunikation, transport, 
hälsa, livsmedel, vatten, energi, logistik 
och försörjningskedjor samt miljö). Detta 
innefattar analyser, och att offentliga och 
privata viktiga nätverksinfrastrukturer och 
tjänster skyddas mot alla typer av hot.

Or. en

Ändringsförslag 947
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det krävs forskning för att fastställa 
orsakerna till att människor radikaliseras 
in i våld och effektiva socialpolitiska 
åtgärder för att motverka dessa orsaker. 
Ambitionen är att bedriva forskning som 
ger såväl evidens som socialpolitiska 
förslag som ska bli effektiva när det gäller 
att förebygga radikalisering till våld och 
kanalisera socialt missnöje i fredliga, 
demokratiska protester och dialoger.

Or. en
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Ändringsförslag 948
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Forskning ska också bedrivas genom 
samarbete med medborgare och utvalda 
representanter, om hur hög risk samhället 
är villigt att ta i utbyte mot färre 
inkräktande åtgärder mot terrorism. Detta 
kräver ett systematiskt engagemang i 
dialogform – inom ramen för ett 
vetenskapligt sammanhang – för att 
fastställa vilka gränser för risk och för 
inkräktande som medborgare är villiga att 
acceptera och vilka kompromisser detta 
kräver. Denna forskning ska bedrivas för 
att ge en grund för evidensbaserat 
beslutsfattande och för en politisk dialog 
som återspeglar en samhällelig verklighet.

Or. en

Ändringsförslag 949
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.1 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Reparativ rättvisa kan bidra till att 
”förebygga” och ”reagera på” strategier 
för terrorismbekämpning. Forskningen 
ska omfatta i vilken grad offer för 
terroristattacker kan möta faktiska eller 
möjliga förövare i reparativa 
rättsprocesser, för att bidra till ömsesidig
förståelse av de grundläggande orsakerna 
till terrorism och vilka effekter detta har 
på offren. Forskningen ska också studera 
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vilka konsekvenser reparativa 
rättsprocesser kan ha för att förebygga 
radikalisering till våld när det gäller 
riskgrupper. Slutligen ska sådan 
forskning undersöka vad reparativ 
rättvisa kan bidra med när det gäller att 
läka samhällen som har drabbats av 
allvarliga terroristbrott.

Or. en

Ändringsförslag 950
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.1 – stycke 1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att förebygga incidenter ska 
forskningens fokus ligga på förståelse av 
orsakerna, när det gäller den enskilde 
eller en specifik social grupp, till brott och 
politisk radikalisering som omfattar 
extrema former av politiskt våld som 
terroristattacker. Samhällsvetenskap, 
särskilt sociologi, psykologi och 
statsvetenskap, har utvecklat lämpliga 
forskningsmetoder och -teorier för att 
kunna besvara denna typ av 
forskningsfrågor.

Or. en

Ändringsförslag 951
Christian Ehler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3.2. Förstärkt säkerhet genom utgår
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gränsförvaltning
Tekniker och funktioner krävs också för 
att förbättra system, utrustning, verktyg, 
processer och metoder för snabb 
identifiering för att förbättra 
gränssäkerheten, inbegripet både 
kontroll- och övervakningsfrågor, 
samtidigt som hela potentialen i 
EUROSUR utnyttjas. Dessa ska utvecklas 
och testas med avseende på effektivitet, 
efterlevnad av juridiska och etiska 
principer, proportionalitet, samhällelig 
acceptans och respekt för grundläggande 
rättigheter. Forskningen ska också stödja 
förbättringar av den integrerade 
gränsförvaltningen i Europa, bland annat 
genom ökat samarbete med 
kandidatländer, potentiella 
kandidatländer och länder som innefattas 
av den europeiska grannskapspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 952
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3.2. Förstärkt säkerhet genom 
gränsförvaltning

utgår

Tekniker och funktioner krävs också för 
att förbättra system, utrustning, verktyg, 
processer och metoder för snabb 
identifiering för att förbättra 
gränssäkerheten, inbegripet både 
kontroll- och övervakningsfrågor, 
samtidigt som hela potentialen i 
EUROSUR utnyttjas. Dessa ska utvecklas 
och testas med avseende på effektivitet, 
efterlevnad av juridiska och etiska 
principer, proportionalitet, samhällelig 
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acceptans och respekt för grundläggande 
rättigheter. Forskningen ska också stödja 
förbättringar av den integrerade 
gränsförvaltningen i Europa, bland annat 
genom ökat samarbete med 
kandidatländer, potentiella 
kandidatländer och länder som innefattas 
av den europeiska grannskapspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 953
Christian Ehler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniker och funktioner krävs också för 
att förbättra system, utrustning, verktyg, 
processer och metoder för snabb 
identifiering för att förbättra 
gränssäkerheten, inbegripet både 
kontroll- och övervakningsfrågor, 
samtidigt som hela potentialen i 
EUROSUR utnyttjas. Dessa ska utvecklas 
och testas med avseende på effektivitet, 
efterlevnad av juridiska och etiska 
principer, proportionalitet, samhällelig 
acceptans och respekt för grundläggande 
rättigheter. Forskningen ska också stödja 
förbättringar av den integrerade 
gränsförvaltningen i Europa, bland annat 
genom ökat samarbete med 
kandidatländer, potentiella 
kandidatländer och länder som innefattas 
av den europeiska grannskapspolitiken.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 954
Vladko Todorov Panayotov
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniker och funktioner krävs också för att 
förbättra system, utrustning, verktyg, 
processer och metoder för snabb 
identifiering för att förbättra 
gränssäkerheten, inbegripet både kontroll-
och övervakningsfrågor, samtidigt som 
hela potentialen i EUROSUR utnyttjas. 
Dessa ska utvecklas och testas med 
avseende på effektivitet, efterlevnad av 
juridiska och etiska principer, 
proportionalitet, samhällelig acceptans och 
respekt för grundläggande rättigheter. 
Forskningen ska också stödja förbättringar 
av den integrerade gränsförvaltningen i 
Europa, bland annat genom ökat samarbete 
med kandidatländer, potentiella 
kandidatländer och länder som innefattas 
av den europeiska grannskapspolitiken.

Tekniker och funktioner krävs också för att 
förbättra system, utrustning, verktyg, 
processer och metoder för snabb 
identifiering för att förbättra 
gränssäkerheten, inbegripet både kontroll-
och övervakningsfrågor, samtidigt som 
hela potentialen i EUROSUR, det 
europeiska gränsövervakningssystemet, 
utnyttjas Dessa ska utvecklas och testas 
med avseende på effektivitet, efterlevnad 
av juridiska och etiska principer, 
proportionalitet, samhällelig acceptans och 
respekt för grundläggande rättigheter. 
Forskningen ska också stödja förbättringar 
av den integrerade gränsförvaltningen i 
Europa, bland annat genom ökat samarbete 
med kandidatländer, potentiella 
kandidatländer och länder som innefattas 
av den europeiska grannskapspolitiken.

Or. en

Motivering

Förkortningarna måste förklaras.

Ändringsförslag 955
Christian Ehler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3.3. Säkerställa cybersäkerhet utgår
Cybersäkerhet är en förutsättning för att 
människor, företag och samhällstjänster 
ska kunna dra nytta av de möjligheter 
som Internet innebär. Säkerhet måste 
tillhandahållas för system, nätverk, 
åtkomstenheter, programvara och 
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tjänster, inbegripet molntjänster, 
samtidigt som kompatibilitet för olika 
typer av tekniker ska beaktas. 
Forskningen ska förebygga, identifiera 
och i realtid motverka cyberattacker inom 
flera områden och jurisdiktioner, och 
skydda viktiga IKT-infrastrukturer. Det 
digitala samhället utvecklas ständigt, och 
Internet används och missbrukas på nya 
sätt. Hela tiden uppstår nya möjligheter 
till social interaktion och nya mobila och 
platsbaserade tjänster och ett ”Sakernas 
Internet” växer fram. För detta krävs en 
ny typ av forskning som ska drivas på av 
de framväxande trenderna inom 
tillämpningar, användning och samhälle. 
Snabba forskningsinitiativ ska vidtas, 
bland annat proaktiva FoU-åtgärder, för 
att snabbt reagera på nya, moderna 
utvecklingar inom tillförlitlighet och 
säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 956
Christian Ehler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Cybersäkerhet är en förutsättning för att 
människor, företag och samhällstjänster 
ska kunna dra nytta av de möjligheter 
som Internet innebär. Säkerhet måste 
tillhandahållas för system, nätverk, 
åtkomstenheter, programvara och 
tjänster, inbegripet molntjänster, 
samtidigt som kompatibilitet för olika 
typer av tekniker ska beaktas. 
Forskningen ska förebygga, identifiera 
och i realtid motverka cyberattacker inom 
flera områden och jurisdiktioner, och 
skydda viktiga IKT-infrastrukturer. Det 
digitala samhället utvecklas ständigt, och 

utgår
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Internet används och missbrukas på nya 
sätt. Hela tiden uppstår nya möjligheter 
till social interaktion och nya mobila och 
platsbaserade tjänster och ett ”Sakernas 
Internet” växer fram. För detta krävs en 
ny typ av forskning som ska drivas på av 
de framväxande trenderna inom 
tillämpningar, användning och samhälle. 
Snabba forskningsinitiativ ska vidtas, 
bland annat proaktiva FoU-åtgärder, för 
att snabbt reagera på nya, moderna 
utvecklingar inom tillförlitlighet och 
säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 957
Christian Ehler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Cybersäkerhet är en förutsättning för att 
människor, företag och samhällstjänster 
ska kunna dra nytta av de möjligheter 
som Internet innebär. Säkerhet måste 
tillhandahållas för system, nätverk, 
åtkomstenheter, programvara och 
tjänster, inbegripet molntjänster, 
samtidigt som kompatibilitet för olika 
typer av tekniker ska beaktas. 
Forskningen ska förebygga, identifiera 
och i realtid motverka cyberattacker inom 
flera områden och jurisdiktioner, och 
skydda viktiga IKT-infrastrukturer. Det 
digitala samhället utvecklas ständigt, och 
Internet används och missbrukas på nya 
sätt. Hela tiden uppstår nya möjligheter 
till social interaktion och nya mobila och 
platsbaserade tjänster och ett ”Sakernas 
Internet” växer fram. För detta krävs en 
ny typ av forskning som ska drivas på av 
de framväxande trenderna inom 
tillämpningar, användning och samhälle. 

utgår
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Snabba forskningsinitiativ ska vidtas, 
bland annat proaktiva FoU-åtgärder, för 
att snabbt reagera på nya, moderna 
utvecklingar inom tillförlitlighet och 
säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 958
Petru Constantin Luhan

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Cybersäkerhet är en förutsättning för att 
människor, företag och samhällstjänster 
ska kunna dra nytta av de möjligheter som 
Internet innebär. Säkerhet måste 
tillhandahållas för system, nätverk, 
åtkomstenheter, programvara och tjänster, 
inbegripet molntjänster, samtidigt som 
kompatibilitet för olika typer av tekniker 
ska beaktas. Forskningen ska förebygga, 
identifiera och i realtid motverka 
cyberattacker inom flera områden och 
jurisdiktioner, och skydda viktiga IKT-
infrastrukturer. Det digitala samhället 
utvecklas ständigt, och Internet används 
och missbrukas på nya sätt. Hela tiden 
uppstår nya möjligheter till social 
interaktion och nya mobila och 
platsbaserade tjänster och ett ”Sakernas 
Internet” växer fram. För detta krävs en ny 
typ av forskning som ska drivas på av de 
framväxande trenderna inom tillämpningar, 
användning och samhälle. Snabba 
forskningsinitiativ ska vidtas, bland annat 
proaktiva FoU-åtgärder, för att snabbt 
reagera på nya, moderna utvecklingar inom 
tillförlitlighet och säkerhet.

Cybersäkerhet är en förutsättning för att 
människor, företag och samhällstjänster 
ska kunna dra nytta av de möjligheter som 
Internet innebär. Säkerhet måste 
tillhandahållas för system, nätverk, 
åtkomstenheter, programvara och tjänster, 
inbegripet molntjänster, samtidigt som 
kompatibilitet för olika typer av tekniker 
ska beaktas. Forskningen ska förebygga, 
identifiera och i realtid motverka 
cyberattacker inom flera områden och 
jurisdiktioner, och skydda viktiga IKT-
infrastrukturer. Det digitala samhället 
utvecklas ständigt, och Internet används 
och missbrukas på nya sätt. Hela tiden 
uppstår nya möjligheter till social 
interaktion, nya möjligheter till 
onlinetransaktioner, finansiella 
transaktioner (e-handel) och nya mobila 
och platsbaserade tjänster och ett 
”Sakernas Internet” växer fram. För detta 
krävs en ny typ av forskning som ska 
drivas på av de framväxande trenderna 
inom tillämpningar, användning, nya 
specifika affärs-/handelsmetoder och 
samhälle. Snabba forskningsinitiativ ska 
vidtas, bland annat proaktiva FoU-åtgärder, 
för att snabbt reagera på nya, moderna 
utvecklingar inom tillförlitlighet och 
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säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 959
Christian Ehler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3.4. Öka Europas motståndskraft mot 
kriser och katastrofer

utgår

För detta mål krävs utveckling av 
särskilda tekniker och funktioner till stöd 
för olika typer av krishanteringsåtgärder 
(till exempel civilskydd och brandförsvar 
och havsföroreningar, humanitärt 
bistånd, civilförsvar, 
konfliktförebyggande arbete, utveckling 
av medicinska 
informationsinfrastrukturer för 
räddningsinsatser och 
efterkrisstabilisering) samt 
brottsbekämpning. Forskningen ska
innefatta hela kedjan för krishantering 
och samhällelig motståndskraft, och 
stödja upprättandet av en europeisk 
insatskapacitet vid nödsituationer.
Verksamhet inom alla uppdragsområden 
ska också behandla integration och 
kompatibilitet mellan system och tjänster, 
inbegripet aspekter som kommunikation, 
distribuerade arkitekturer och mänskliga 
faktorer. Detta kräver också integrering 
av civila och militära funktioner vid allt 
från skydd av civila till humanitära 
insatser, gränsförvaltning eller 
fredsbevarande insatser. Detta ska 
inbegripa teknisk utveckling inom det 
känsliga området för teknik med dubbla 
användningsområden för att garantera 
kompatibilitet mellan civilskydd och 
militära styrkor och bland 
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civilskyddsstyrkor över hela världen, samt 
tillförlitlighet, organisationsrelaterade, 
juridiska och etiska aspekter, 
handelsfrågor, skydd av konfidentialitet 
och integritet för information samt 
spårbarhet för alla transaktioner och 
processer.

Or. en

Ändringsförslag 960
Christian Ehler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För detta mål krävs utveckling av 
särskilda tekniker och funktioner till stöd 
för olika typer av krishanteringsåtgärder 
(till exempel civilskydd och brandförsvar 
och havsföroreningar, humanitärt 
bistånd, civilförsvar, 
konfliktförebyggande arbete, utveckling 
av medicinska 
informationsinfrastrukturer för 
räddningsinsatser och 
efterkrisstabilisering) samt 
brottsbekämpning. Forskningen ska 
innefatta hela kedjan för krishantering 
och samhällelig motståndskraft, och 
stödja upprättandet av en europeisk 
insatskapacitet vid nödsituationer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 961
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För detta mål krävs utveckling av särskilda 
tekniker och funktioner till stöd för olika 
typer av krishanteringsåtgärder (till 
exempel civilskydd och brandförsvar och 
havsföroreningar, humanitärt bistånd, 
civilförsvar, konfliktförebyggande arbete, 
utveckling av medicinska 
informationsinfrastrukturer för 
räddningsinsatser och 
efterkrisstabilisering) samt
brottsbekämpning. Forskningen ska 
innefatta hela kedjan för krishantering och 
samhällelig motståndskraft, och stödja 
upprättandet av en europeisk 
insatskapacitet vid nödsituationer.

För detta mål krävs utveckling av särskilda 
analytiska verktyg och koncept inbegripet 
tekniker och funktioner till stöd för olika 
typer av krishanteringsåtgärder (till 
exempel civilskydd och brandförsvar och 
havsföroreningar, humanitärt bistånd, 
katastrofer som orsakats av människor 
eller naturkatastrofer, utveckling av 
medicinska informationsinfrastrukturer för 
räddningsinsatser och efterkrisstabilisering, 
medling, dialog och försoning). 
Forskningen ska innefatta hela kedjan för 
krishantering och fredsskapande åtgärder 
och samhällelig motståndskraft, och stödja 
upprättandet av en europeisk 
insatskapacitet vid nödsituationer.

Or. en

Ändringsförslag 962
Markus Pieper

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – led 6.3.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För detta mål krävs utveckling av särskilda 
tekniker och funktioner till stöd för olika 
typer av krishanteringsåtgärder (till 
exempel civilskydd och brandförsvar och 
havsföroreningar, humanitärt bistånd, 
civilförsvar, konfliktförebyggande arbete, 
utveckling av medicinska 
informationsinfrastrukturer för 
räddningsinsatser och 
efterkrisstabilisering) samt 
brottsbekämpning. Forskningen ska 
innefatta hela kedjan för krishantering och 
samhällelig motståndskraft, och stödja 
upprättandet av en europeisk 
insatskapacitet vid nödsituationer.

För detta mål krävs utveckling av särskilda 
tekniker och funktioner till stöd för olika 
typer av krishanteringsåtgärder (till
exempel civilskydd, översvämningsskydd, 
brandförsvar och havsföroreningar, 
humanitärt bistånd, civilförsvar, 
konfliktförebyggande arbete, utveckling av 
medicinska informationsinfrastrukturer för 
räddningsinsatser och 
efterkrisstabilisering) samt 
brottsbekämpning. Forskningen ska 
innefatta hela kedjan för krishantering och 
samhällelig motståndskraft.
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Or. de

Ändringsförslag 963
Christian Ehler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamhet inom alla uppdragsområden 
ska också behandla integration och 
kompatibilitet mellan system och tjänster, 
inbegripet aspekter som kommunikation, 
distribuerade arkitekturer och mänskliga 
faktorer. Detta kräver också integrering 
av civila och militära funktioner vid allt 
från skydd av civila till humanitära 
insatser, gränsförvaltning eller 
fredsbevarande insatser. Detta ska 
inbegripa teknisk utveckling inom det 
känsliga området för teknik med dubbla 
användningsområden för att garantera 
kompatibilitet mellan civilskydd och 
militära styrkor och bland 
civilskyddsstyrkor över hela världen, samt 
tillförlitlighet, organisationsrelaterade, 
juridiska och etiska aspekter, 
handelsfrågor, skydd av konfidentialitet 
och integritet för information samt 
spårbarhet för alla transaktioner och 
processer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 964
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.4 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamhet inom alla uppdragsområden 
ska också behandla integration och 
kompatibilitet mellan system och tjänster, 
inbegripet aspekter som kommunikation, 
distribuerade arkitekturer och mänskliga 
faktorer. Detta kräver också integrering av 
civila och militära funktioner vid allt från 
skydd av civila till humanitära insatser, 
gränsförvaltning eller fredsbevarande 
insatser. Detta ska inbegripa teknisk 
utveckling inom det känsliga området för 
teknik med dubbla användningsområden 
för att garantera kompatibilitet mellan 
civilskydd och militära styrkor och bland 
civilskyddsstyrkor över hela världen, samt 
tillförlitlighet, organisationsrelaterade, 
juridiska och etiska aspekter, 
handelsfrågor, skydd av konfidentialitet 
och integritet för information samt 
spårbarhet för alla transaktioner och 
processer.

Verksamhet inom alla uppdragsområden 
ska också behandla integration och 
kompatibilitet mellan system och tjänster, 
inbegripet aspekter som kommunikation, 
distribuerade arkitekturer och mänskliga 
faktorer.

Or. en

Ändringsförslag 965
Petru Constantin Luhan

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamhet inom alla uppdragsområden 
ska också behandla integration och 
kompatibilitet mellan system och tjänster, 
inbegripet aspekter som kommunikation, 
distribuerade arkitekturer och mänskliga 
faktorer. Detta kräver också integrering av 
civila och militära funktioner vid allt från 
skydd av civila till humanitära insatser, 
gränsförvaltning eller fredsbevarande 
insatser. Detta ska inbegripa teknisk 
utveckling inom det känsliga området för 

Verksamhet inom alla uppdragsområden 
ska också behandla integration och 
kompatibilitet mellan system och tjänster, 
inbegripet aspekter som kommunikation, 
distribuerade arkitekturer och mänskliga 
faktorer. Detta kräver också integrering av 
civila och militära funktioner vid allt från 
skydd av civila till humanitära insatser, 
gränsförvaltning eller fredsbevarande 
insatser. Detta ska inbegripa teknisk 
utveckling inom det känsliga området för 
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teknik med dubbla användningsområden 
för att garantera kompatibilitet mellan 
civilskydd och militära styrkor och bland 
civilskyddsstyrkor över hela världen, samt 
tillförlitlighet, organisationsrelaterade, 
juridiska och etiska aspekter, 
handelsfrågor, skydd av konfidentialitet 
och integritet för information samt 
spårbarhet för alla transaktioner och 
processer.

teknik med dubbla användningsområden 
för att garantera kompatibilitet mellan 
civilskydd och militära styrkor och bland 
civilskyddsstyrkor över hela världen, samt 
tillförlitlighet, organisationsrelaterade, 
juridiska och etiska aspekter, 
handelsfrågor, skydd av konfidentialitet 
och integritet för information samt 
spårbarhet för alla transaktioner och 
processer, utan att det inkräktar på de 
grundläggande rättigheterna om 
personlig integritet och skydd av 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 966
Christian Ehler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3.5. Säkerställa integritet och frihet på 
Internet och förstärka den samhälleliga 
dimensionen av säkerhet

utgår

För att skydda människans rätt till 
integritet i det digitala samhället krävs 
utveckling av ramverk och tekniker som 
är integritetsskyddande i sin utformning, 
hela vägen från idéstadiet för produkter 
och tjänster. Tekniker ska utvecklas för 
att ge användare kontroll över sin 
personliga information, och över hur den 
får användas av tredje part; liksom 
verktyg för att identifiera och blockera 
olagligt innehåll och stoppa databrott 
samt för att skydda mänskliga rättigheter 
online, för att förhindra att människors 
aktiviteter individuellt eller inom grupper 
begränsas genom olagliga sökningar och 
profileringar.
Alla nya säkerhetslösningar och -tekniker 
måste vara acceptabla för samhället, 
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utformas i enlighet med EU-lagar och 
internationell lagstiftning samt identifiera 
och åtgärda säkerhetshot på ett effektivt 
och proportionerligt sätt. En bättre 
förståelse av de socioekonomiska, 
kulturella och antropologiska 
dimensionerna av säkerhet, orsaker till 
bristande säkerhet, mediers och 
kommunikationens roll samt medborgares 
uppfattningar är därför avgörande. Etiska 
frågor och skydd av mänskliga 
värderingar och grundläggande 
rättigheter ska behandlas.

Or. en

Ändringsförslag 967
Christian Ehler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att skydda människans rätt till 
integritet i det digitala samhället krävs 
utveckling av ramverk och tekniker som 
är integritetsskyddande i sin utformning, 
hela vägen från idéstadiet för produkter 
och tjänster. Tekniker ska utvecklas för 
att ge användare kontroll över sin 
personliga information, och över hur den 
får användas av tredje part; liksom 
verktyg för att identifiera och blockera 
olagligt innehåll och stoppa databrott 
samt för att skydda mänskliga rättigheter 
online, för att förhindra att människors 
aktiviteter individuellt eller inom grupper 
begränsas genom olagliga sökningar och 
profileringar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 968
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Petru Constantin Luhan

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att skydda människans rätt till 
integritet i det digitala samhället krävs 
utveckling av ramverk och tekniker som är 
integritetsskyddande i sin utformning, hela 
vägen från idéstadiet för produkter och 
tjänster. Tekniker ska utvecklas för att ge 
användare kontroll över sin personliga 
information, och över hur den får användas 
av tredje part; liksom verktyg för att 
identifiera och blockera olagligt innehåll 
och stoppa databrott samt för att skydda 
mänskliga rättigheter online, för att 
förhindra att människors aktiviteter 
individuellt eller inom grupper begränsas 
genom olagliga sökningar och 
profileringar.

För att skydda människans rätt till 
integritet i det digitala samhället kan 
särskilt vidtas åtgärder som syftar till 
utveckling av ramverk och tekniker som är 
integritetsskyddande i sin utformning, hela 
vägen från idéstadiet, och med inbyggda 
förvalda integritetsskyddande 
inställningar för produkter och tjänster,
genom att skapa incitament som belönar 
sådan utformning och säkerhet inom 
design. Tekniker ska utvecklas för att ge 
användare kontroll över sin personliga 
information, och över hur den får användas 
av tredje part; liksom verktyg för att 
identifiera och blockera olagligt innehåll 
och stoppa databrott på ett sätt som 
skyddar mänskliga rättigheter och 
förebygger att människors aktiviteter 
individuellt eller inom grupper utnyttjas 
och/eller begränsas genom olagliga 
sökningar och profileringar.

Or. en

Ändringsförslag 969
Christian Ehler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla nya säkerhetslösningar och -tekniker 
måste vara acceptabla för samhället, 
utformas i enlighet med EU-lagar och 
internationell lagstiftning samt identifiera 
och åtgärda säkerhetshot på ett effektivt 
och proportionerligt sätt. En bättre 
förståelse av de socioekonomiska, 

utgår
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kulturella och antropologiska 
dimensionerna av säkerhet, orsaker till 
bristande säkerhet, mediers och 
kommunikationens roll samt medborgares 
uppfattningar är därför avgörande. Etiska 
frågor och skydd av mänskliga 
värderingar och grundläggande 
rättigheter ska behandlas.

Or. en

Ändringsförslag 970
Petru Constantin Luhan

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla nya säkerhetslösningar och -tekniker 
måste vara acceptabla för samhället, 
utformas i enlighet med EU-lagar och 
internationell lagstiftning samt identifiera 
och åtgärda säkerhetshot på ett effektivt 
och proportionerligt sätt. En bättre 
förståelse av de socioekonomiska, 
kulturella och antropologiska 
dimensionerna av säkerhet, orsaker till 
bristande säkerhet, mediers och 
kommunikationens roll samt medborgares 
uppfattningar är därför avgörande. Etiska 
frågor och skydd av mänskliga värderingar 
och grundläggande rättigheter ska 
behandlas.

Alla nya säkerhetslösningar och -tekniker 
måste vara acceptabla för samhället, 
utformas i enlighet med EU-lagar och 
internationell lagstiftning samt identifiera 
och åtgärda säkerhetshot på ett effektivt 
och proportionerligt sätt. En bättre 
förståelse av de socioekonomiska, 
kulturella och antropologiska 
dimensionerna av säkerhet, orsaker till 
bristande säkerhet, mediers och 
kommunikationens roll samt medborgares 
uppfattningar är därför avgörande. Etiska 
frågor och skydd av mänskliga värderingar 
och grundläggande rättigheter ska 
behandlas och förbli grundläggande i 
denna debatt.

Or. en

Ändringsförslag 971
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.5 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla nya säkerhetslösningar och -tekniker 
måste vara acceptabla för samhället, 
utformas i enlighet med EU-lagar och 
internationell lagstiftning samt identifiera 
och åtgärda säkerhetshot på ett effektivt 
och proportionerligt sätt. En bättre 
förståelse av de socioekonomiska, 
kulturella och antropologiska 
dimensionerna av säkerhet, orsaker till
bristande säkerhet, mediers och 
kommunikationens roll samt medborgares 
uppfattningar är därför avgörande. Etiska 
frågor och skydd av mänskliga värderingar 
och grundläggande rättigheter ska 
behandlas.

Alla nya säkerhetslösningar och -tekniker 
måste vara acceptabla för samhället, 
utformas i enlighet med EU-lagar och 
internationell lagstiftning samt identifiera 
och åtgärda säkerhetshot på ett effektivt 
och proportionerligt sätt. En bättre 
förståelse av de socioekonomiska, 
kulturella och antropologiska 
dimensionerna av säkerhet, orsaker till 
bristande säkerhet, mediers och 
kommunikationens roll samt medborgares 
uppfattningar är därför avgörande. Etiska 
frågor och skydd av mänskliga värderingar 
och grundläggande rättigheter ska 
garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 972
Christian Ehler

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3.6. Specifika genomförandeaspekter utgår
Forskningen kommer att vara orienterad 
mot civil säkerhet, men samordning med 
verksamheten inom Europeiska 
försvarsbyrån (EDA) ska aktivt 
eftersträvas i syfte att stärka samarbetet 
med EDA, framför allt inom det redan 
etablerade europeiska ramsamarbetet 
(European Framework Cooperation), 
eftersom det finns områden rörande 
teknik med dubbla användningsområden 
som är relevanta för såväl civila som 
militära tillämpningar. 
Samordningsmekanismer med relevanta 
EU-byråer, som till exempel Frontex, 
Emsa och Europol, ska också stärkas 
ytterligare i syfte att förbättra 



PE492.826v02-00 154/169 AM\909647SV.doc

SV

samordningen mellan EU-program och 
EU-politik inom såväl inre som yttre 
säkerhet, samt andra EU-initiativ.
Med beaktande av säkerhetens särskilda 
krav kommer specifika arrangemang att 
göras för programmering och ledning, 
bland annat med den kommitté som avses 
i artikel 9 i detta beslut. Sekretessbelagda 
uppgifter och andra typer av känslig 
information som rör säkerhet kommer att 
skyddas, och särskilda krav och villkor för 
internationellt samarbete kan anges i 
arbetsprogrammen. Detta kommer också 
att återspeglas i organisationen av 
programarbete och styrning för säkra 
samhällen (inbegripet 
kommittéförfaranden).

Or. en

Ändringsförslag 973
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6 – led 6.3 – stycke 3 – led 6.3.6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3.6. Specifika genomförandeaspekter utgår
Forskningen kommer att vara orienterad 
mot civil säkerhet, men samordning med 
verksamheten inom Europeiska 
försvarsbyrån (EDA) ska aktivt 
eftersträvas i syfte att stärka samarbetet 
med EDA, framför allt inom det redan 
etablerade europeiska ramsamarbetet 
(European Framework Cooperation), 
eftersom det finns områden rörande 
teknik med dubbla användningsområden 
som är relevanta för såväl civila som 
militära tillämpningar. 
Samordningsmekanismer med relevanta 
EU-byråer, som till exempel Frontex, 
Emsa och Europol, ska också stärkas 
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ytterligare i syfte att förbättra 
samordningen mellan EU-program och 
EU-politik inom såväl inre som yttre 
säkerhet, samt andra EU-initiativ.
Med beaktande av säkerhetens särskilda 
krav kommer specifika arrangemang att 
göras för programmering och ledning, 
bland annat med den kommitté som avses 
i artikel 9 i detta beslut. Sekretessbelagda 
uppgifter och andra typer av känslig 
information som rör säkerhet kommer att 
skyddas, och särskilda krav och villkor för 
internationellt samarbete kan anges i 
arbetsprogrammen. Detta kommer också 
att återspeglas i organisationen av 
programarbete och styrning för säkra 
samhällen (inbegripet 
kommittéförfaranden).

Or. en

Ändringsförslag 974
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Trygga samhällen – Skydda EU:s och 
dess medborgares frihet och säkerhet
EU, dess medborgare och internationella 
partner är utsatta för många olika typer 
av säkerhetshot, som brottslighet, 
terrorism och krissituationer, som beror 
på katastrofer som orsakats av människor 
eller naturkatastrofer. De här hoten kan 
vara gränsöverskridande och påverka 
fysiska mål eller cyberrymden. Attacker 
mot myndigheters eller privata 
webbplatser på Internet underminerar till 
exempel inte bara medborgarnas 
förtroende, utan kan även påverka viktiga 
sektorer som energi, transport, hälsa, 
finans eller telekommunikationer.
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För att föregripa, förebygga och hantera 
dessa hot krävs utveckling och 
tillämpning av innovativa tekniker, 
lösningar, prognosverktyg och kunskaper, 
stimulans av samarbete mellan 
leverantörer och användare, lösningar för 
civil säkerhet, förbättrad konkurrenskraft 
för de europeiska säkerhets- och 
tjänstebranscherna samt förebyggande 
och bekämpning av brott mot personlig 
integritet och mänskliga rättigheter.
Att samordna och förbättra 
säkerhetsforskningen är sålunda ett 
viktigt inslag och bidrar till en 
kartläggning av aktuella 
forskningsinsatser, inklusive prognoser, 
och till förbättrade relevanta juridiska 
villkor och förfaranden för samordning, 
inklusive standardiseringsverksamhet.
Verksamheten ska utföras med ett 
uppdragsinriktat arbetssätt, och integrera 
alla relevanta samhälleliga dimensioner.
Den kommer att stödja unionens politik 
för inre och yttre säkerhet, 
försvarspolitiken och de relevanta nya 
bestämmelserna i Lissabonfördraget samt 
säkerställa it-säkerhet, förtroende och 
integritet. Följande särskilda mål kommer 
att eftersträvas:
6a.1. Bekämpa kriminalitet och terrorism
Syftet är såväl att undvika incidenter som 
att lindra de möjliga konsekvenserna av 
dem. För detta krävs nya tekniker och 
funktioner (bland annat mot cyberbrott 
och cyberterrorism) för att åstadkomma 
den säkerhet för hälsa, livsmedel, vatten 
och miljö som krävs för att samhället och 
ekonomin ska fungera tillfredsställande. 
Ny teknik och särskilt utvecklade 
funktioner ska bidra till att skydda 
kritiska infrastrukturer, system och 
tjänster (inom bland annat 
kommunikation, transport, hälsa, 
livsmedel, vatten, energi, logistik och 
försörjningskedjor samt miljö). Detta 
innefattar analyser, och att offentliga och 
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privata viktiga nätverksinfrastrukturer 
och tjänster skyddas mot alla typer av hot. 
Även på andra områden kommer åtgärder 
som förbättrar skyddet för medborgarna 
att främja utvecklingen av trygga civila 
samhällen.
6a. 2. Skydda och förbättra 
motståndskraften hos kritiska 
infrastrukturer
Ny teknik och särskilt utvecklade 
funktioner ska bidra till att skydda 
kritiska infrastrukturer, system och 
tjänster (inom bland annat 
kommunikation, transport, hälsa, 
livsmedel, vatten, energi, logistik och 
försörjningskedjor samt miljö). Detta 
innefattar analyser, och att offentliga och 
privata viktiga nätverksinfrastrukturer 
och tjänster skyddas mot alla typer av hot.
6a.3. Förstärkt säkerhet genom 
gränsförvaltning och sjöfartsskydd
Tekniker och funktioner krävs också för 
att förbättra system, utrustning, verktyg, 
processer och metoder för snabb 
identifiering för att förbättra 
gränssäkerheten, inbegripet både 
kontroll- och övervakningsfrågor, 
samtidigt som hela potentialen i 
EUROSUR utnyttjas. Dessa ska utvecklas 
och testas med avseende på effektivitet, 
efterlevnad av juridiska och etiska 
principer, proportionalitet, samhällelig 
acceptans och respekt för grundläggande 
rättigheter. Forskningen ska också stödja 
förbättringar av den integrerade 
gränsförvaltningen i Europa, bland annat 
genom ökat samarbete med 
kandidatländer, potentiella 
kandidatländer och länder som innefattas 
av den europeiska grannskapspolitiken.
Alla aspekter av sjöfartsskyddet kommer 
att behandlas. Detta omfattar förvaltning 
av sjögränserna liksom skydd och kontroll 
av sjötransporter.
6a.4. Säkerställa cybersäkerhet
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Cybersäkerhet är en förutsättning för att 
människor, företag och samhällstjänster 
ska kunna dra nytta av de möjligheter 
som Internet innebär. Säkerhet måste 
tillhandahållas för system, nätverk, 
åtkomstenheter, programvara och 
tjänster, inbegripet molntjänster, 
samtidigt som kompatibilitet för olika 
typer av tekniker ska beaktas. 
Forskningen ska förebygga, identifiera 
och i realtid motverka cyberattacker inom 
flera områden och jurisdiktioner, 
motverka felaktig användning av 
cyberteknik, förhindra kränkningar av 
den personliga integriteten och skydda 
viktiga IKT-infrastrukturer.
6a.5. Öka Europas motståndskraft mot 
kriser och katastrofer
För detta mål krävs utveckling av 
särskilda tekniker och funktioner till stöd 
för olika typer av krishanteringsåtgärder 
(till exempel civilskydd och brandförsvar 
och havsföroreningar, humanitärt 
bistånd, civilförsvar, 
konfliktförebyggande arbete, utveckling 
av medicinska 
informationsinfrastrukturer för 
räddningsinsatser och 
efterkrisstabilisering) samt 
brottsbekämpning. Forskningen ska 
innefatta hela kedjan för krishantering 
och samhällelig motståndskraft, och 
stödja upprättandet av en europeisk 
insatskapacitet vid nödsituationer.
Verksamhet inom alla uppdragsområden 
ska också behandla integration och 
kompatibilitet mellan system och tjänster, 
inbegripet aspekter som kommunikation, 
distribuerade arkitekturer och mänskliga 
faktorer. Detta kräver också integrering 
av civila och militära funktioner vid allt 
från skydd av civila till humanitära 
insatser, gränsförvaltning eller 
fredsbevarande insatser. Detta ska 
inbegripa teknisk utveckling inom det 
känsliga området för teknik med dubbla 
användningsområden för att garantera 
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kompatibilitet mellan civilskydd och 
militära styrkor och bland 
civilskyddsstyrkor över hela världen, samt 
tillförlitlighet, organisationsrelaterade, 
juridiska och etiska aspekter, 
handelsfrågor, skydd av konfidentialitet 
och integritet för information samt 
spårbarhet för alla transaktioner och 
processer.
6a.6. Förstärka den samhälleliga 
dimensionen av säkerhet och säkerställa 
integritet och frihet på Internet
Alla nya säkerhetslösningar och -tekniker 
måste vara acceptabla för samhället, 
utformas i enlighet med EU-lagar och 
internationell lagstiftning samt identifiera 
och åtgärda säkerhetshot på ett effektivt 
och proportionerligt sätt. En bättre 
förståelse av de socioekonomiska, 
kulturella och antropologiska 
dimensionerna av säkerhet, orsaker till 
bristande säkerhet, mediers och 
kommunikationens roll samt medborgares 
uppfattningar är därför avgörande. Etiska 
frågor och skydd av mänskliga 
värderingar och grundläggande 
rättigheter ska behandlas.
För att skydda människans rätt till 
integritet i det digitala samhället krävs 
utveckling av ramverk och tekniker som 
är integritetsskyddande i sin utformning, 
hela vägen från idéstadiet för produkter 
och tjänster. Tekniker ska utvecklas för 
att ge användare kontroll över sin 
personliga information, och över hur den 
får användas av tredje part; liksom 
verktyg för att identifiera och blockera 
olagligt innehåll och stoppa databrott 
samt för att skydda mänskliga rättigheter 
online, för att förhindra att människors 
aktiviteter individuellt eller inom grupper 
begränsas genom olagliga sökningar och 
profileringar.
6a.7. Stöd till unionens politik för inre 
och yttre säkerhet
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Eftersom uppdelningen mellan extern och 
intern säkerhet blir allt mer otydlig kan 
konflikter utanför Europa och följderna 
av dessa få direkta konsekvenser för 
Europas säkerhet. Dessutom kräver 
samspelet mellan civila och 
försvarsinriktade verksamheter och 
strategier särskild uppmärksamhet 
eftersom det finns stora möjligheter att 
utnyttja synergier mellan civilskydd, 
konflikthantering och förebyggande av 
konflikter, fredsbevarande åtgärder och 
efterkrisstabiliserande insatser. 
Satsningar på utveckling av 
krishanteringskapaciteter ska uppmuntras 
där möjligheter till komplementaritet har 
identifierats, i syfte att snabbt åtgärda 
kapacitetsbrister samtidigt som onödigt 
dubbelarbete undviks, och på så sätt 
skapa synergier och stödja 
standardisering.
6a.8. Förstärka standardisering och 
driftskompatibilitet
Standardförberedande och 
standardiserande verksamhet ska stödjas 
på alla uppdragsområden. Fokus ska 
ligga på att identifiera 
standardiseringsbrister och nästa 
generation av verktyg och teknik. 
Verksamheten inom alla 
uppdragsområden ska också behandla 
integration och driftskompatibilitet mellan 
system och tjänster, däribland aspekter 
som kommunikation. Detta kräver också 
integrering av civila och militära 
funktioner vid allt från skydd av civila till 
humanitära insatser, gränsförvaltning 
eller fredsbevarande insatser. Detta ska 
inbegripa teknisk utveckling inom 
området för överbryggande teknik med 
dubbla användningsområden för att 
garantera kompatibilitet mellan civilskydd 
och militära styrkor och bland 
civilskyddsstyrkor över hela världen, samt 
tillförlitlighet, organisationsrelaterade, 
juridiska och etiska aspekter, 
handelsfrågor, skydd av konfidentialitet 
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och integritet för information samt 
spårbarhet för alla transaktioner och 
processer.
6a.9. Specifika genomförandeaspekter
Forskningen kommer att vara orienterad 
mot civil säkerhet, men samordning med 
verksamheten inom Europeiska 
försvarsbyrån (EDA) ska aktivt 
eftersträvas i syfte att stärka samarbetet 
med EDA, framför allt inom det redan 
etablerade europeiska ramsamarbetet 
(European Framework Cooperation), 
eftersom det finns områden rörande 
teknik med dubbla användningsområden 
som är relevanta för såväl civila som 
militära tillämpningar. 
Samordningsmekanismer med relevanta 
EU-byråer, som till exempel Frontex, 
Emsa och Europol, ska också stärkas 
ytterligare i syfte att förbättra 
samordningen mellan EU-program och 
EU-politik inom såväl inre som yttre 
säkerhet, samt andra EU-initiativ.
Med beaktande av säkerhetens särskilda 
krav kommer specifika arrangemang att 
göras för programmering och ledning, 
bland annat med den kommitté som avses 
i artikel 9 i detta beslut. Sekretessbelagda 
uppgifter och andra typer av känslig 
information som rör säkerhet kommer att 
skyddas, och särskilda krav och villkor för 
internationellt samarbete kan anges i 
arbetsprogrammen. Detta kommer också 
att återspeglas i organisationen av 
programarbete och styrning för säkra 
samhällen (inbegripet 
kommittéförfaranden).

Or. en

Motivering

I FP7 är säkerhetsforskning ett fristående tema med utmärkta erfarenheter. Den har 
genomförts med mycket stor framgång. Det är det program som har ett av de högsta 
deltagarantalet från små och medelstora företag, och ger tillämpningslösningar och 
marknadsinriktade lösningar, och står för ungefär 50 % alla medel till offentlig 



PE492.826v02-00 162/169 AM\909647SV.doc

SV

säkerhetsforskning på unionsnivå och nationell nivå. Dessutom fick EU genom 
Lissabonfördraget mer makt på säkerhetsområdet. De tillhörande nya uppgifterna ska stödjas 
av ett lämpligt säkerhetsforskningstema inom Horisont 2020.

Ändringsförslag 975
Amalia Sartori

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Ökat skydd av medborgarna –
Bekämpa kriminalitet och terrorism
Syftet är såväl att undvika incidenter som 
att lindra de möjliga konsekvenserna av 
dem. För detta krävs nya tekniker och 
funktioner (bland annat mot cyberbrott 
och cyberterrorism) för att åstadkomma 
den säkerhet för hälsa, livsmedel, vatten 
och miljö som krävs för att samhället och 
ekonomin ska fungera tillfredsställande. 
Detta innefattar analyser, och att 
offentliga och privata viktiga 
nätverksinfrastrukturer och tjänster 
skyddas mot alla typer av hot. Även på 
andra områden kommer åtgärder som 
förbättrar skyddet för medborgarna att 
främja utvecklingen av trygga civila 
samhällen.

Or. en

Motivering

Meningen "Ny teknik … och miljö" tas bort eftersom den inte är linje med detta 
uppdragsområde. Dessutom ingår denna mening redan i 6a2. Sådan upprepning bör 
undvikas.

Ändringsförslag 976
Amalia Sartori

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Öka Europas motståndskraft mot 
kriser och katastrofer
För detta mål krävs utveckling av 
särskilda tekniker och funktioner till stöd 
för olika typer av krishanteringsåtgärder 
(till exempel civilskydd, brandförsvar och 
havsföroreningar, humanitärt bistånd, 
civilförsvar, utveckling av medicinska 
informationsinfrastrukturer för 
räddningsinsatser) samt 
brottsbekämpning. Forskningen ska 
innefatta hela kedjan för krishantering 
och samhällelig motståndskraft, och 
stödja upprättandet av en europeisk 
insatskapacitet vid nödsituationer.

Or. en

Motivering

Konfliktförebyggande arbete och efterkrisstabilisering ingår redan i punkt 6a.7 Stöd till 
unionens politik för inre och yttre säkerhet. Det skulle skapa förvirring att ha med samma 
innehåll i två olika avsnitt.

Ändringsförslag 977
Amalia Sartori

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 3 – punkt 6c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6c. Stöd till unionens politik för inre och 
yttre säkerhet
Eftersom uppdelningen mellan extern och 
intern säkerhet blir allt mer otydlig kan 
konflikter utanför Europa och följderna 
av dessa få direkta konsekvenser för 
Europas säkerhet. Dessutom kräver 
samspelet mellan civila och 
försvarsinriktade verksamheter och 
strategier särskild uppmärksamhet 
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eftersom det finns stora möjligheter att 
utnyttja synergier mellan civilskydd, 
konflikthantering och förebyggande av 
konflikter, fredsbevarande åtgärder och 
efterkrisstabiliserande insatser. 
Satsningar på utveckling av 
konflikthanteringskapaciteter ska 
uppmuntras där möjligheter till 
komplementaritet har identifierats, i syfte 
att snabbt åtgärda kapacitetsbrister 
samtidigt som onödigt dubbelarbete 
undviks, och på så sätt skapa synergier 
och stödja standardisering.

Or. en

Motivering

Konfliktförebyggande arbete och efterkrisstabilisering ingår redan i del 6a.7 Stöd till 
unionens politik för inre och yttre säkerhet. Det skulle skapa förvirring att ha med samma 
innehåll i två olika avsnitt. Krishantering täcks i punkt "6a.5. Öka Europas motståndskraft 
mot kriser och katastrofer" och ska inte ingå här.

Ändringsförslag 978
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Bilaga I – del IV – punkt 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Industriellt ledarskap 2. Ledarskap inom industri- och 
tjänstesektorn

Or. ro

Ändringsförslag 979
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Bilaga I – del IV – punkt 3 – led 3.3 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.3. Säker, ren och effektiv energi 3.3. Energisäkerhet och säker, ren och 
effektiv energi 

Or. ro

Ändringsförslag 980
Oreste Rossi

Förslag till beslut
Bilaga I – del IV – punkt 3 – led 3.3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensamma forskningscentrumet 
kommer att fokusera på att energi- och 
klimatmålen 20-20-20 nås, och på 
unionens övergång till en 
konkurrenskraftig, koldioxidsnål ekonomi 
till 2050 genom att bedriva forskning om 
de tekniska och socioekonomiska 
aspekterna av:

Gemensamma forskningscentrumet 
kommer att fokusera på att energi- och 
klimatmålen 20-20-20 nås, och på 
unionens övergång till en 
konkurrenskraftig, koldioxidsnål ekonomi 
genom att bedriva forskning om de 
tekniska och socioekonomiska aspekterna 
av:

Or. it

Motivering

Som dess namn ger vid handen omfattar ramprogrammet endast perioden fram till och med 
2020, i enlighet med den övriga strategin för 2020 och ”20-20-20”-målen. Hellre än att se 
fram emot möjliga framtida scenarion för kommande årtionden bör vi koncentrera oss på att 
nå målen för 2020.

Ändringsförslag 981
Niki Tzavela

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 4 – punkt 3 – led 3.3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En tryggad energiförsörjning, i 
synnerhet vad gäller kopplingar till och 
ömsesidigt beroende av energiförsörjning 

(a) En tryggad och mångsidig
energiförsörjning, i synnerhet vad gäller 
kopplingar till och ömsesidigt beroende av 
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från källor och överföringssystem utanför 
Europa; kartläggning av primära inhemska 
och externa energikällor och infrastrukturer 
som Europa är beroende av.

energiförsörjning från källor och 
överföringssystem utanför Europa; 
kartläggning av primära inhemska och 
externa energikällor och infrastrukturer 
som Europa är beroende av.

Or. en

Motivering

Med Gemensamma forskningscentret till stor del fokuserar på åtgärder för 
"försörjningstrygghet" för EU, måste forskningen också inriktas på det som gäller "mångfald" 
i leverans- och transitvägar.

Ändringsförslag 982
Markus Pieper

Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 4 – punkt 3 – led 3.6 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Stärkande av unionens kapacitet för 
katastrofförebyggande och hantering av 
naturliga katastrofer och katastrofer som 
orsakats av mänsklig påverkan, särskilt 
genom utvecklingen av globala 
informationssystem för förtida varning och 
riskhantering som täcker olika slags risker 
genom användning av teknik för 
jordobservation.

(h) Stärkande av unionens kapacitet för 
katastrofförebyggande och hantering av 
naturliga katastrofer och katastrofer som 
orsakats av mänsklig påverkan, särskilt 
genom utvecklingen av testanläggningar, 
globala informationssystem för förtida 
varning och riskhantering som täcker olika 
slags risker genom användning av teknik 
för jordobservation.

Or. de

Motivering

För hantering av naturkatastrofer eller katastrofer som orsakats av människan krävs inte 
bara observation och varningar utan även praktisk hjälp i allvarliga fall – det är därför lika 
viktigt med konkreta testanläggningar för praktisk förberedelse inför katastrofsituationer, till 
exempel vid akut översvämning, som skydd av samhället.

Ändringsförslag 983
Markus Pieper
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Förslag till beslut
Bilaga 1 – del 4 – punkt 3 – led 3.6 – stycke 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Utbyggnad av demonstrations- och 
pilotanläggningar för katastrofsimulering 
i syfte att minska katastrofrisken och 
förbättra lokal katastrofhantering, särskilt 
i fråga om översvämningsskydd.

Or. de

Motivering

För hantering av naturkatastrofer eller katastrofer som orsakats av människan krävs inte 
bara observation och varningar utan även praktisk hjälp i allvarliga fall – det är därför lika 
viktigt med konkreta testanläggningar för praktisk förberedelse inför katastrofsituationer, till 
exempel vid akut översvämning, som skydd av samhället.

Ändringsförslag 984
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Bilaga 2 – del 1 – punkt 2 – led 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Patentansökningar inom framtida och ny 
teknik

– Patent- och bruksmodellsansökningar 
inom framtida och ny teknik

Or. en

Motivering

För att skapa fullständighet.

Ändringsförslag 985
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Bilaga 2 – del 1 – punkt 3 – led 3 – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Rörlighet för forskare, inbegripet 
doktorander, mellan sektorer och länder

– Rörlighet för forskare, inbegripet 
doktorander, mellan sektorer och länder 
och många publiceringar i specialiserade 
tidningar, forskning och utveckling och 
innovationsprojekt, med inspiration från 
rörlighet

Or. en

Motivering

Verkliga resultat från verksamheten måste göras tillgänglig; annars blir endast rörlighet 
kvar.

Ändringsförslag 986
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till beslut
Bilaga 2 – del 1 – punkt 4 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Forskningsinfrastruktur som görs 
tillgänglig för alla forskare i och utanför 
Europa genom stöd från unionen

– Forskningsinfrastruktur som utvecklats 
över hela Europa som görs tillgänglig för 
alla forskare i och utanför Europa genom 
stöd från unionen

Or. en

Ändringsförslag 987
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Bilaga 2 – del 2 – punkt 1 – led 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Patentansökningar som erhållits på olika 
områden för möjliggörande teknik och 
industriteknik

– Patent- och bruksmodellsansökningar
som erhållits på olika områden för 
möjliggörande teknik och industriteknik
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Or. en

Motivering

För fullständigheten.

Ändringsförslag 988
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till beslut
Bilaga 2 – del 3 – punkt 1 – led 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Patentansökningar på områdena för de 
olika samhällsutmaningarna

– Patent- och bruksmodellsansökningar
på områdena för de olika 
samhällsutmaningarna

Or. en

Motivering

För fullständigheten.


