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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. foreslår at Kommissionen påtager sig 

det fulde ansvar for at sikre styringen og 

finansieringen af projekter på følgende 

områder:  

- nye investeringer i forskning, udvikling 

og udnyttelse af vedvarende energikilder, 

energieffektivitet, især i den europæiske 

byggesektor, samt i effektiv 

ressourceudnyttelse generelt; 

- styrkelse af det europæiske energinetværk 

ved at forbinde de nationale net indbyrdes 

og fordele energi fra store centraler for 

produktion af vedvarende energi til 

forbrugerne, indførelse af nye former for 

energilagring og det europæiske ”supernet” 

af højspændingsledninger med jævnstrøm 

(HVDC);  

- udvikling af en offentlig jernbanetjeneste 

for højhastighedstog, der forbinder 

Unionen fra øst til vest og fra nord til syd, 

sammen med planer, der skal gøre det 

nemmere at investere i infrastruktur i 

forbindelse hermed, samt kritiske 

offentlige infrastrukturer;  

-udbud af hurtig internetadgang overalt i 

EU, der sikrer hurtig gennemførelse af 

EU's digitale dagsorden og giver alle 

borgere mulighed for fri og stabil adgang;   

- udvikling af EU's førerskab inden for e-

34. foreslår at Kommissionen påtager sig 

det fulde ansvar for at sikre styringen og 

finansieringen af projekter på følgende 

områder:  

- nye investeringer i forskning, udvikling 

og udnyttelse af vedvarende energikilder, 

energieffektivitet, især i den europæiske 

byggesektor, samt i effektiv 

ressourceudnyttelse generelt; 

- styrkelse af det europæiske energinetværk 

ved at forbinde de nationale net indbyrdes 

og fordele energi fra store centraler for 

produktion af vedvarende energi til 

forbrugerne, indførelse af nye former for 

energilagring og det europæiske ”supernet” 

af højspændingsledninger med jævnstrøm 

(HVDC);  

- fremme af rumbaserede infrastrukturer i 

EU på området for radionavigation og 

jordobservation med henblik på at fremme 

ydelse af nye EU-tjenester og udvikle 

innovative anvendelser samt lette 

gennemførelsen af EU-lovgivning og –

politikker; 

- udvikling af en offentlig jernbanetjeneste 

for højhastighedstog, der forbinder 

Unionen fra øst til vest og fra nord til syd, 

sammen med planer, der skal gøre det 

nemmere at investere i infrastruktur i 
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sundhed  

- færdiggørelse af udviklingen af elektrisk 

mobilitet og skabelse af fælles standarder i 

forbindelse hermed; 

forbindelse hermed, samt kritiske 

offentlige infrastrukturer;  

- udbud af hurtig internetadgang overalt i 

EU, der sikrer hurtig gennemførelse af 

EU's digitale dagsorden og giver alle 

borgere mulighed for fri og stabil adgang;   

- udvikling af EU's førerskab inden for e-

sundhed  

- færdiggørelse af udviklingen af elektrisk 

mobilitet og skabelse af fælles standarder i 

forbindelse hermed; 

Or. en 
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