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KORT BEGRUNDELSE

Pakken af forslag om "Horisont 2020", der er udarbejdet i fuld overensstemmelse med 
Kommissionens meddelelse, "Et budget for Europa 2020", støtter fuldt ud Europa 2020-
strategien, der peger på forskning og innovation som afgørende for at nå målene om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Pakken består af følgende forslag:

1) Et rammeprogram for Horisont 2020 (traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde – TEUF)

2) et enkelt sæt regler for deltagelse og formidling (TEUF)
3) et enkelt særprogram for gennemførelse af rammeprogrammet Horisont 2020 (TEUF) 

samt
4) et enkelt forslag om de dele af Horisont 2020, der hører under Euratomtraktaten.

Den overordnede politiske baggrund for disse lovforslag indgår i en meddelelse fra 
Kommissionen, som er vedtaget sammen med forslagene og behandler en række tværgående 
elementer, såsom forenkling og måden hvorpå tilgangen til innovation er blevet styrket.

Horisont 2020 bidrager direkte til at tackle de væsentlige samfundsmæssige udfordringer, der 
peges på i Europa 2020-strategien og de tilhørende flagskibsinitiativer. Rammeprogrammet 
skal ligeledes bidrage til at skabe industrielt lederskab i Europa. Det skal yderligere styrke 
topkvaliteten af det videnskabelige grundlag, der er afgørende for en bæredygtig udvikling og 
langsigtet fremgang og velstand i Europa. For at nå disse mål omfatter forslagene en bred 
vifte af støtteforanstaltninger, der integreres i hele forsknings- og innovationscyklussen.
Således samler og styrker Horisont 2020 de aktiviteter, der i dag finansieres under det 
syvende rammeprogram for forskning, innovationsdelene af rammeprogrammet for 
konkurrenceevne og innovation samt Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi.
Dermed er forslagene også udformet med henblik på at skabe en betydelig forenkling for 
deltagerne.

Rammeprogram og særprogram

Transport- og Turismeudvalget (TRAN) har modtaget to dokumenter: Forordningen COM 
(2011) 809, som er omfattet af proceduren med fælles beslutningstagning og dokumentet 
COM(2011)811, som er omfattet af en høringsprocedure.

Eftersom høringsproceduren kun giver Europa-Parlamentet en begrænset rolle uden mulighed 
for at forhandle indholdet med Rådet, har ordføreren valgt at lade TRAN's arbejde fokusere 
på rammeprogrammet og eventuelt at medtage vigtige elementer fra særprogrammet under 
rammeprogrammet. ITRE har angivet, at det vil følge den samme fremgangsmåde. Ordføreren 
for denne udtalelse har ønsket kun at koncentrere sit arbejde om den del, der vedrører 
transport, i betragtning af at denne udtalelse kommer fra Transport- og Turismeudvalget. I 
programmet Horisont 2020 bliver transport behandlet ud fra aspekterne grøn, intelligent og 
integreret transport. Ordføreren har ønsket at følge denne retning, men at tilpasse den til det 
standpunkt, som Europa-Parlamentets Transport- og Turismeudvalg har givet udtryk for i 
tidligere betænkninger.
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Ordføreren ønsker desuden at fremhæve centrale aspekter af transportpolitikken som f.eks. 
energiforsyningen i EU, diversificeringen af energikilder til transport og sidstnævntes 
indvirkning på miljøet.

I betragtning af den stærkt konkurrenceprægede globale økonomi inden for transportsektoren 
har ordføreren desuden ønsket at minde om betydningen af at opretholde og styrke udvikling 
og innovation i denne sektor i EU for at fremme vækst og skabe arbejdspladser.

I en tid hvor demografien i Europa og europærernes livsstil ændrer sig, og i forhåbning om at 
få et effektivt og konkurrencedygtigt marked, fokuserer betænkningen endvidere på kvaliteten 
af transportsystemerne, som bør være multimodale, og bemærker, at mobiliteten i 
byområderne er en stor udfordring. I betragtning heraf bør indførelsen af et videns- og 
innovationsfællesskab (VIF) for mobilitet i byområder fremmes.

Ordføreren ønsker at bekræfte den vigtige sociale rolle, som transport spiller, navnlig for de 
mest udsatte grupper, og at en god planlægning er med til at sikre territorial samhørighed og 
bekæmpe ulighed.

"Horisont 2020" og Connecting Europe-faciliteten (CEF)

Horisont 2020-programmet, Connecting Europe-faciliteten (CEF) – det andet store initiativ 
under EU-budgettet for transportsektoren – bør koordineres for at sikre, at de komplementerer 
og ikke overlapper hinanden. Det er også vigtigt, at man ved koordineringen mellem CEF og 
Horisont 2020 sikrer, at forsknings- og innovationskæden, der udmøntes i etablering af 
infrastrukturer, ikke brydes. Det er især afgørende på et tidspunkt, hvor der er behov for 
betydelige teknologiske fremskridt inden for transport, energi og IKT, for at EU kan opfylde 
Europa 2020-strategiens ambitiøse mål.

Det er vigtigt at understrege, at afstøtte til forsknings- og innovationsaktiviteter via finansielle 
instrumenter vil blive gennemført ved hjælp af finansielle instrumenter, der er knyttet til 
Horisont 2020.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Unionen er fast besluttet på at 
gennemføre Europa 2020-strategien, der 
sigter mod intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, idet den fremhæver 

(3) Unionen er fast besluttet på at 
gennemføre Europa 2020-strategien, der 
sigter mod intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, idet den fremhæver 
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forskning og innovation som afgørende 
drivkræfter bag social og økonomisk 
velfærd og miljømæssig bæredygtighed og 
sætter som mål at øge udgifterne til 
forskning og innovation til 3 % af BNP i 
2020, idet der udvikles en indikator for 
innovationsintensiteten. På denne baggrund 
skitserer flagskibsinitiativet Innovation i 
EU en strategisk og integreret tilgang til 
forskning og innovation med rammer og 
mål, som Unionens fremtidige forskning 
og innovation bør bidrage til. Forskning og 
innovation er også nøglefaktorer i andre 
flagskibsinitiativer under Europa 2020-
strategien, navnlig initiativerne om et 
ressourceeffektivt Europa, en 
industripolitik for en globaliseret verden, 
og en digital dagsorden for Europa. I 
forbindelse med Europa 2020-målene 
vedrørende forskning og innovation spiller 
desuden samhørighedspolitikken en central 
rolle som middel til opbygge kapacitet og 
opnå topkvalitet.

forskning og innovation som afgørende 
drivkræfter bag social og økonomisk 
velfærd og miljømæssig bæredygtighed og 
sætter som mål at øge udgifterne til 
forskning og innovation til 3 % af BNP i 
2020, idet der udvikles en indikator for 
innovationsintensiteten. På denne baggrund 
skitserer flagskibsinitiativet Innovation i 
EU en strategisk og integreret tilgang til 
forskning og innovation med rammer og 
mål, som Unionens fremtidige forskning 
og innovation bør bidrage til. Forskning og 
innovation er også nøglefaktorer i andre 
flagskibsinitiativer under Europa 2020-
strategien, navnlig initiativerne om et 
ressourceeffektivt Europa, en 
industripolitik for en globaliseret verden, 
og en digital dagsorden for Europa. I 
forbindelse med Europa 2020-målene 
vedrørende forskning og innovation spiller 
desuden samhørighedspolitikken en central 
rolle som middel til opbygge kapacitet og 
opnå topkvalitet. Der bør tages hensyn til 
de forskellige udviklingsniveauer i 
regionerne og de investeringer, der 
foretages i forskning og innovation, idet 
man støtter de regioner, som er længst fra 
de mål, der er sat i EU 2020-strategien 
gennem særlige foranstaltninger og/eller 
programmer.

Begrundelse

De forskellige udviklingsniveauer, som de europæiske regioner befinder sig på, især hvad 
angår innovation og forskning, betyder, at nogle regioner stadig er langt fra at nå de mål, der
er sat i EU 2020-strategien. Følgelig bør nogle regioner støttes med særlige foranstaltninger 
for at bringe dem nærmere på EU 2020-strategiens mål i overensstemmelse med deres 
investeringsniveauer i forskning og innovation.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) I hvidbogen “En køreplan for et 
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fælles europæisk transportområde – mod 
et konkurrencedygtigt og 
ressourceeffektivt transportsystem” giver 
Kommissionen udtryk for, at forsknings-
og innovationspolitik på transportområdet 
bør give stigende og vedvarende støtte til 
udvikling af nøgleteknologier med 
henblik på at omforme det europæiske 
transportsystem til en moderne, effektiv, 
bæredygtig og tilgængelig service. 
Hvidbogen fastsætter som mål, at der 
inden 2050 skal opnås en 60 % reduktion 
i forhold til 1990-niveauet for 
drivhusgasemissioner.
__________________
1 COM(2011)0144.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at få mest muligt ud af Unionens 
midler bør Horisont 2020 indgå i et tæt 
samspil med andre EU-programmer inden 
for områder som uddannelse, rummet, 
miljø, konkurrenceevne og små og 
mellemstore virksomheder, indre 
sikkerhed, kultur og medier samt med de 
samhørighedspolitiske fonde og politikken 
for udvikling af landdistrikter, der specifikt 
kan medvirke til at styrke den nationale og 
regionale forsknings- og 
innovationskapacitet som led i strategier 
for intelligent specialisering.

(26) For at få mest muligt ud af Unionens 
midler bør Horisont 2020 indgå i et tæt 
samspil med andre EU-programmer inden 
for områder som uddannelse, rummet, 
transport, miljø, konkurrenceevne og små 
og mellemstore virksomheder, indre 
sikkerhed, kultur og medier samt med de 
samhørighedspolitiske fonde, politikken 
for udvikling af landdistrikter og 
Connecting Europe-faciliteten, der 
specifikt kan medvirke til at styrke den 
nationale og regionale forsknings- og 
innovationskapacitet som led i strategier 
for intelligent specialisering.

Begrundelse

Der skal skabes en forbindelse mellem rammeprogrammet Horisont 2020 og CEF. Hvis
målene i hvidbogen om transport skal nås, er det væsentligt at fokusere på intelligent 
miljørigtig transport, hvilket kun vil være muligt, hvis der tilføres midler til innovation og 
forskning på transportområdet.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Virkningerne bør også styrkes ved at 
kombinere Horisont 2020 med midler fra 
den private sektor gennem offentlig-private 
partnerskaber på centrale områder, hvor 
forskning og innovation kan bidrage til 
Europas overordnede mål for 
konkurrenceevnen og medvirke til at løfte 
samfundsmæssige udfordringer. De 
offentlig-private partnerskaber i form af 
fælles teknologiinitiativer, der er iværksat 
under Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. 
december 2006 om Det Europæiske 
Fællesskabs syvende rammeprogram for 
forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration (2007-2013), kan 
videreføres under mere velegnede rammer.

(29) Virkningerne bør også styrkes ved at 
kombinere Horisont 2020 med midler fra 
den private sektor gennem offentlig-private 
partnerskaber på centrale områder, hvor 
forskning og innovation kan bidrage til 
Europas overordnede mål for 
konkurrenceevnen og medvirke til at løfte 
samfundsmæssige udfordringer. De 
offentlig-private partnerskaber i form af 
fælles teknologiinitiativer, der er iværksat 
under Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. 
december 2006 om Det Europæiske 
Fællesskabs syvende rammeprogram for 
forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration (2007-2013), kan 
videreføres under mere velegnede rammer, 
og der kan eventuelt iværksættes nye.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 skal spille en central rolle i 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst ved at udgøre en fælles strategisk 
ramme for Unionens støtte til forskning og 
innovation og således være et middel til at 
mobilisere private investeringer, skabe nye 
jobmuligheder og opnå langsigtet 
bæredygtig vækst og konkurrenceevne i 
Europa.

Horisont 2020 skal spille en central rolle i 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst ved at udgøre en fælles strategisk 
ramme for Unionens støtte til forskning og 
innovation og således være et middel til at 
mobilisere private investeringer, skabe nye 
jobmuligheder og opnå langsigtet 
bæredygtig vækst og konkurrenceevne i 
Europa ved at reducere forsknings- og 
innovationskløften i EU’s mindst 
udviklede regioner gennem særlige 
foranstaltninger og programmer.



PE491.273v02-00 8/30 AD\913053DA.doc

DA

Begrundelse

Denne henvisning er allerede medtaget i betragtningerne, men bør indføjes i selve 
forordningen under artiklen med overskriften “Merværdi på EU-plan”. Der bør være særlig 
opmærksomhed på de forskellige udviklingsniveauer med hensyn til investeringer i innovation 
og forskning.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) har en tæt økonomisk og geografisk 
tilknytning til Unionen 

iii) har en tæt økonomisk og geografisk 
tilknytning til Unionen eller har særlige 
historiske og kulturelle bånd til 
medlemsstater i Unionen

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 gennemføres på en måde, 
som sikrer, at de indsatsområder og 
aktiviteter, der støttes, er relevante for de 
skiftende behov og tager hensyn til den 
løbende udvikling inden for videnskab, 
teknologi, innovation, markeder og 
samfund, hvor innovation omfatter 
virksomhedsmæssige, organisatoriske og 
sociale aspekter.

Horisont 2020 gennemføres på en måde, 
som sikrer, at de indsatsområder og 
aktiviteter, der støttes, er relevante for de 
skiftende behov og tager hensyn til den 
løbende udvikling inden for videnskab, 
teknologi, innovation, markeder og 
samfund, hvor innovation omfatter 
virksomhedsmæssige, organisatoriske og 
sociale aspekter. Teknologineutralitet er 
en absolut væsentlig forudsætning for en 
effektiv innovationspolitik.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Horisont 2020 gennemføres i 
komplementaritet med andre EU-
støtteprogrammer, herunder 
strukturfondene.

Horisont 2020 gennemføres i 
komplementaritet med andre EU-
støtteprogrammer, herunder 
strukturfondene, Connecting Europe-
faciliteten og de specifikke programmer 
og foranstaltninger til at yde støtte og 
kompensation under regional- og 
samhørighedspolitikken.

Begrundelse

Med henblik på sammenhæng og effektivitet bør komplementariteten mellem Horisont 2020-
programmet og EU’s finansieringsprogrammer sikres, især CEF og strukturfondene, der også 
bør tage hensyn til specifikke programmer og foranstaltninger.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Offentlig-private partnerskaber skal 
følge gennemsigtige procedurer for 
anvendelsen af midlerne, og for at 
muliggøre større fleksibilitet kan midlerne 
enten komme til udbetaling gennem 
konkurrencebaserede indkaldelser af 
forslag eller tildeles direkte, hvor det er 
berettiget.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) foranstaltninger i overensstemmelse 
med EU’s politiske prioriteter

Ændringsforslag 11
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Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 14 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og bioøkonomi

b) fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning, bæredygtig 
turisme og bioøkonomi

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål "Rummelige, 
innovative og sikre samfund" omfatter 
også en aktivitet, der har til formål at lukke 
kløften mellem forskning og innovation 
ved hjælp af specifikke tiltag for at frigøre 
potentialet for topkvalitet i Unionens 
mindre udviklede regioner.

Det specifikke mål "Rummelige, 
innovative og sikre samfund" omfatter 
også en aktivitet, der har til formål at lukke 
kløften mellem forskning og innovation 
ved hjælp af specifikke tiltag for at frigøre 
potentialet for topkvalitet i Unionens 
mindre udviklede regioner, navnlig 
regionerne i den yderste periferi, i 
overensstemmelse med deres særlige 
karakteristika, jf. artikel 174, 349 og 355 i 
TEUF.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – punkt 1.3 – punkt 1.3.3 – litra e – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelse af design og udvikling af 
konvergerende teknologier for at skabe nye 
forretningsmuligheder, herunder bevaring 
af materialer med historisk eller kulturel 
værdi.

Anvendelse af design og udvikling af 
konvergerende teknologier for at skabe nye 
forretningsmuligheder, herunder bevaring 
af materialer med historisk eller kulturel 
værdi, samt forbedring af 
destinationsnetværk for økoturisme og 
bæredygtig turisme inden for områderne 
historisk, kulturel og industriel arv og 
naturarv.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, marin og maritim forskning, 
bæredygtig turisme og bioøkonomi

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2 – punkt 2.3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Formålet er at forbedre 
netværkssamarbejde og information om 
det europæiske potentiale for økoturisme 
og bæredygtig turisme og derved beskytte 
den kulturelle, historiske og industrielle 
arv og naturarven bedre.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 3 – punkt 3.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

anvendelsespolitikker for vedvarende 
energikilder og energieffektivitet, 
skræddersyet teknisk bistand og 
kapacitetsopbygning, hvis de ikke-
teknologiske barrierer skal fjernes. Hvad 
angår regionerne i den yderste periferi, 
bør muligheden for incitamenter 
overvejes for at give dem mulighed for at 
udvikle vedvarende energikilder og 
således udnytte deres alternative 
energipotentiale og reducere deres
afhængighed af fossile brændstoffer.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 3 – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at udvikle et 
europæisk transportsystem, der er 
ressourcebesparende, miljøvenligt, sikkert 
og integreret til gavn for borgerne, 
økonomien og samfundet.

Det specifikke mål er at udvikle et 
europæisk transportsystem, der er 
ressourcebesparende, klima- og
miljøvenligt, sikkert og interoperabelt til 
gavn for borgerne, brugerne, arbejdere og 
funktionærer samt økonomien og 
samfundet.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa må sørge for at forene det stigende 
mobilitetsbehov hos borgerne med kravet 
om økonomiske resultater, et 
lavemissionssamfund og en klimarobust 
økonomi. Transportsektoren vil fortsat 
vokse, men der må ske en væsentlig 
reduktion af drivhusgasser og andre 
skadelige miljøpåvirkninger herfra, og dens 
afhængighed af olie må brydes, samtidig 
med at effektivitet og mobilitet må 
opretholdes på et højt niveau.

Europa må sørge for at forene det skiftende
behov for mobilitet hos borgerne, som 
påvirkes af nye demografiske og 
samfundsmæssige udfordringer og 
territorial samhørighed med kravet om 
økonomiske resultater, et 
lavemissionssamfund og en klimarobust 
økonomi. Transportsektoren vil fortsat 
vokse, men der må ske en væsentlig 
reduktion af drivhusgasser og andre 
skadelige miljøpåvirkninger herfra, og dens 
afhængighed af olie og andre fossile 
brændstoffer, som primært leveres af 
tredjelande, og af hvilke udbuddet er 
begrænset, må brydes, samtidig med at 
effektivitet og mobilitet må opretholdes på 
et højt niveau, uden at de fjerntliggende 
regioner, der allerede er isolerede, navnlig 
regionerne i den yderste periferi, afskæres 
endnu mere.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bæredygtig mobilitet er kun mulig med en 
radikal ændring i transportsystemet, som 
kan inspireres af gennembrud i forskning i 
transport, langtrækkende innovation og en 
sammenhængende gennemførelse af mere 
grønne, sikre og intelligente 
transportløsninger for hele Europa.

Bæredygtig mobilitet er kun mulig med en 
radikal ændring i transportsystemet, 
herunder inden for offentlig transport, som 
kan inspireres af gennembrud i forskning i 
transport, langtrækkende innovation og en 
sammenhængende gennemførelse af mere 
grønne, sikre og intelligente 
transportløsninger for hele Europa, 
herunder investeringer i innovativ 
infrastruktur for alle transportmåder.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – afsnit 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og innovation inden for 
transport må bidrage til at skabe et fælles 
europæisk transportområde ved at udvikle 
teknologier og systemer, såsom ETCS og 
ERTMS, der tager sigte på at fjerne 
hindringer ved grænseovergangene. 
Teknologier og systemer, der letter EU-
borgernes mobilitet, såsom en europæisk 
multimodal rejseplanlægger, skal også 
understøttes og gennemføres i hele 
Europa.

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning og innovation skal indebære 
målrettede og tidsmæssige fordele, som 
kan være med til at nå Unionens vigtigste 
politikmål og samtidig fremme den 
økonomiske konkurrenceevne, støtte 
overgangen til en klimarobust 
lavemissionsøkonomi og opretholde det 
globale lederskab på markedet.

Forskning og innovation skal indebære 
målrettede og tidsmæssige fordele, som 
kan være med til at nå Unionens vigtigste 
politikmål og samtidig fremme den 
økonomiske konkurrenceevne, støtte 
overgangen til en klimarobust 
lavemissionsøkonomi, øge mobiliteten 
overalt i Europa og opretholde det globale 
lederskab på markedet.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Transport er en af hoveddrivkræfterne for 
Europas økonomiske konkurrenceevne og 
vækst. Den betyder mobilitet for 
mennesker og varer, hvilket er nødvendigt 
for et integreret, europæisk indre marked 
og et åbent, inklusivt samfund. Den udgør 
en af Europas største aktiver hvad angår 
industriel kapacitet og servicekvaliteten, og 

Transport er en af hoveddrivkræfterne for 
Europas økonomiske konkurrenceevne og 
vækst. Den sikrer territorial samhørighed 
og mobilitet for mennesker og varer, 
hvilket er nødvendigt for integreringen af 
det europæiske indre marked og et åbent, 
inklusivt samfund, og den mindsker de 
europæiske regioners isolation på alle
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den spiller en ledende rolle på mange 
verdensmarkeder. Transportindustrien og 
fremstillingen af transportudstyr står 
tilsammen for 6,3 % af Unionens BNP.
Samtidig står europæisk transportindustri 
over for stigende, skærpet konkurrence fra 
andre dele af verden. Det vil være 
nødvendigt med gennembrudsteknologier, 
hvis Europas kommende 
konkurrenceforspring skal kunne sikres 
og svaghederne i vores nuværende 
transportsystem skal kunne afhjælpes.

niveauer. Den udgør et af Europas største 
aktiver hvad angår industriel kapacitet og 
servicekvaliteten, og den spiller en ledende 
rolle på mange verdensmarkeder. 
Transportindustrien og fremstillingen af 
transportudstyr står tilsammen for 6,3 % af 
Unionens BNP og omkring 13 millioner 
arbejdspladser. Samtidig står europæisk 
transportindustri over for stigende, skærpet 
konkurrence fra andre dele af verden. Af 
hensyn til den økonomiske 
genopretningsstrategi og fremme af vort 
industrielle knowhow er det nødvendigt at 
øge det europæiske engagement med 
hensyn til at støtte alle 
transportsektorerne i betragtning af deres 
økonomiske og teknologiske betydning.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Transportsektoren er en af de sektorer, der 
bidrager mest med drivhusgasser, og står 
for op til en fjerdedel af alle emissioner. 
Transport er 96 % afhængig af fossile 
brændstoffer. Og alt imens bliver 
færdselstætheden et stadig større problem; 
systemerne er endnu ikke tilstrækkeligt 
intelligente; alternativerne til at skifte over 
til mere bæredygtige transportformer er 
ikke altid attraktive; antallet af 
færdselsuheld ligger fortsat meget højt med 
34 000 pr. år i Unionen; borgerne og 
virksomhederne forventer et 
transportsystem, der er tilgængeligt for 
alle, sikkert og pålideligt. Den bymæssige 
kontekst er en særlig stor udfordring for en 
bedre balance mellem livskvalitet og
transportens og mobilitetens
bæredygtighed.
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det vil være afgørende at understøtte og 
udvikle innovative koncepter i forbindelse 
med levering af transport- og 
mobilitetsservice gennem væsentlige 
forbedringer i grøn logistik og 
mobilitetsforvaltning. Nye tilgange inden 
for produktion, lagring og levering af 
varer samt mere effektive og rationelle 
metoder til håndtering af 
mobilitetsbehovene og brugen af 
kommunikationsværktøjer bør kunne føre 
til et samfund med mindre spild inden for 
transport- og mobilitetsrelaterede 
tjenester. Der skal knyttes en forbindelse 
mellem politikker, der tager sigte på at 
undgå transport, og beskæftigelsen.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Blot at fortsætte som før, kommer derfor 
slet ikke på tale. Forskning og innovation, 
som drives af politiske mål og er fokuseret 
på de vigtigste udfordringer, skal bidrage i 
væsentlig grad til at må Unionens mål om 
at begrænse den globale temperaturstigning 
til 2ºC, fjerne 60 % af CO2-emissionerne 
fra transport, i væsentlig grad reducere 
færdselstætheden og omkostningerne i 
forbindelse med ulykker og så godt som
helt undgå dødelige trafikuheld i 2050. 

Blot at fortsætte som før, kommer derfor 
slet ikke på tale. Forskning og innovation, 
som drives af politiske mål og er fokuseret 
på de vigtigste udfordringer, skal bidrage i 
væsentlig grad til at må Unionens mål om 
at begrænse den globale temperaturstigning 
til 2 ºC og fjerne 60 % af CO2-
emissionerne fra transport. For at nå disse 
mål inden 2050 er det nødvendigt at 
definere mere præcise og konkrete 
bestemmelser for perioden frem til 2020. 
Dette kræver først og fremmest ambitiøse 
nedskæringer i CO2–emissionerne og 
andre drivhusgasemissioner fra transport 
(fra 2009-niveauerne). Disse 
emissionsreduktioner vil blive fastsat for 
hver enkelt transportform med henblik på 
at nå 2020-målene. Forskning og 
innovation skal bidrage til internalisering 
af de eksterne omkostninger i 2020, i 
væsentlig grad reducere færdselstætheden 
og omkostningerne i forbindelse med 
ulykker, beslutsomt søge at løse 
trafiksikkerhedsproblemerne med henblik 
på helt at undgå dødelige trafikuheld 
senest i 2050 og i tråd med dette mål 
tilstræbe at halvere antallet af trafikofre 
senest i 2020. I sin hvidbog med titlen “En 
køreplan for et fælles europæisk 
transportområde – mod et 
konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt 
transportsystem” opfordrer 
Kommissionen til, at disse mål opfyldes 
ved hjælp af en innovativ, bæredygtig og 
effektiv transportpolitik.

Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.2 – afsnit 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Problemerne med forurening, 
færdselstæthed, sikkerhed og sikring er de 
samme i hele Unionen og kræver en samlet 
indsats i hele Europa. Der må ske en 
udvikling og en harmoniseret anvendelse 
af nye teknologier og innovative løsninger 
for køretøjer, som sikrer en 
sammenhængende udvikling af
infrastruktur og transportforvaltning for at 
nå frem til et renere, sikrere og mere 
effektivt transportsystem i Unionen; for at 
nå frem til de resultater, der er nødvendige
for at modvirke klimaændringer og 
forbedre ressourceeffektiviteten; og for at 
bevare europæisk lederskab på 
verdensmarkederne for transportrelaterede 
produkter og tjenesteydelser. Disse mål 
kan ikke nås med fragmenterede nationale 
bestræbelser alene. Det er også afgørende 
at støtte de løsninger, der allerede 
eksisterer, ved at skabe effektive, 
intelligente, interoperable og indbyrdes 
forbundne systemer for at støtte SESAR, 
Galileo, GMES, ERTMS, SIF, 
SafeSeaNet, LRIT og ITS. Initiativer som 
eSafety og eCall skal ligeledes videreføres.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.2 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

fremdriftskilder og –energi, interoperable 
transportløsninger eller multimodale 
infrastrukturer for hele Europa; eller hvor 
en sammenlægning af bestræbelserne på 
tværnationalt plan vil kunne fjerne 
flaskehalse i transportsystemet (f.eks. det 
lave innovationsniveau, hvad angår 
infrastruktur i EU-12) og reducere 
investeringsrisiciene i forskning, fælles 
standarder kan fremmes, og den tid, det 
tager forskningsresultaterne at nå frem til 
markedet, kan afkortes.

Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.2 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Forskning og innovationsaktiviteter skal 
omfatte en bred vifte af initiativer, som 
dækker hele innovationskæden og følger 
en integreret tilgang til innovative 
transportløsninger fra innovation i 
forhold til køretøjer, til infrastrukturer og 
til transportsystemer. Mange af 
aktiviteterne er specifikt rettet mod at 
bringe resultaterne ud på markedet: den 
programmatiske tilgang til forskning og 
innovation, demonstrationsprojekterne, 
markedsføringskampagnerne og støtten til 
standardisering, regulering og innovative 
indkøbsstrategier tjener alle dette mål. 
Desuden vil engagement og ekspertise fra 
interessenternes side være med til at bygge 
bro mellem forskningsresultaterne og deres 
anvendelse i transportsektoren.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.2 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

mod et mere grønt, intelligent og integreret 
pålideligt transportsystem vil være et 
vigtigt bidrag til Europa 2020-målene om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
og målene i flagskibsinitiativet 
Innovationsunionen. Aktiviteterne vil støtte 
gennemførelsen af hvidbogen om transport, 
der sigter mod et fælles europæisk 
transportområde. De vil også deltage i 
bestræbelserne på at nå de politikmål, der 
er opstillet i flagskibsinitiativerne om "Et 
ressourceeffektivt Europa”, ”En 
industripolitik for en globaliseret verden” 
og ”En digital dagsorden for Europa”. Der 
vil endvidere blive truffet foranstaltninger 
for at sikre sammenhæng med andre dele 
af disse programmer, især gennem 
skabelse af et videns- og 
innovationsfællesskab for mobilitet i 
byområder og intelligente byer.

Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Ressourceeffektiv transport, som 
respekterer miljøet

a) Ressourceeffektiv transport, som 
respekterer miljøet og folkesundheden

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – litra a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Formålet er at minimere transportens 
indvirkning på klimaet og miljøet samt på 
folkesundheden ved at forbedre dens 
kvalitet og effektivitet med hensyn til 
anvendelse af naturressourcer og ved at 
mindske dens afhængighed af fossile 
brændstoffer, samtidigt med at 
brændstofforsyningskilderne 
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diversificeres.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Aktiviteterne skal i første omgang være 
fokuseret på at reducere ressourceforbruget 
og drivhusgasemissionerne og forbedre 
energieffektiviteten i alle slags køretøjer, 
at fremskynde udviklingen og anvendelsen 
af en ny generation af elektriske og andre 
lav- eller nulemissionskøretøjer (f.eks. 
elektriske køretøjer og hybridkøretøjer, 
dvs. ikke alene biler, men også elcykler, 
sporvogne og tog) og den tilhørende 
infrastruktur, blandt andet gennem 
landvindinger inden for motorer, batterier 
og infrastruktur og brugen af alternative 
energikilder i jernbane-, vand- og 
lufttransport. Det er ligeledes afgørende 
at have en politik for affaldshåndtering i 
forbindelse med disse innovationer.

Endvidere bør al innovation med sigte på 
at opnå lav- eller nulemission inden for 
alle transportformer stimuleres, herunder 
udvikling og styrkelse af det enorme 
potentiale, der ligger i alternative og 
bæredygtige brændstoffer, samt udvikling 
af innovative og mere effektive 
fremdriftssystemer, arbejde på at optimere 
brændstofsystemer, køretøjers vægt og 
aerodynamiske egenskaber og udvikling 
af infrastruktur samt optimering af 
intelligente transportsystemer og intelligent 
udstyr. Det er vigtigt at øge anvendelsen af 
offentlig og ikke-motoriseret transport og 
intermodale mobilitetskæder (til fods/på 
cykel, delebiler, samkørsel, offentlig og 
kollektiv mobilitet), især i byområder.
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – litra a – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endelig er det gennem mange år bevist, at 
motorkøretøjers emissioner har en 
indvirkning på folkesundheden. En 
reduktion af partikelemissioner må derfor 
fortsat være et højt prioriteret mål for EU 
inden for transport. Med dette for øje er 
det afgørende at følge denne politik, idet 
der navnlig fokuseres på udvikling af 
alternative brændstoffer. Det er ligeledes 
afgørende at investere i innovative 
løsninger med henblik på at reducere støj 
og vibrationer. Udviklingen af alternative 
brændstoffer og innovative løsninger for 
at nedbringe støjforurening og vibrationer 
vil bidrage til at begrænse skadelige 
emissioner og forbedre trivslen i 
samfundet.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – litra a – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er nødvendigt at udtænke en tilgang 
til og nogle løsninger på en innovativ, 
gennemsigtig og moderne tilrettelæggelse 
af mobiliteten i byområder under 
hensyntagen til de demografiske og 
sociale ændringer såvel som forslag 
vedrørende sameksistensen mellem de 
forskellige transportformer i byområder, 
herunder ikke-motoriseret transport, og 
forbindelser til nettet.

Begrundelse

Dette ændringsforslag bør indføjes i det nye afsnit, som ordføreren har foreslået i sit 
ændringsforslag 18, hvor der indføres et nyt VIF for bymobilitet og intelligente byer.
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Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – litra a – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En reduktion af partikel- og 
støjemissioner må derfor fortsat være et af 
EU’s prioriterede mål på 
transportområdet. Med dette for øje er det 
afgørende at følge denne politik, idet der 
navnlig fokuseres på udvikling af 
alternative brændstoffer, infrastruktur og 
intelligente transportsystemer.

Ændringsforslag 38
Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Målet er at forene det stigende behov for 
mobilitet med mere flydende transport ved 
hjælp af innovative løsninger for 
gnidningsløse, intermodale, inklusive, 
tilgængelige, sikre, pålidelige og robuste 
transportsystemer, uden at betydningen af 
en innovativ og intermodal infrastruktur 
af høj kvalitet glemmes.

Ændringsforslag 39
Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Aktiviteterne skal være fokuseret på at 
reducere færdselstæthed, forbedre 
adgangen og matche brugernes behov ved 
at fremme integreret og fuldstændigt 
intermodal dør-til-dør transport, 
infrastruktur og logistik; at fremme 
intermodalitet og anvendelse af intelligente 



PE491.273v02-00 24/30 AD\913053DA.doc

DA

reducere antallet af ulykker og følgerne af 
sikkerhedstrusler.

planlægnings- og styringsløsninger; og i 
væsentlig grad at reducere antallet af 
ulykker og følgerne af sikkerhedstrusler.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Aktiviteterne skal være fokuseret på at 
reducere færdselstæthed, forbedre 
adgangen og interoperabiliteten og matche 
brugernes behov, hovedsagelig ved at
fjerne flaskehalse (dvs. det lave 
innovationsniveau for infrastruktur i 
store dele af Europa og manglen på 
regional luftfart og luftfart i mindre 
målestok) og fremme brugertransport ved 
at fremme integreret dør-til-dør transport 
og logistik; at udvikle intelligente 
transportapplikationer og systemer til 
trafikstyring, integrerede systemer til 
billetudstedelse, rejseinformation og 
betaling og fremskynde udbredelsen af 
intermodale løsninger for passagererne;
at tilpasse vejinfrastrukturen til 
ubeskyttede vejbrugere og et aldrende 
samfunds behov; at finde frem til de 
fordele, som ITS-systemer og 
samarbejdssystemer kan give i forbindelse 
med forvaltningen af vejinfrastrukturens 
sikkerhed; og i væsentlig grad at reducere 
antallet af ulykker (dvs. ved at forbedre 
kommunikationen mellem infrastruktur, 
vejforvaltere og køretøjer ved hjælp af 
intelligente systemer og gennem en bedre 
forståelse af trafikanters adfærd med 
henblik på at kunne forbedre de 
teknologiske løsninger i køretøjet samt 
primære og sekundære forebyggende 
tiltag inden for trafiksikkerhed, udvikling 
af ITS for vejbrugere med fokus på 
højrisikogrupper såsom knallerter og 
cyklister samt fodgængere) og følgerne af 
sikkerhedstrusler (dvs. udvikling af 
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pålidelige systemer til registrering af 
trusler i forbindelse med luftfart samt 
udvikling af registreringsanordninger 
beregnet til søfartssikkerhed).

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Bilag I – afdeling 3 – punkt 4 – punkt 4.3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Sikkerhedsbehovene skal tilgodeses 
med henblik på at bevare en balance 
mellem højteknologiske løsninger og 
andre løsninger, herunder innovativ 
vejudformning og nye teknikker og 
teknologier til håndhævelse.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Kommissionen bør tilskynde 
medlemsstaterne til at overvåge den 
normale trafik ved hjælp af en række 
resultatindikatorer.

Begrundelse

EU indsamler allerede data om udfaldene af og omstændighederne omkring trafikuheld. Det 
er dog ikke tilstrækkeligt at overvåge landenes resultater udelukkende på grundlag af 
udfaldene af sammenstød, så overvågningen skal udvides.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) Sikkerhed for fodgængere og cyklister 
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bør være et af målene for 
sikkerhedsstyringen, understøttet af 
forskning i og udvikling af nye innovative 
tilgange.

Ændringsforslag 44
Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – litra c – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Formålet er at styrke konkurrenceevnen og 
resultaterne for europæiske 
transportfremstillingsindustrier og hertil 
knyttede tjenester i forbindelse med det 
voksende behov for innovative 
transportløsninger, navnlig i de nye 
vækstøkonomier. I en situation med stadig 
større konkurrence vil forskning og 
innovation bidrage til vækst og skabelse 
af højt kvalificerede arbejdspladser i den 
europæiske transportsektor, som gør det 
muligt at forblive i front teknologisk set 
og nedbringe omkostningerne ved de 
nuværende fremstillingsprocesser.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – litra c – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Aktiviteterne skal have fokus på at udvikle 
den nye generation af innovative 
transportmidler og transportsystemer og at 
arbejde med nye koncepter og ideer for at 
udvikle det næste. Det vil også være 
nødvendigt at udvikle intelligente 
kontrolsystemer og interoperable 
standarder, intelligente intermodale 
infrastrukturer og effektive produktions-
og genanvendelsesprocesser samt at opnå
kortere udviklingstider og færre 
livscyklusomkostninger.
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Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Intelligent logistik
Målet er at forene stigende nye 
forbrugsmønstre med en effektiv 
ressourceforsyningskæde og en optimal 
fragtdistribution over de sidste kilometer.
Fokus for disse aktiviteter skal være en 
bedre forståelse af betydningen af nye og 
fremtidige forbrugsmønstre samt af deres 
indvirkning på fragtlogistik, trafik og 
flaskehalse i byerne; udvikling af nye it-
og styringsredskaber for logistik gennem 
forbedring af informationssystemer i 
realtid; styring og sporing af 
fragtstrømme, integration og 
kommunikation på køretøjer og med 
infrastruktur; udvikling af utraditionelle 
systemer til varedistribution; udvikling af 
konkurrencedygtige intermodale 
løsninger til forsyningskæden og 
logistikplatforme, der forbedrer 
fragtstrømmene.

Ændringsforslag 47
Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – litra d – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Aktiviteterne skal have fokus på at give en 
bedre forståelse af transportrelaterede 
socioøkonomiske tendenser og udsigter og 
at give de politiske beslutningstagere 
bevisbaserede data og analyser. Dette 
omfatter også virkningerne af 
liberaliseringen af transport- og 
mobilitetssektoren som f.eks. 
nødvendigheden af en bedre forståelse af 
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virkningerne af liberaliseringen af 
jernbanetransporten for servicekvaliteten, 
miljøet og arbejdstagernes sociale 
interesser. Der bør fokuseres mere på at 
forene målsætningerne om bæredygtighed 
og de sociale behov, når der planlægges 
transportpolitikker, for især at undgå de 
sociale uligheder med hensyn til mobilitet, 
og forbedre forholdene for udsatte 
brugere.

Ændringsforslag 48
Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – litra d a (nyt) – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d a) Videns- og innovationsfællesskab for 
mobilitet i byområder og intelligente byer

Ændringsforslag 49
Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – litra d a – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I et europæisk samfund, som i stigende 
grad urbaniseres, vil mobilitet i byerne 
være en stor udfordring i de kommende 
årtier. Det er en udfordring i forhold til 
økonomi og beskæftigelse, men også i 
forhold til livskvaliteten for befolkningen i 
byområder.

Ændringsforslag 50
Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – litra d a – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forbindelse er oprettelsen af et 
VIF for mobilitet i byerne aldeles relevant 
og bør tilskyndes. 
Uddannelsesinstitutioner, 
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forskningscentre og virksomheder, der 
bringes sammen i dette VIF, kan arbejde 
med udvikling af bæredygtig mobilitet 
baseret på effektive logistikkæder til 
transport af passagerer og gods i 
byområder og forstæder. Formålet er at 
reducere trafik, ulykker, luftforurening og 
støj, men også at styrke det indre marked.

Ændringsforslag 51
Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 4 – punkt 4.3 – litra d a – afsnit 3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringerne i mobiliteten i byerne og 
udviklingen af et intelligent 
transportsystem bør anspore 
transportbrugerne til at ændre adfærd ved 
at fremme mobilitet og bæredygtige 
transportformer. Det er derfor vigtigt at 
udvikle sikker infrastruktur for 
fodgængere og cyklister, især i og imellem 
byerne, samt at forbedre 
interoperabiliteten mellem 
transporttjenesterne.
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