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Ændringsforslag 1
Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. beklager, at medlemsstaterne hidtil ikke 
har formået at nå til enighed om den 
flerårige finansielle ramme (FFR) for 
2021-2027, hvilket bringer de nye 
programmers rettidige begyndelse i fare og 
dermed Unionens evne til at realisere sine 
politiske prioriteter; bemærker, at FFR er 
grundlaget for det årlige budget, og at 
retningslinjerne for 2021-budgettet uden en 
FFR-forordning kun kan afspejle 
Parlamentets generelle holdning til FFR;

1. beklager, at medlemsstaterne hidtil ikke 
har formået at nå til enighed om den 
flerårige finansielle ramme (FFR) for 
2021-2027, hvilket bringer de nye 
programmers rettidige begyndelse i fare og 
dermed Unionens evne til at opnå en 
økonomi med en nettodrivhusgasemission 
på nul senest i 2040 og de dermed 
forbundne politiske prioriteter i henhold 
til den europæiske grønne pagt; 
bemærker, at FFR er grundlaget for det 
årlige budget, og at retningslinjerne for 
2021-budgettet uden en FFR-forordning 
kun kan afspejle Parlamentets generelle 
holdning til FFR;

Or. en

Ændringsforslag 2
Valerie Hayer, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh, Valter Flego, Dominique Riquet, Claudia Gamon, Christophe Grudler, 
Martin Hojsík

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. beklager, at medlemsstaterne hidtil ikke 
har formået at nå til enighed om den 
flerårige finansielle ramme (FFR) for 
2021-2027, hvilket bringer de nye 
programmers rettidige begyndelse i fare og 
dermed Unionens evne til at realisere sine 
politiske prioriteter; bemærker, at FFR er 
grundlaget for det årlige budget, og at 
retningslinjerne for 2021-budgettet uden en 
FFR-forordning kun kan afspejle 

1. beklager, at medlemsstaterne hidtil ikke 
har formået at nå til enighed om den 
flerårige finansielle ramme (FFR) for 
2021-2027 og reformen af ordningen for 
egne indtægter, hvilket bringer de nye 
programmers rettidige begyndelse i fare og 
dermed Unionens evne til at realisere sine 
politiske prioriteter; bemærker, at FFR er 
grundlaget for det årlige budget, og at 
retningslinjerne for 2021-budgettet uden en 
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Parlamentets generelle holdning til FFR; FFR-forordning kun kan afspejle 
Parlamentets generelle holdning til FFR;

Or. en

Ændringsforslag 3
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. beklager, at medlemsstaterne hidtil ikke 
har formået at nå til enighed om den 
flerårige finansielle ramme (FFR) for 
2021-2027, hvilket bringer de nye 
programmers rettidige begyndelse i fare og 
dermed Unionens evne til at realisere sine 
politiske prioriteter; bemærker, at FFR er 
grundlaget for det årlige budget, og at 
retningslinjerne for 2021-budgettet uden en 
FFR-forordning kun kan afspejle 
Parlamentets generelle holdning til FFR;

1. beklager, at medlemsstaterne hidtil ikke 
har formået at nå til enighed om den 
flerårige finansielle ramme (FFR) for 
2021-2027, hvilket bringer de nye 
programmers rettidige begyndelse og 
funktionalitet i fare og dermed Unionens 
evne til at realisere sine politiske 
prioriteter; bemærker, at FFR er grundlaget 
for det årlige budget, og at retningslinjerne 
for 2021-budgettet uden en FFR-
forordning kun kan afspejle Parlamentets 
generelle holdning til FFR;

Or. en

Ændringsforslag 4
Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen
Jens Geier

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger nødvendigheden af at 
sikre, at der afsættes tilstrækkelige 
ressourcer i budgettet for 2021 til, at 
Unionen hurtigt kan træffe de konkrete 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
håndtere klima-, biodiversitets- og 
miljøkrisen; fastholder, at det næste 
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budget skal gøre Unionen i stand til at 
opfylde sine forpligtelser i henhold til 
Parisaftalen, være i fuld 
overensstemmelse med målet om at 
begrænse den globale opvarmning til 
under 1,5 °C og bidrage til at vende den 
nedadgående tendens for biodiversitet;

Or. en

Ændringsforslag 5
Sandra Pereira

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. understreger, at det er nødvendigt at 
bryde de industrielle og kommercielle 
strategier baseret på planlagt forældelse, 
hvor produkter designes til at have en kort 
levetid og skal udskiftes på meget kort 
sigt, hvilket er i strid med behovet for at 
tilpasse produktion og forbrug til 
planetens begrænsede ressourcer; mener 
endvidere, at retten til at klage og til 
løbende teknisk hjælp er en bydende 
nødvendighed for at kunne opnå en 
bæredygtig produktion og et bæredygtigt 
forbrug;

Or. pt

Ændringsforslag 6
Christian Ehler

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. tilføjer, at en af de vigtigste politiske 
prioriteter er at sikre EU's industrielle 
konkurrenceevne, hvilket omfatter en 
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reduktion af EU-programmernes 
administrative byrde og en revision af de 
nuværende EU-statsstøtteregler; mener, 
at økonomisk velstand er direkte 
forbundet med global industriel 
konkurrenceevne og effektive 
klimapolitikker;

Or. en

Ændringsforslag 7
Giorgos Georgiou, Marc Botenga

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. gentager, at EU-budgettet skal være til 
gavn for borgerne og primært skal 
fokusere på bæredygtig udvikling og 
kvalitetsjob, energiomstilling til et mere 
effektivt energisystem baseret på 
vedvarende energikilder, bekæmpelse af 
klimaændringer og udryddelse af 
energifattigdom;

Or. en

Ændringsforslag 8
Sandra Pereira

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. opfordrer til øgede bevillinger under 
budgetposter, der har til formål at yde 
støtte til mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder, navnlig med 
hensyn til adgang til finansiering og 
innovation; opfordrer i denne forbindelse 
til, at det næste budget omfatter øget støtte 
til mikrovirksomheder og små og 
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mellemstore virksomheder og deres 
repræsentative sammenslutninger inden 
for disse områder og til foranstaltninger 
til fremme af bedre arbejdsvilkår; 
opfordrer desuden til øget teknisk støtte 
og indførelse af enklere og mere 
strømlinede ansøgningsprocedurer for 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder, der ønsker at 
få adgang til EU-finansiering og 
-programmer;

Or. pt

Ændringsforslag 9
Christian Ehler

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. fastholder, at der er behov for 
betydelige investeringer i innovation, 
herunder i digitale teknologier og 
energiintensive sektorer, for at styrke 
konkurrenceevnen, styrke fremtidige 
færdigheder og skabe job; minder 
medlemsstaterne om, at Horisont Europa 
er det vigtigste FFR-redskab til fremme af 
forskning og innovation;

Or. en

Ændringsforslag 10
Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. understreger, at det er afgørende med 
et ambitiøst og bindende klimaudgiftsmål 
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i FFR for 2021-2027, hvis Unionen skal 
opnå en nettodrivhusgasemission på nul 
senest i 2050 som godkendt i 
Kommissionens europæiske grønne pagt; 
opfordrer i denne henseende til et mål på 
mindst 50 %;

Or. en

Ændringsforslag 11
Giorgos Georgiou, Marc Botenga, Sandra Pereira

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1b. understreger, at offentlige midler ikke 
skal anvendes til militære investeringer 
eller til operationer, der har indvirkning 
på militær- eller forsvarsområdet;

Or. en

Ændringsforslag 12
Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 1 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1c. gentager sin opfordring til at udfase 
skadelig støtte og skabe sammenhæng 
mellem alle EU-fonde og -programmer; 
insisterer på, at projekter og programmer, 
som ikke er i overensstemmelse med målet 
om at begrænse den globale opvarmning 
til under 1,5 °C eller målet om at standse 
og vende biodiversitetstab, ikke skal være 
berettiget til støtte fra EU-budgettet;

Or. en
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Ændringsforslag 13
Sandra Pereira

Udkast til udtalelse
Punkt 1 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1c. opfordrer til en afbalanceret fordeling 
af midlerne blandt medlemsstaterne med 
henblik på at begrænse uligheder i FoU-
kapaciteten og aktiviteterne i deres 
forskellige områder;

Or. pt

Ændringsforslag 14
Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 1 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1d. minder om, at artikel 2, stk. 1, litra c), 
i Parisaftalen tvinger parterne til at "lede 
finansielle strømme i retning af lave 
drivhusgasemissioner og klimarobust 
udvikling"; opfordrer Kommissionen til at 
optage princippet om ikke at gøre skade i 
forordningen om FFR og egne indtægter 
og at sikre dets gennemførelse i de 
sektorspecifikke programmer;

Or. en

Ændringsforslag 15
Sandra Pereira

Udkast til udtalelse
Punkt 1 d (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1d. opfordrer til, at EU-budgettet skal 
fokusere på projekter, der fremmer og 
øger jobskabelsen med rettigheder, 
hensigtsmæssige lønninger og sikre, 
stabile og regulerede ansættelsesforhold;

Or. pt

Ændringsforslag 16
Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 1 e (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1e. opfordrer Kommissionen til at give 
horisontal vejledning om beskyttelse af 
klima og biodiversitet, som bør være 
vejledende for alle 
politikplanlægningsdokumenter for næste 
FFR;

Or. en

Ændringsforslag 17
Sandra Pereira

Udkast til udtalelse
Punkt 1 e (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1e. understreger, at midler, støtte og 
programmer inden for rammerne af det 
næste EU-budget bør begrænses til kun at 
omfatte civile formål;

Or. pt
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Ændringsforslag 18
Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen
Jens Geier

Udkast til udtalelse
Punkt 1 f (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1f. opfordrer Kommissionen til hvert år at 
aflægge beretning om, hvorvidt 
mainstreamingmålene for klima og 
biodiversitet opfyldes, på grundlag af de 
faktiske udgifter i stedet for skøn; 
opfordrer desuden Kommissionen til at 
foreslå en korrektionsmekanisme, i 
tilfælde af at klima- og 
biodiversitetsudgifter ligger under de 
fastsatte mål;

Or. en

Ændringsforslag 19
Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen
Jens Geier

Udkast til udtalelse
Punkt 1 g (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1g. kræver, at planlægningen af klima- og 
biodiversitetsudgifter sker systematisk i 
forbindelse med udviklingen af alle 
politikker og programmer og ikke blot 
som en efterfølgende regnskabsprocedure 
som led i den årlige budgetprocedure;

Or. en

Ændringsforslag 20
Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen
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Udkast til udtalelse
Punkt 1 h (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1h. opfordrer Kommissionen til at 
fremsætte et omfattende og detaljeret 
lovforslag om sporing, bogføring og 
sikring i forbindelse med 
mainstreamingmålene for klima og 
biodiversitet inden juli 2020 og anmoder 
om, at Parlamentet er tæt involveret i 
disse metoder;

Or. en

Ændringsforslag 21
Patrizia Toia

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at det nye udgiftsområde 
("Det indre marked, innovation og det 
digitale område") vil være afgørende for at 
fremme den innovationsbaserede 
økonomiske vækst og bidrage til 
omstillingen til et klimaneutralt samfund i 
overensstemmelse med Parisaftalen; 
fremhæver endvidere betydningen af det 
nye udgiftsområde 5 ("Sikkerhed og 
forsvar"), som omfatter den nye 
Europæiske Forsvarsfond og væsentlige 
midler til nuklear sikkerhed og nedlukning;

2. understreger, at det nye udgiftsområde 1 
("Det indre marked, innovation og det 
digitale område") vil være afgørende for at 
fremme den innovationsbaserede 
økonomiske vækst og bidrage til 
omstillingen til et klimaneutralt samfund i 
overensstemmelse med Parisaftalen; 
minder om den afgørende rolle, som 
digitaliseringen af den offentlige 
forvaltning og interoperabiliteten af de 
digitale systemer i den offentlige 
forvaltning på alle niveauer spiller, 
hvilket er i borgernes og virksomhedernes 
bedste interesse; fremhæver endvidere 
betydningen af det nye udgiftsområde 5 
("Sikkerhed og forsvar"), som omfatter den 
nye Europæiske Forsvarsfond og 
væsentlige midler til nuklear sikkerhed og 
nedlukning;

Or. it
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Ændringsforslag 22
Lina Gálvez Muñoz

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at det nye udgiftsområde 
("Det indre marked, innovation og det 
digitale område") vil være afgørende for at 
fremme den innovationsbaserede 
økonomiske vækst og bidrage til 
omstillingen til et klimaneutralt samfund i 
overensstemmelse med Parisaftalen; 
fremhæver endvidere betydningen af det 
nye udgiftsområde 5 ("Sikkerhed og 
forsvar"), som omfatter den nye 
Europæiske Forsvarsfond og væsentlige 
midler til nuklear sikkerhed og 
nedlukning;

2. understreger relevansen af det nye 
udgiftsområde 1 ("Det indre marked, 
innovation og det digitale område") for at 
fremhæve, hvor vigtig merværdien af en 
EU-indsats på disse områder er med 
henblik på at bidrage til at tackle 
presserende udfordringer såsom at gøre 
EU klimaneutralt inden 2050;

Or. en

Ændringsforslag 23
Giorgos Georgiou, Marc Botenga, Sandra Pereira

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at det nye udgiftsområde 
("Det indre marked, innovation og det 
digitale område") vil være afgørende for at 
fremme den innovationsbaserede 
økonomiske vækst og bidrage til 
omstillingen til et klimaneutralt samfund i 
overensstemmelse med Parisaftalen; 
fremhæver endvidere betydningen af det 
nye udgiftsområde 5 ("Sikkerhed og 
forsvar"), som omfatter den nye 
Europæiske Forsvarsfond og væsentlige 
midler til nuklear sikkerhed og 
nedlukning;

2. understreger, at det nye udgiftsområde 1 
("Det indre marked, innovation og det 
digitale område") bør fokusere på at 
fremme social udvikling baseret på folks 
behov og bidrage til anvendelsen af 
vedvarende energikilder og 
energieffektivitetsforanstaltninger for at 
opfylde forpligtelserne i henhold til 
Parisaftalen og fremme overgangen til en 
økonomi med en nettodrivhusgasemission 
på nul;
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Or. en

Ændringsforslag 24
Valerie Hayer, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh, Valter Flego, Dominique Riquet, Claudia Gamon, Christophe Grudler, 
Martin Hojsík

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at det nye udgiftsområde 
("Det indre marked, innovation og det 
digitale område") vil være afgørende for at 
fremme den innovationsbaserede 
økonomiske vækst og bidrage til 
omstillingen til et klimaneutralt samfund i 
overensstemmelse med Parisaftalen; 
fremhæver endvidere betydningen af det 
nye udgiftsområde 5 ("Sikkerhed og 
forsvar"), som omfatter den nye 
Europæiske Forsvarsfond og væsentlige 
midler til nuklear sikkerhed og nedlukning;

2. understreger, at det nye udgiftsområde 1 
("Det indre marked, innovation og det 
digitale område") vil være afgørende for at 
fremme den innovationsbaserede, 
bæredygtige økonomiske vækst og bidrage 
til omstillingen til et klimaneutralt samfund 
i overensstemmelse med Parisaftalen; 
fremhæver endvidere betydningen af det 
nye udgiftsområde 5 ("Sikkerhed og 
forsvar"), som omfatter den nye 
Europæiske Forsvarsfond og væsentlige 
midler til nuklear sikkerhed og nedlukning;

Or. en

Ændringsforslag 25
Jens Geier

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at det nye udgiftsområde 
("Det indre marked, innovation og det 
digitale område") vil være afgørende for at 
fremme den innovationsbaserede 
økonomiske vækst og bidrage til 
omstillingen til et klimaneutralt samfund i 
overensstemmelse med Parisaftalen; 
fremhæver endvidere betydningen af det 
nye udgiftsområde 5 ("Sikkerhed og 
forsvar"), som omfatter den nye 

2. understreger, at det nye udgiftsområde 1 
("Det indre marked, innovation og det 
digitale område") vil være afgørende for at 
fremme den innovationsbaserede 
økonomiske vækst, udvikle lederskab 
inden for innovation og bidrage til 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
og et klimaneutralt samfund inden 2050 i 
overensstemmelse med Parisaftalen ved 
f.eks. at støtte den trinvise og disruptive 
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Europæiske Forsvarsfond og væsentlige 
midler til nuklear sikkerhed og 
nedlukning;

forskning i avancerede og banebrydende 
teknologier;

Or. en

Ændringsforslag 26
Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at det nye udgiftsområde 
("Det indre marked, innovation og det 
digitale område") vil være afgørende for at 
fremme den innovationsbaserede 
økonomiske vækst og bidrage til 
omstillingen til et klimaneutralt samfund i 
overensstemmelse med Parisaftalen; 
fremhæver endvidere betydningen af det 
nye udgiftsområde 5 ("Sikkerhed og 
forsvar"), som omfatter den nye 
Europæiske Forsvarsfond og væsentlige 
midler til nuklear sikkerhed og 
nedlukning;

2. understreger, at det nye udgiftsområde 1 
("Det indre marked, innovation og det 
digitale område") vil være afgørende for at 
fremme den innovationsbaserede 
økonomiske og bæredygtige udvikling i 
overensstemmelse med målene for 
bæredygtig udvikling og bidrage til 
omstillingen til en klimaneutral økonomi 
og et klimaneutralt samfund i 
overensstemmelse med Parisaftalen samt 
yde tilstrækkelig finansiering til en sikker 
nedlukning af atomkraftanlæg i Litauen, 
Slovakiet og Bulgarien;

Or. en

Ændringsforslag 27
Sara Skyttedal

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at det nye udgiftsområde 
("Det indre marked, innovation og det 
digitale område") vil være afgørende for at 
fremme den innovationsbaserede 
økonomiske vækst og bidrage til 
omstillingen til et klimaneutralt samfund i 

2. understreger, at det nye udgiftsområde 1 
("Det indre marked, innovation og det 
digitale område") vil være afgørende for at 
fremme den innovationsbaserede 
økonomiske vækst og bidrage til 
omstillingen til et klimaneutralt samfund i 
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overensstemmelse med Parisaftalen; 
fremhæver endvidere betydningen af det 
nye udgiftsområde 5 ("Sikkerhed og 
forsvar"), som omfatter den nye 
Europæiske Forsvarsfond og væsentlige 
midler til nuklear sikkerhed og 
nedlukning;

overensstemmelse med Parisaftalen; 
fremhæver endvidere betydningen af det 
nye udgiftsområde 5 ("Sikkerhed og 
forsvar"), som omfatter den nye 
Europæiske Forsvarsfond og væsentlige 
midler til nuklear sikkerhed;

Or. en

Ændringsforslag 28
Lina Gálvez Muñoz

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. understreger, at det nye udgiftsområde 
1 vil være afgørende for at fremme den 
innovationsbaserede økonomiske 
udvikling og lederskab inden for 
videnbaseret innovation, der bidrager til 
omstillingen til et klimaneutralt samfund i 
overensstemmelse med målene i den 
europæiske grønne pagt; beder 
Kommissionen om at sikre tilstrækkelige 
ressourcer i budgettet for 2021 med det 
formål hurtigt at træffe konkrete 
foranstaltninger for at håndtere 
klimakrisen; fastholder, at det næste 
budget skal gøre Unionen i stand til at 
opfylde sine forpligtelser i henhold til 
Parisaftalen og være i fuld 
overensstemmelse med målet om at 
begrænse den globale opvarmning til 
under 1,5 °C;

Or. en

Ændringsforslag 29
Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
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Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. understreger, at højteknologiske 
industrier har brug for materialer, der 
ikke altid er let tilgængelige, og opfordrer 
til, at der ˗ sideløbende med tilskyndelsen 
til udviklingen af forsyningskæder under 
fuld overholdelse af europæiske 
standarder og værdier ˗ iværksættes 
foranstaltninger rettet mod mærkning af 
indholdet af materialer i produkter med 
henblik på at lette genopretningen af 
begrænsede ressourcer længere fremme i 
produktets livscyklus; opfordrer inden for 
samme højteknologiske sektorer, og 
navnlig i forbindelse med digitaliseringen, 
til at fastlægge og støtte 
effektivitetsgevinster ved digitalisering, 
der medfører et CO2-negativt 
nettoresultat;

Or. en

Ændringsforslag 30
Jens Geier

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. fremhæver endvidere betydningen af 
det nye udgiftsområde 5 ("Sikkerhed og 
forsvar"), som omfatter væsentlige midler 
til nuklear sikkerhed og nedlukning;

Or. en

Ændringsforslag 31
Jens Geier

Udkast til udtalelse
Punkt 3



PE648.347v01-00 18/59 AM\1199512DA.docx

DA

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. minder om Parlamentets holdning til den 
samlede finansieringsramme for Horisont 
Europa på 120 mia. EUR (i 2018-priser); 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at forelægge 
budgetforslaget for 2021 i 
overensstemmelse hermed for at sikre, at 
forsknings- og innovationsaktiviteterne 
videreføres på områder, der er afgørende 
for EU's strategiske autonomi og gavner 
Unionens borgere og samfund, såsom 
digital omstilling, sundhedspleje og 
rumfart; minder i denne forbindelse om, 
hvor vigtig grundforskning er;

3. minder om Parlamentets holdning til den 
samlede finansieringsramme for Horisont 
Europa på 120 mia. EUR (i 2018-priser) og 
de fortsat lave succesrater for 
ansøgninger i løbet af den seneste FFR, 
hvilket betyder, at der ville kunne 
finansieres mange flere projekter af høj 
kvalitet på området for forskning og 
innovation, hvis der kunne stilles 
tilstrækkelige EU-midler til rådighed; 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at forelægge 
budgetforslaget for 2021 i 
overensstemmelse hermed for at sikre, at 
forsknings- og innovationsaktiviteterne 
videreføres på områder, der er afgørende 
for EU's strategiske autonomi og 
opfyldelsen af vores klimamål og den 
internationale konkurrenceevne og gavner 
alle dele af samfundet, såsom 
dekarbonisering, digital omstilling, 
sundhedspleje og rumfart; minder i denne 
forbindelse om, hvor vigtig grundforskning 
og anvendt forskning, demonstration, 
markedsintegration samt områder, der 
lider under markedssvigt og derfor er 
afhængige af offentlig støtte, er; 
fremhæver i denne henseende, at alle 
finansielle instrumenter, der støtter 
forskning, udvikling og innovation såsom 
Horisont Europa og InvestEU, bør støtte 
hele innovationscyklussen;

Or. en

Ændringsforslag 32
Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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3. minder om Parlamentets holdning til den 
samlede finansieringsramme for Horisont 
Europa på 120 mia. EUR (i 2018-priser); 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at forelægge 
budgetforslaget for 2021 i 
overensstemmelse hermed for at sikre, at 
forsknings- og innovationsaktiviteterne 
videreføres på områder, der er afgørende 
for EU's strategiske autonomi og gavner 
Unionens borgere og samfund, såsom 
digital omstilling, sundhedspleje og 
rumfart; minder i denne forbindelse om, 
hvor vigtig grundforskning er;

3. minder om Parlamentets holdning til den 
samlede finansieringsramme for Horisont 
Europa på 120 mia. EUR (i 2018-priser); 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at forelægge 
budgetforslaget for 2021 i 
overensstemmelse hermed for at sikre, at 
forsknings- og innovationsaktiviteterne 
videreføres på områder, der er afgørende 
for at tackle presserende 
samfundsmæssige udfordringer såsom 
klimaændringer, gennemførelse af en 
økonomi med en nettodrivhusgasemission 
på nul og målene for bæredygtig 
udvikling, EU's strategiske lederskab og 
gavner Unionens borgere og samfund, 
såsom den digitale omstilling og energi- 
og transportomstillingen, sundhedspleje 
og rumfart; mener endvidere, at EU's 
forsknings- og innovationsmidler navnlig 
bør støtte områder, som er ramt af et 
alvorligt markedssvigt og oversete 
samfundsmæssige udfordringer; minder i 
denne forbindelse om, hvor vigtig 
grundforskning og internationalt 
samarbejde inden for forskning og 
innovation er, og opfordrer 
Kommissionen til at styrke internationale 
V&T-aftaler og globale partnerskaber for 
at vende den faldende tendens med 
hensyn til international deltagelse i 
Horisont 2020;

Or. en

Ændringsforslag 33
Dan Nica

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. minder om Parlamentets holdning til den 
samlede finansieringsramme for Horisont 
Europa på 120 mia. EUR (i 2018-priser); 
opfordrer i denne forbindelse 

3. minder om Parlamentets holdning til den 
samlede finansieringsramme for Horisont 
Europa på 120 mia. EUR (i 2018-priser) 
som et stærkt engagement, når det gælder 
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Kommissionen til at forelægge 
budgetforslaget for 2021 i 
overensstemmelse hermed for at sikre, at 
forsknings- og innovationsaktiviteterne 
videreføres på områder, der er afgørende 
for EU's strategiske autonomi og gavner 
Unionens borgere og samfund, såsom 
digital omstilling, sundhedspleje og 
rumfart; minder i denne forbindelse om, 
hvor vigtig grundforskning er;

de fremtidige udfordringer, herunder den 
nye grønne pagt; gør opmærksom på, at et 
fald i budgettet for Horisont Europa på 10 
mia. EUR vil resultere i et fald i BNP på 
110 mia. EUR over 25 år, tab af 100 000 
job inden 2040, finansiering af 5 300 
færre FoI-projekter, støtte til 50 000 færre 
forskere og tab af 900 patenter; opfordrer 
i denne forbindelse Kommissionen til at 
forelægge budgetforslaget for 2021 i 
overensstemmelse hermed for at sikre, at 
forsknings- og innovationsaktiviteterne vil 
bidrage til at reducere FoI-kløften og 
styrke udbredelsen på markedet af 
innovative løsninger og blive videreført på 
områder, der er afgørende for EU's 
strategiske autonomi og gavner Unionens 
borgere, samfund og industri, såsom 
digital omstilling, sundhedspleje og 
rumfart; minder i denne forbindelse om, 
hvor vigtig grundforskning er;

Or. en

Ændringsforslag 34
Christian Ehler

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. minder om Parlamentets holdning til den 
samlede finansieringsramme for Horisont 
Europa på 120 mia. EUR (i 2018-priser); 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at forelægge 
budgetforslaget for 2021 i 
overensstemmelse hermed for at sikre, at 
forsknings- og innovationsaktiviteterne 
videreføres på områder, der er afgørende 
for EU's strategiske autonomi og gavner 
Unionens borgere og samfund, såsom 
digital omstilling, sundhedspleje og 
rumfart; minder i denne forbindelse om, 
hvor vigtig grundforskning er;

3. minder om Parlamentets holdning til den 
samlede finansieringsramme for Horisont 
Europa på 120 mia. EUR (i 2018-priser); 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at forelægge 
budgetforslaget for 2021 i 
overensstemmelse hermed for at sikre, at 
forsknings- og innovationsaktiviteterne 
videreføres på områder, der er afgørende 
for EU's strategiske autonomi og gavner 
Unionens borgere og samfund, såsom 
digital omstilling, energi, sundhedspleje og 
rumfart; minder i denne forbindelse om 
behovet for en afbalanceret støtte til 
grundforskning og anvendt 
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forskning; minder om, at forsknings- og 
innovationspartnerskaber er en effektiv 
måde til at fremme samarbejdsbaseret 
forskning og inddrage industrien i 
programmet og derfor bør styrkes;

Or. en

Ændringsforslag 35
Maria da Graça Carvalho

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. minder om Parlamentets holdning til den 
samlede finansieringsramme for Horisont 
Europa på 120 mia. EUR (i 2018-priser); 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at forelægge 
budgetforslaget for 2021 i 
overensstemmelse hermed for at sikre, at 
forsknings- og innovationsaktiviteterne 
videreføres på områder, der er afgørende 
for EU's strategiske autonomi og gavner 
Unionens borgere og samfund, såsom 
digital omstilling, sundhedspleje og 
rumfart; minder i denne forbindelse om, 
hvor vigtig grundforskning er;

3. minder om Parlamentets holdning til den 
samlede finansieringsramme for Horisont 
Europa på 120 mia. EUR (i 2018-priser) 
med henblik på at tackle 
underfinansieringen af Horisont 2020; 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at forelægge 
budgetforslaget for 2021 i 
overensstemmelse hermed for at sikre, at 
forsknings- og innovationsaktiviteterne 
videreføres på områder, der er afgørende 
for EU's strategiske autonomi og gavner 
Unionens borgere og samfund, såsom 
digital omstilling, sundhedspleje og 
rumfart; minder i denne forbindelse om, 
hvor vigtig grundforskning er; fremhæver 
behovet for at koordinere videnskabs- og 
forskningsaktiviteter uden for Europas 
grænser og dermed behovet for at sikre en 
passende ramme for internationalt 
samarbejde, navnlig med hensyn til 
partnerskaber med en global karakter;

Or. en

Ændringsforslag 36
Lina Gálvez Muñoz

Udkast til udtalelse
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Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. minder om Parlamentets holdning til den 
samlede finansieringsramme for Horisont 
Europa på 120 mia. EUR (i 2018-priser); 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at forelægge 
budgetforslaget for 2021 i 
overensstemmelse hermed for at sikre, at 
forsknings- og innovationsaktiviteterne 
videreføres på områder, der er afgørende 
for EU's strategiske autonomi og gavner 
Unionens borgere og samfund, såsom 
digital omstilling, sundhedspleje og 
rumfart; minder i denne forbindelse om, 
hvor vigtig grundforskning er;

3. minder om Parlamentets holdning til den 
samlede finansieringsramme for Horisont 
Europa på 120 mia. EUR (i 2018-priser) og 
minder endvidere om, at en nedskæring i 
dette budget vil resultere i et fald i BNP på 
110 mia. EUR over 25 år, tab af 100 000 
job inden 2040 og finansiering af 5 300 
færre FoI-projekter; opfordrer derfor 
Kommissionen til i denne forbindelse at 
forelægge budgetforslaget for 2021 i 
overensstemmelse hermed for at sikre, at 
forsknings- og innovationsaktiviteterne 
videreføres på områder, der er afgørende 
for EU's strategiske autonomi, opfyldelsen 
af vores klimamål og den internationale 
konkurrenceevne, og gavner alle dele af 
samfundet, såsom dekarbonisering, digital 
omstilling, sundhedspleje og rumfart; 
minder i denne forbindelse om, hvor vigtig 
grundforskning er;

Or. en

Ændringsforslag 37
Sara Skyttedal

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. minder om Parlamentets holdning til den 
samlede finansieringsramme for Horisont 
Europa på 120 mia. EUR (i 2018-priser); 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at forelægge 
budgetforslaget for 2021 i 
overensstemmelse hermed for at sikre, at 
forsknings- og innovationsaktiviteterne 
videreføres på områder, der er afgørende 
for EU's strategiske autonomi og gavner 
Unionens borgere og samfund, såsom 
digital omstilling, sundhedspleje og 

3. minder om Parlamentets holdning til den 
samlede finansieringsramme for Horisont 
Europa på 120 mia. EUR (i 2018-priser); 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at forelægge 
budgetforslaget for 2021 i 
overensstemmelse hermed for at sikre, at 
forsknings- og innovationsaktiviteterne 
videreføres på områder, der er afgørende 
for EU's strategiske autonomi og 
omstillingen til klimaneutralitet inden 
2050 og gavner Unionens borgere og 
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rumfart; minder i denne forbindelse om, 
hvor vigtig grundforskning er;

samfund, såsom digital omstilling, 
sundhedspleje og rumfart; minder i denne 
forbindelse om, hvor vigtig grundforskning 
er;

Or. en

Ændringsforslag 38
Valerie Hayer, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh, Valter Flego, Dominique Riquet, Claudia Gamon, Christophe Grudler, 
Martin Hojsík

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. minder om Parlamentets holdning til den 
samlede finansieringsramme for Horisont 
Europa på 120 mia. EUR (i 2018-priser); 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at forelægge 
budgetforslaget for 2021 i 
overensstemmelse hermed for at sikre, at 
forsknings- og innovationsaktiviteterne 
videreføres på områder, der er afgørende 
for EU's strategiske autonomi og gavner 
Unionens borgere og samfund, såsom 
digital omstilling, sundhedspleje og 
rumfart; minder i denne forbindelse om, 
hvor vigtig grundforskning er;

3. minder om Parlamentets holdning til den 
samlede finansieringsramme for Horisont 
Europa på 120 mia. EUR (i 2018-priser); 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at forelægge 
budgetforslaget for 2021 i 
overensstemmelse hermed for at sikre, at 
forsknings- og innovationsaktiviteterne 
finansieres ambitiøst uden forstyrrelser, 
herunder på områder, der er afgørende for 
EU's strategiske autonomi og gavner 
Unionens borgere og samfund, såsom 
digital omstilling, sundhedspleje og 
rumfart; minder i denne forbindelse om, 
hvor vigtig grundforskning er;

Or. en

Ændringsforslag 39
Giorgos Georgiou, Marc Botenga, Sandra Pereira

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. minder om Parlamentets holdning til den 
samlede finansieringsramme for Horisont 

3. minder om Parlamentets holdning til den 
samlede finansieringsramme for Horisont 
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Europa på 120 mia. EUR (i 2018-priser); 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at forelægge 
budgetforslaget for 2021 i 
overensstemmelse hermed for at sikre, at 
forsknings- og innovationsaktiviteterne 
videreføres på områder, der er afgørende 
for EU's strategiske autonomi og gavner 
Unionens borgere og samfund, såsom 
digital omstilling, sundhedspleje og 
rumfart; minder i denne forbindelse om, 
hvor vigtig grundforskning er;

Europa på 120 mia. EUR (i 2018-priser); 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at forelægge 
budgetforslaget for 2021 i 
overensstemmelse hermed for at sikre, at 
forsknings- og innovationsaktiviteterne 
imødegår samfundsmæssige udfordringer 
og bidrager til en bæredygtig udvikling 
baseret på folks behov; minder i denne 
forbindelse om, hvor vigtig grundforskning 
er;

Or. en

Ændringsforslag 40
Paolo Borchia

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. minder om Parlamentets holdning til den 
samlede finansieringsramme for Horisont 
Europa på 120 mia. EUR (i 2018-priser); 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at forelægge 
budgetforslaget for 2021 i 
overensstemmelse hermed for at sikre, at 
forsknings- og innovationsaktiviteterne 
videreføres på områder, der er afgørende 
for EU's strategiske autonomi og gavner 
Unionens borgere og samfund, såsom 
digital omstilling, sundhedspleje og 
rumfart; minder i denne forbindelse om, 
hvor vigtig grundforskning er;

3. minder om Parlamentets holdning til den 
samlede finansieringsramme for Horisont 
Europa på 120 mia. EUR (i 2018-priser); 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at forelægge 
budgetforslaget for 2021 i 
overensstemmelse hermed for at sikre, at 
forsknings- og innovationsaktiviteterne 
videreføres på områder, der er afgørende 
for EU's strategiske autonomi og globale 
konkurrenceevne og gavner Unionens 
borgere og samfund, såsom digital 
omstilling, sundhedspleje og rumfart; 
minder i denne forbindelse om, hvor vigtig 
grundforskning er;

Or. en

Ændringsforslag 41
Ignazio Corrao

Udkast til udtalelse
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Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. minder om Parlamentets holdning til den 
samlede finansieringsramme for Horisont 
Europa på 120 mia. EUR (i 2018-priser); 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at forelægge 
budgetforslaget for 2021 i 
overensstemmelse hermed for at sikre, at 
forsknings- og innovationsaktiviteterne 
videreføres på områder, der er afgørende 
for EU's strategiske autonomi og gavner 
Unionens borgere og samfund, såsom 
digital omstilling, sundhedspleje og 
rumfart; minder i denne forbindelse om, 
hvor vigtig grundforskning er;

3. minder om Parlamentets holdning til den 
samlede finansieringsramme for Horisont 
Europa på 120 mia. EUR (i 2018-priser); 
opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at forelægge 
budgetforslaget for 2021 i 
overensstemmelse hermed for at sikre, at 
forsknings- og innovationsaktiviteterne 
videreføres og styrkes på områder, der er 
afgørende for EU's strategiske autonomi og 
gavner Unionens borgere og samfund, 
såsom digital omstilling, sundhedspleje og 
rumfart; minder i denne forbindelse om, 
hvor vigtig grundforskning er;

Or. it

Ændringsforslag 42
Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. beklager, at EU's forsknings- og 
innovationsrelaterede klimaudgifter ikke 
står i forhold til omfanget af klima- og 
miljøkrisen; understreger, at det er 
nødvendigt at øge EU's udgifter til 
forskning og innovation inden for 
rammerne af Horisont Europa til mindst 
50 % for så vidt angår ansvarlige 
innovative teknologier, produkter og 
virksomheder samt ikketeknologiske 
løsninger, og at der ikke bør foretages 
flere offentlige investeringer i 
fossilrelaterede forsknings- og 
innovationsaktiviteter;

Or. en
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Ændringsforslag 43
Sara Skyttedal

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger, at missioner og 
partnerskaber inden for rammerne af 
Horisont Europa-programmet vil spille en 
væsentlig rolle med henblik på at tackle 
udfordringerne med global mobilitet og 
industriel modernisering og vil muliggøre 
konkrete foranstaltninger, der 
frembringer teknologiske fremskridt, der 
vil give EU og dets medlemsstater 
mulighed for at opnå en økonomi med en 
nettodrivhusgasemission på nul senest i 
2050;

Or. en

Ændringsforslag 44
Giorgos Georgiou, Marc Botenga, Sandra Pereira

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. gentager, at investeringerne i 
forskning og innovation skal øges med 
henblik på at forbedre adgangen til viden, 
fremme den social udvikling, tackle 
klimaændringerne, højne 
leverstandarderne og opfylde målene for 
bæredygtig udvikling;

Or. en

Ændringsforslag 45
Rasmus Andresen
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for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. minder om vigtigheden af forskning 
og innovation for at klare den centrale 
udfordring, der ligger i at tackle 
klimaændringerne tids nok til at opnå en 
økonomi med en nettodrivhusgasemission 
på nul senest i 2040; beklager i den 
forbindelse, at der ved hjælp af EU-
skatteydernes penge fortsat finansieres 
projekter, der ikke er klimasikre; 
opfordrer derfor til at overføre EU-
budgettet for ITER til vedvarende 
energikilder og energibesparelser; minder 
i denne forbindelse om det vedtagne 
princip om "energieffektivitet først" samt 
EU's mål om at blive førende inden for 
vedvarende energi;

Or. en

Ændringsforslag 46
Giorgos Georgiou, Marc Botenga, Sandra Pereira

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. understreger, at enhver udgift 
hidrørende fra foranstaltninger, der har 
indvirkning på militær- eller 
forsvarsområdet, ikke bør afholdes over 
Unionens budget, jf. artikel 41, stk. 2, i 
TEU;

Or. en

Ændringsforslag 47
Giorgos Georgiou, Marc Botenga
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Udkast til udtalelse
Punkt 3 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3c. understreger, at Unionen skal opfylde 
sine forpligtelser i henhold til Parisaftalen 
om, at mindst 25 % af de udgifter, der 
bidrager til klimamål, skal gennemføres 
og leveres via sektorspecifikke mål og 
integrering af klimaindsatsen i alle 
relevante finansielle programmer; mener 
dog, at klimarelaterede udgifter bør øges 
betydeligt;

Or. en

Ændringsforslag 48
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og 
FN's mål for bæredygtig udvikling; minder 
i denne forbindelse om betydningen af at 
indføre en Fond for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for arbejdstagere og 
samfund, der påvirkes negativt af 
overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed, og opfordrer til en 
solid finansiering af fonden;

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og den 
fulde gennemførelse af FN's mål for 
bæredygtig udvikling; gentager, at det er 
nødvendigt med omfattende finansiering 
og yderligere investeringer for at 
gennemføre målene i den grønne pagt, 
som overstiger det forsigtige tal på 260 
mia. EUR, som Kommissionen har oplyst; 
minder i denne forbindelse mere specifikt 
om, at der er behov for yderligere midler 
for at fremskynde udviklingen og 
anvendelsen af renere teknologier, 
herunder innovation inden for ren energi, 
vedvarende energi, midler til bæredygtig 
udvikling og håndtering af 
energifattigdom; minder endvidere om 
betydningen af at indføre en Fond for 
Retfærdig Omstilling for at imødegå 
samfundsmæssige, socioøkonomiske og 
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miljømæssige konsekvenser for 
arbejdstagere og samfund, der påvirkes 
negativt af overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed, og opfordrer til en 
solid finansiering af fonden; gentager i den 
forbindelse Parlamentets holdning om, at 
nye instrumenter bør finansieres med nye 
midler;

Or. en

Ændringsforslag 49
Paolo Borchia

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og 
FN's mål for bæredygtig udvikling; minder 
i denne forbindelse om betydningen af at 
indføre en Fond for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for arbejdstagere og 
samfund, der påvirkes negativt af 
overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed, og opfordrer til en 
solid finansiering af fonden;

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for reindustrialisering af Unionen, 
sikring af energiforsyningen og skabelse 
af beskæftigelse, navnlig i de 
medlemsstater, der har været hårdest ramt 
af den økonomiske krise, om muligt i 
overensstemmelse med den europæiske 
grønne pagt og FN's mål for bæredygtig 
udvikling; beklager, at der alene i 
energisektoren forventes mindst 160 000 
afskedigelser på europæisk plan inden 
2030 som en direkte følge af 
gennemførelsen af den europæiske 
grønne pagt og minder i denne forbindelse 
om betydningen af at indføre en Fond for 
Retfærdig Omstilling for at imødegå 
samfundsmæssige, socioøkonomiske og 
miljømæssige konsekvenser for 
arbejdstagere og samfund, der påvirkes 
negativt af overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed, og opfordrer til en 
solid finansiering af fonden;

Or. en
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Ændringsforslag 50
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, Erik Bergkvist, 
Monika Beňová, Carlo Calenda, Łukasz Kohut, Miroslav Číž

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og 
FN's mål for bæredygtig udvikling; minder 
i denne forbindelse om betydningen af at 
indføre en Fond for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for arbejdstagere og 
samfund, der påvirkes negativt af 
overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed, og opfordrer til en 
solid finansiering af fonden;

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og 
FN's mål for bæredygtig udvikling; minder 
i denne forbindelse om betydningen af at 
indføre en Fond for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske, teknologiske og 
miljømæssige konsekvenser for 
arbejdstagere, sektorer og samfund, der 
påvirkes negativt af overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed; opfordrer til en solid 
finansiering af fonden med yderligere nye 
finansielle midler i stedet for at reducere 
andre finansierede programmer;

Or. en

Ændringsforslag 51
Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og 
FN's mål for bæredygtig udvikling; minder 
i denne forbindelse om betydningen af at 
indføre en Fond for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for arbejdstagere og 
samfund, der påvirkes negativt af 
overgangen fra kul- og 

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og den 
fulde gennemførelse af FN's mål for 
bæredygtig udvikling; minder i denne 
forbindelse om betydningen af at indføre 
en Fond for Retfærdig Omstilling for at 
imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for arbejdstagere og 
samfund, der påvirkes negativt af 
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kulstofafhængighed, og opfordrer til en 
solid finansiering af fonden;

overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed, og opfordrer til en 
solid finansiering af fonden; minder om, at 
finansieringen af en retfærdig omstilling 
skal være betinget af fremskridt med 
konkrete og bindende 
dekarboniseringsplaner i 
overensstemmelse med Parisaftalen, 
navnlig udfasningen af kul og 
omstillingen af kulstofintensive regioner, 
der er baseret på fossile brændstoffer;

Or. en

Ændringsforslag 52
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og 
FN's mål for bæredygtig udvikling; minder 
i denne forbindelse om betydningen af at 
indføre en Fond for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for arbejdstagere og 
samfund, der påvirkes negativt af 
overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed, og opfordrer til en 
solid finansiering af fonden;

4. understreger, at alle relevante områder 
af budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og 
FN's mål for bæredygtig udvikling; minder 
i denne forbindelse om betydningen af at 
indføre en Fond for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for arbejdstagere og 
samfund, der påvirkes negativt af 
overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed, og for at fremme 
økonomisk diversificering i de berørte 
territorier; opfordrer til en øget 
finansiering af fonden under hensyntagen 
til, at der blev foretaget en særlig tildeling 
på 4,8 mia. EUR før bekendtgørelsen om 
de nye klimaambitioner, der indgår i den 
europæiske grønne pagt;

Or. en

Ændringsforslag 53
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Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Erik Bergkvist, Monika Beňová, Miroslav Číž

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og 
FN's mål for bæredygtig udvikling; minder 
i denne forbindelse om betydningen af at 
indføre en Fond for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for arbejdstagere og 
samfund, der påvirkes negativt af 
overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed, og opfordrer til en 
solid finansiering af fonden;

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og 
FN's mål for bæredygtig udvikling; minder 
i denne forbindelse om betydningen af at 
indføre en Fond for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for arbejdstagere og 
samfund, der påvirkes negativt af 
overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed; understreger behovet 
for at bevare en rimelig metode med 
hensyn til tildelingen af midler for at 
garantere en geografisk balance mellem 
regioner og territorier; opfordrer til en 
solid finansiering af fonden;

Or. en

Ændringsforslag 54
Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Robert Hajšel

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og 
FN's mål for bæredygtig udvikling; minder 
i denne forbindelse om betydningen af at 
indføre en Fond for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for arbejdstagere og 
samfund, der påvirkes negativt af 
overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed, og opfordrer til en 

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og 
FN's mål for bæredygtig udvikling; minder 
i denne forbindelse om betydningen af at 
indføre mekanismen for retfærdig 
omstilling for at yde målrettet støtte til de 
regioner og sektorer, der er hårdest ramt 
af omstillingen til den grønne økonomi; 
fremhæver, at der er behov for en solid 
finansiering af Fonden for Retfærdig 
Omstilling for at imødegå 
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solid finansiering af fonden; samfundsmæssige, socioøkonomiske og 
miljømæssige konsekvenser for 
arbejdstagere og samfund, der påvirkes 
negativt af overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed, så der ikke er nogen 
regioner i EU, der lades i stikken i 
forbindelse med energiomstillingen;

Or. en

Ændringsforslag 55
Josianne Cutajar

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og 
FN's mål for bæredygtig udvikling; minder 
i denne forbindelse om betydningen af at 
indføre en Fond for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for arbejdstagere og 
samfund, der påvirkes negativt af 
overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed, og opfordrer til en 
solid finansiering af fonden;

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og 
FN's mål for bæredygtig udvikling; minder 
i denne forbindelse om betydningen af at 
indføre en Fond for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for energiintensive 
industrier og områder, der er afhængige 
af fossile brændstoffer, herunder de mest 
fjerntliggende områder, hvis arbejdstagere 
og samfund vil blive påvirket negativt af 
overgangen til ren energi; opfordrer i 
denne henseende til en solid finansiering 
af fonden, som ikke bør opvejes af 
nedskæringer inden for 
samhørighedspolitikken og andre 
budgetprioriteter;

Or. en

Ændringsforslag 56
Patrizia Toia

Udkast til udtalelse
Punkt 4
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og 
FN's mål for bæredygtig udvikling; minder 
i denne forbindelse om betydningen af at 
indføre en Fond for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for arbejdstagere og 
samfund, der påvirkes negativt af 
overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed, og opfordrer til en 
solid finansiering af fonden;

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og 
FN's mål for bæredygtig udvikling; minder 
i denne forbindelse om betydningen af at 
indføre en Fond for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for arbejdstagere, sektorer 
og samfund, der påvirkes negativt af den 
industrielle omstilling som følge af 
overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed, og for at håndtere 
digitaliseringen og den teknologiske 
omstilling, som er nødvendig for at nå 
målene for den grønne pagt, og opfordrer 
til en solid finansiering af fonden;

Or. it

Ændringsforslag 57
Pietro Fiocchi

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og 
FN's mål for bæredygtig udvikling; minder 
i denne forbindelse om betydningen af at 
indføre en Fond for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for arbejdstagere og 
samfund, der påvirkes negativt af 
overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed, og opfordrer til en 
solid finansiering af fonden;

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og 
FN's mål for bæredygtig udvikling; minder 
i denne forbindelse om betydningen af at 
indføre en Fond for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for arbejdstagere og 
samfund, der påvirkes negativt af 
overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed, og opfordrer til en 
solid finansiering af fonden; opfordrer til, 
at investeringerne vedrørende Fonden for 
Retfærdig Omstilling ikke omfattes af 
underskuddet til beskyttelse af stabilitets- 
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og vækstpagten;

Or. it

Ændringsforslag 58
Valerie Hayer, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh, Valter Flego, Dominique Riquet, Claudia Gamon, Christophe Grudler, 
Martin Hojsík

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og 
FN's mål for bæredygtig udvikling; minder 
i denne forbindelse om betydningen af at 
indføre en Fond for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for arbejdstagere og 
samfund, der påvirkes negativt af 
overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed, og opfordrer til en 
solid finansiering af fonden;

4. understreger, at alle områder af 
budgettet, inklusive indtægtssiden, skal 
bidrage til de overordnede mål for den 
europæiske grønne pagt og FN's mål for 
bæredygtig udvikling; minder i denne 
forbindelse om betydningen af at indføre 
en Fond for Retfærdig Omstilling for at 
imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for arbejdstagere og 
samfund, der påvirkes negativt af 
overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed, og opfordrer til en 
solid finansiering af fonden for at 
maksimere løftestangseffekten, men ikke 
på bekostning af andre EU-programmer;

Or. en

Ændringsforslag 59
András Gyürk, Edina Tóth

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og 
FN's mål for bæredygtig udvikling; minder 

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og 
FN's mål for bæredygtig udvikling; minder 
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i denne forbindelse om betydningen af at 
indføre en Fond for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for arbejdstagere og 
samfund, der påvirkes negativt af 
overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed, og opfordrer til en 
solid finansiering af fonden;

i denne forbindelse om betydningen af at 
indføre en Fond for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for arbejdstagere og 
samfund, der påvirkes negativt af 
overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed, og opfordrer til en 
solid finansiering af fonden, som bør 
komme fra nye midler og ikke ske på 
bekostning af andre europæiske struktur- 
og investeringsfonde;

Or. en

Ændringsforslag 60
Jerzy Buzek

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og 
FN's mål for bæredygtig udvikling; minder 
i denne forbindelse om betydningen af at 
indføre en Fond for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for arbejdstagere og 
samfund, der påvirkes negativt af 
overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed, og opfordrer til en 
solid finansiering af fonden;

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og 
FN's mål for bæredygtig udvikling; minder 
i denne forbindelse om betydningen af at 
indføre en Fond for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for arbejdstagere og 
samfund, der påvirkes negativt af 
overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed, og opfordrer til en 
solid finansiering af fonden fra en særlig 
budgetpost under udgiftsområde 9 
("Miljø- og klimaindsats");

Or. en

Ændringsforslag 61
Ivo Hristov

Udkast til udtalelse
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Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og 
FN's mål for bæredygtig udvikling; minder 
i denne forbindelse om betydningen af at 
indføre en Fond for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for arbejdstagere og 
samfund, der påvirkes negativt af 
overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed, og opfordrer til en 
solid finansiering af fonden;

4. understreger, at alle områder af 
budgettet skal bidrage til de overordnede 
mål for den europæiske grønne pagt og 
FN's mål for bæredygtig udvikling; minder 
i denne forbindelse om betydningen af at 
indføre en Fond for Retfærdig Omstilling 
for at imødegå samfundsmæssige, 
socioøkonomiske og miljømæssige 
konsekvenser for arbejdstagere og 
samfund, der påvirkes negativt af 
overgangen fra kul- og 
kulstofafhængighed, og opfordrer til en 
solid finansiering af fonden og til en 
evaluering af den enkelte medlemsstats 
særlige forhold;

Or. bg

Ændringsforslag 62
Josianne Cutajar

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. minder om, at der i overensstemmelse 
med Kommissionens meddelelse om den 
europæiske grønne pagt bør gives prioritet 
til tiltag til håndtering af energifattigdom 
for at beskytte husholdninger, der 
kæmper for at få adgang til basale 
energitjenesteydelser, navnlig familier 
med enlige forældre, ældre og personer 
med handicap; understreger i denne 
henseende det relevante arbejde, som Det 
Europæiske Observationscenter for 
Energifattigdom har udført med henblik 
på at bekæmpe dette fænomen;

Or. en
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Ændringsforslag 63
Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer til, at alle investeringer i 
infrastruktur skal være i 
overensstemmelse med princippet om 
"energieffektivitet først" og målet om at 
begrænse den globale opvarmning til 
under 1,5 °C samt modstandsdygtighed 
over for de negative virkninger af 
klimaændringer; opfordrer endvidere til 
at integrere drivhusgasemissioner i den 
obligatoriske cost-benefit-analyse over 
projektets livscyklus i forhold til det mest 
sandsynlige referencescenario og rette en 
særlig opmærksomhed mod at undgå 
strandede aktiver; 

Or. en

Ændringsforslag 64
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. understreger vigtigheden af 
Connecting Europe-faciliteten som et 
centralt instrument til at nå målene for 
Energiunionen og lette Unionens 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen og 
opfordrer til tilstrækkelige bevillinger til 
programmet, navnlig til dets 
energiområde;

Or. en
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Ændringsforslag 65
Giorgos Georgiou, Marc Botenga, Sandra Pereira

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer til, at der oprettes 
budgetposter, der tager sigte på at 
afhjælpe svagheder forbundet med 
produktionskapaciteten og forældede 
produktionsmidler i industrien, for 
dermed at fremme den industrielle 
udvikling, med særlig vægt på 
medlemsstater med udviklingsefterslæb i 
denne økonomiske sektor;

Or. en

Ændringsforslag 66
Paolo Borchia

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. beklager den begrænsede indvirkning, 
som andre nødfonde som f.eks. Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (EGF) har registreret 
med hensyn til at bekæmpe arbejdsløshed, 
og bemærker, at lignende mangler 
sandsynligvis vil påvirke Fonden for 
Retfærdig Omstilling;

Or. en

Ændringsforslag 67
Sara Skyttedal

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. understreger derfor den centrale rolle 
som forsknings- og 
innovationsprogrammet Horisont Europa 
vil skulle spille, for at budgettet yder et 
passende bidrag til de generelle mål i den 
europæiske grønne pagt;

Or. en

Ændringsforslag 68
Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Josianne Cutajar

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger behovet for et ambitiøst 
budgetforslag, navnlig for nye programmer 
såsom programmet for det digitale Europa, 
som skal være operationelle hurtigst muligt 
for at gøre EU mere konkurrencedygtigt;

5. understreger behovet for et ambitiøst 
budgetforslag, navnlig for nye programmer 
såsom programmet for et digitalt Europa, 
idet der lægges særlig vægt på kunstig 
intelligens, cybersikkerhed og 
supercomputing, som vil være afgørende 
for at gøre Europa klar til den digitale 
tidsalder og opnå digital suverænitet, og 
som skal være operationelle hurtigst muligt 
for at gøre EU mere konkurrencedygtigt 
ved at styrke Unionens digitalisering og 
gennem den digitale integration af den 
europæiske økonomi, offentlige sektor og 
borgerne; fremhæver i denne henseende 
vigtigheden af de tiltag, der gør 
europæiske borgere i stand til at udvikle 
avancerede digitale færdigheder med det 
formål bl.a. at slå bro over den digitale 
kløft og reducere kløften mellem kønnene 
i informations- og 
kommunikationsteknologisektoren;

Or. en

Ændringsforslag 69
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, Erik Bergkvist, 
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Dan Nica, Monika Beňová, Miroslav Číž

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger behovet for et ambitiøst 
budgetforslag, navnlig for nye programmer 
såsom programmet for det digitale Europa, 
som skal være operationelle hurtigst muligt 
for at gøre EU mere konkurrencedygtigt;

5. understreger, at Rådets nyeste planer 
vedrørende de samlede udgifter ikke er 
tilfredsstillende, og kræver en stigning i 
budgettet i overensstemmelse med de 
ambitiøse politiske mål for håndteringen 
af klimaomstillingen og digitaliseringen; 
gentager behovet for at reformere EU's 
ordning for egne indtægter med det 
formål at mindske overvægten af BNP-
bidrag fra medlemsstaterne; understreger 
behovet for et ambitiøst budgetforslag, 
navnlig for nye programmer såsom 
programmet for et digitalt Europa, som 
skal være operationelle hurtigst muligt for 
at gøre EU mere konkurrencedygtigt;

Or. en

Ændringsforslag 70
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger behovet for et ambitiøst 
budgetforslag, navnlig for nye programmer 
såsom programmet for det digitale Europa, 
som skal være operationelle hurtigst muligt 
for at gøre EU mere konkurrencedygtigt;

5. understreger behovet for et ambitiøst 
budgetforslag, navnlig for nye programmer 
såsom programmet for et digitalt Europa, 
som skal være operationelle hurtigst muligt 
for at gøre EU mere konkurrencedygtigt; 
understreger, hvor vigtigt det er at sikre 
en passende finansiering af forskning og 
innovation inden for kunstig intelligens i 
et bredt udvalg af programmer for at 
udnytte det fulde potentiale af nuværende 
og fremtidige generationer af digitale 
redskaber, idet der lægges særlig vægt på 
udfordringen med en relativt lav parathed 
inden for kunstig intelligens i nogle 
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medlemsstater;

Or. en

Ændringsforslag 71
Valerie Hayer, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh, Dominique Riquet, Claudia Gamon, Christophe Grudler, Martin Hojsík

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger behovet for et ambitiøst 
budgetforslag, navnlig for nye 
programmer såsom programmet for det 
digitale Europa, som skal være 
operationelle hurtigst muligt for at gøre 
EU mere konkurrencedygtigt;

5. understreger behovet for et ambitiøst 
budgetforslag, som skal være operationelt 
hurtigst muligt for at gøre EU mere 
konkurrencedygtigt; anerkender især den 
vigtige rolle, som nye programmer spiller, 
f.eks. programmet for et digitalt Europa, 
der sigter mod at fremme investeringer i 
vigtige fremtidige områder såsom 
supercomputing, kunstig intelligens, 
cybersikkerhed og avancerede digitale 
færdigheder, for dermed at maksimere 
fordelene ved digitalisering og styrke EU's 
teknologiske kapaciteter; 

Or. en

Ændringsforslag 72
Evžen Tošenovský, Massimiliano Salini

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger behovet for et ambitiøst 
budgetforslag, navnlig for nye programmer 
såsom programmet for det digitale Europa, 
som skal være operationelle hurtigst muligt 
for at gøre EU mere konkurrencedygtigt;

5. understreger behovet for et ambitiøst 
budgetforslag, navnlig for nye programmer 
såsom programmet for et digitalt Europa, 
som skal være operationelle hurtigst muligt 
for at gøre EU mere konkurrencedygtigt; 
fremhæver i denne henseende den 
strategiske betydning af rumprogrammet, 
navnlig af dets Galileo-, EGNOS- og 
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Copernicuskomponenter, med hensyn til 
omstillingen til en klimaneutral og 
digitaliseret økonomi og dens bidrag til 
fremme af europæisk strategisk 
selvstændighed;

Or. en

Ændringsforslag 73
Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger behovet for et ambitiøst 
budgetforslag, navnlig for nye programmer 
såsom programmet for det digitale Europa, 
som skal være operationelle hurtigst muligt 
for at gøre EU mere konkurrencedygtigt;

5. understreger behovet for et ambitiøst 
budgetforslag, navnlig for nye programmer 
såsom programmet for et digitalt Europa, 
som skal være operationelle hurtigst muligt 
for at gøre EU mere konkurrencedygtigt; 
modsætter sig i høj grad nedskæringer, 
navnlig på områder, der har til formål at 
garantere et menneskecentreret, sikkert 
og fremtidsorienteret digitaliseret 
samfund, der er klar til den digitale 
tidsalder;

Or. en

Ændringsforslag 74
Paolo Borchia

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger behovet for et ambitiøst 
budgetforslag, navnlig for nye programmer 
såsom programmet for det digitale Europa, 
som skal være operationelle hurtigst muligt 
for at gøre EU mere konkurrencedygtigt;

5. understreger behovet for et realistisk 
budgetforslag, som er i overensstemmelse 
med finansielle skøn foretaget af 
medlemsstaterne, navnlig for nye 
programmer såsom programmet for et 
digitalt Europa, som skal være 
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operationelle hurtigst muligt for at gøre EU 
mere konkurrencedygtigt;

Or. en

Ændringsforslag 75
Zdzisław Krasnodębski, Grzegorz Tobiszowski

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger behovet for et ambitiøst 
budgetforslag for Den Europæiske 
Forsvarsfond med henblik på at opfylde 
fondens overordnede mål, navnlig fremme 
af konkurrenceevne, effektivitet og 
innovationskapacitet i det europæiske 
forsvars teknologiske og industrielle basis 
i hele Unionen; fremhæver vigtigheden af 
EUF som et centralt instrument til at 
udvide det grænseoverskridende 
samarbejde mellem juridiske enheder fra 
forsvarsindustrien i hele Unionen, 
navnlig SMV'er og midcapselskaber; 
minder om fondens rolle med hensyn til at 
imødekomme opfordringer fra nogle 
NATO-allierede til en mere lige 
byrdefordeling på begge sider af Atlanten;

Or. en

Ændringsforslag 76
Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger, at det europæiske 
rumprogram i almindelighed og 
Copernicuskomponenten i særdeleshed er 
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afgørende for at nå målene i den grønne 
pagt og sikre korrekt overvågning af dens 
fremskridt, samtidig med at en vigtig 
økonomisk aktivitet i EU støttes; 
opfordrer i den henseende til at øge 
ressourcerne til miljøovervågning fra 
rummet og en økologisk tilgang til 
trafikken i rummet og 
rumaffaldshåndtering;

Or. en

Ændringsforslag 77
Carlos Zorrinho

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger vigtigheden af EU's 
rumprogram som en politik, der muliggør 
en forbedring af offentlige tjenester og 
vækst, hvilket kræver tilstrækkelig 
finansiering til at tackle de kommende 
udfordringer, navnlig inden for 
rammerne af den grønne pagt;

Or. en

Ændringsforslag 78
Valerie Hayer, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh, Valter Flego, Dominique Riquet, Claudia Gamon, Christophe Grudler, 
Martin Hojsík

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger SMV'ernes betydning som 
en væsentlig del af økonomien, da de 
skaber mange arbejdspladser i EU og 
spiller en afgørende rolle inden for 
forskning og innovation; opfordrer derfor 

6. understreger SMV'ernes betydning som 
en væsentlig del af EU's økonomi, da de 
tilvejebringer mange arbejdspladser, 
tegner sig for størstedelen af de nye 
arbejdspladser, der skabes, og spiller en 
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indtrængende Kommissionen til at sikre en 
gnidningsløs overgang fra COSME til det 
nye program for det indre marked og fra 
Den Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer (EFSI) og andre finansielle 
instrumenter til InvestEU;

afgørende rolle inden for forskning og 
innovation og i anvendelsen af FoI-
resultater; opfordrer derfor indtrængende 
Kommissionen til at sikre en gnidningsløs 
overgang fra COSME til det nye program 
for det indre marked og fra Den 
Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer (EFSI) og andre finansielle 
instrumenter til InvestEU; fremhæver 
behovet for at fremme SMV'ers adgang til 
finansiering og minder i denne henseende 
om Det Europæiske Innovationsråds rolle 
i forbindelse med støtte til innovatorer, 
iværksættere og små virksomheder i 
topklasse;

Or. en

Ændringsforslag 79
Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger SMV'ernes betydning som 
en væsentlig del af økonomien, da de 
skaber mange arbejdspladser i EU og 
spiller en afgørende rolle inden for 
forskning og innovation; opfordrer derfor 
indtrængende Kommissionen til at sikre en 
gnidningsløs overgang fra COSME til det 
nye program for det indre marked og fra 
Den Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer (EFSI) og andre finansielle 
instrumenter til InvestEU;

6. understreger SMV'ernes betydning som 
en væsentlig del af økonomien, da de 
skaber mange arbejdspladser i EU og 
spiller en afgørende rolle inden for 
forskning og innovation; opfordrer derfor 
indtrængende Kommissionen til at sikre en 
gnidningsløs overgang fra COSME til det 
nye program for det indre marked og fra 
Den Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer (EFSI) og andre finansielle 
instrumenter til InvestEU; fremhæver, at 
InvestEU og andre finansielle 
instrumenter bør støtte hele forsknings-, 
udviklings- og innovationscyklussen og 
sikre, at underfinansierede 
forskningsområder prioriteres, og at 
innovationer når ud til markedet og 
gavner samfundet;

Or. en
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Ændringsforslag 80
Giorgos Georgiou

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger SMV'ernes betydning som 
en væsentlig del af økonomien, da de 
skaber mange arbejdspladser i EU og 
spiller en afgørende rolle inden for 
forskning og innovation; opfordrer derfor 
indtrængende Kommissionen til at sikre 
en gnidningsløs overgang fra COSME til 
det nye program for det indre marked og 
fra Den Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer (EFSI) og andre finansielle 
instrumenter til InvestEU;

6. understreger mikrovirksomhedernes og 
SMV'ernes betydning som en væsentlig del 
af økonomien, da de kan skabe mange 
kvalitetsjob i EU og spille en afgørende 
rolle inden for forskning og innovation; 
opfordrer derfor til øget støtte i budgettet 
for 2021 til mikrovirksomheder og 
SMV'er og deres repræsentative 
sammenslutninger, for dermed at bidrage 
til at styrke deres position på markedet, 
forbedre adgangen til teknologi og 
fremme kvaliteten af arbejdsvilkår;

Or. en

Ændringsforslag 81
Paolo Borchia

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger SMV'ernes betydning som 
en væsentlig del af økonomien, da de 
skaber mange arbejdspladser i EU og 
spiller en afgørende rolle inden for 
forskning og innovation; opfordrer derfor 
indtrængende Kommissionen til at sikre en 
gnidningsløs overgang fra COSME til det 
nye program for det indre marked og fra 
Den Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer (EFSI) og andre finansielle 
instrumenter til InvestEU;

6. understreger SMV'ernes betydning som 
en væsentlig del af økonomien, da de 
skaber mange arbejdspladser i EU og 
spiller en afgørende rolle inden for 
forskning og innovation; anerkender, at 
der er markante forskelle på definitionen 
af SMV'er fra medlemsstat til medlemsstat 
og opfordrer til EU-instrumenter, der 
sikrer inkluderingen af små enheder som 
f.eks. mikrovirksomheder med mindre end 
10 arbejdstagere; opfordrer derfor 
indtrængende Kommissionen til at sikre en 
gnidningsløs overgang fra COSME til det 
nye program for det indre marked og fra 
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Den Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer (EFSI) og andre finansielle 
instrumenter til InvestEU;

Or. en

Ændringsforslag 82
Maria da Graça Carvalho

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger SMV'ernes betydning som 
en væsentlig del af økonomien, da de 
skaber mange arbejdspladser i EU og 
spiller en afgørende rolle inden for 
forskning og innovation; opfordrer derfor 
indtrængende Kommissionen til at sikre en 
gnidningsløs overgang fra COSME til det 
nye program for det indre marked og fra 
Den Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer (EFSI) og andre finansielle 
instrumenter til InvestEU;

6. understreger SMV'ernes betydning som 
en væsentlig del af økonomien, da de 
skaber mange arbejdspladser i EU og 
spiller en afgørende rolle inden for 
forskning og innovation; opfordrer derfor 
indtrængende Kommissionen til at sikre en 
gnidningsløs overgang fra COSME til det 
nye program for det indre marked og fra 
Den Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer (EFSI) og andre finansielle 
instrumenter til InvestEU; fremhæver, at 
finansielle instrumenter bør støtte hele 
forsknings-, udviklings- og 
innovationscyklussen og sikre, at 
innovationer på underfinansierede 
områder nemmere kan nå ud til markedet 
og gavne samfundet;

Or. en

Ændringsforslag 83
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger SMV'ernes betydning som 
en væsentlig del af økonomien, da de 
skaber mange arbejdspladser i EU og 

6. understreger SMV'ernes betydning som 
en væsentlig del af økonomien, da de 
skaber mange arbejdspladser i EU og 
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spiller en afgørende rolle inden for 
forskning og innovation; opfordrer derfor 
indtrængende Kommissionen til at sikre en 
gnidningsløs overgang fra COSME til det 
nye program for det indre marked og fra 
Den Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer (EFSI) og andre finansielle 
instrumenter til InvestEU;

spiller en afgørende rolle inden for 
forskning og innovation; mener, at der er 
behov for at skabe et SMV-venligt 
erhvervsklima og for at støtte SMV-
klynger og -netværk; opfordrer derfor 
indtrængende Kommissionen til at sikre en 
gnidningsløs overgang fra COSME til det 
nye program for det indre marked og fra 
Den Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer (EFSI) og andre finansielle 
instrumenter til InvestEU;

Or. en

Ændringsforslag 84
Ignazio Corrao

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger SMV'ernes betydning som 
en væsentlig del af økonomien, da de 
skaber mange arbejdspladser i EU og 
spiller en afgørende rolle inden for 
forskning og innovation; opfordrer derfor 
indtrængende Kommissionen til at sikre en 
gnidningsløs overgang fra COSME til det 
nye program for det indre marked og fra 
Den Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer (EFSI) og andre finansielle 
instrumenter til InvestEU;

6. understreger SMV'ernes betydning som 
en væsentlig del af økonomien, da de 
skaber mange arbejdspladser i EU og 
spiller en afgørende rolle inden for 
forskning og innovation, og anmoder 
følgelig om et passende 
finansieringsniveau for de programmer, 
der støtter dem; opfordrer derfor 
indtrængende Kommissionen til at sikre 
tilstrækkelig finansiering og en 
gnidningsløs overgang fra COSME til det 
nye program for det indre marked og fra 
Den Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer (EFSI) og andre finansielle 
instrumenter til InvestEU;

Or. it

Ændringsforslag 85
Christian Ehler

Udkast til udtalelse
Punkt 6
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. understreger SMV'ernes betydning som 
en væsentlig del af økonomien, da de 
skaber mange arbejdspladser i EU og 
spiller en afgørende rolle inden for 
forskning og innovation; opfordrer derfor 
indtrængende Kommissionen til at sikre en 
gnidningsløs overgang fra COSME til det 
nye program for det indre marked og fra 
Den Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer (EFSI) og andre finansielle 
instrumenter til InvestEU;

6. understreger SMV'ernes og nystartede 
virksomheders betydning som en væsentlig 
del af økonomien, da de skaber mange 
arbejdspladser i EU og spiller en afgørende 
rolle inden for forskning og innovation; 
hilser Det nye Europæiske 
Innovationsråd velkommen; opfordrer 
derfor indtrængende Kommissionen til at 
sikre en gnidningsløs overgang fra 
COSME til det nye program for det indre 
marked og fra Den Europæiske Fond for 
Strategiske Investeringer (EFSI) og andre 
finansielle instrumenter til InvestEU;

Or. en

Ændringsforslag 86
Christian Ehler

Udkast til udtalelse
Punkt 6 – afsnit 1 (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

understreger, at EU bør fremme og 
investere i nye kilder til intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst; fremhæver 
de kreative og kulturelle industriers store 
uudnyttede potentiale som drivkraft for 
skabelsen af vækst og job, da disse 
industrier har en betydelig indvirkning på 
områder såsom nye forretningsmodeller, 
kreativitet og innovation, digitalisering og 
udvikling af kompetencer; anerkender, at 
de kulturelle og kreative industrier spiller 
en central rolle i reindustrialiseringen af 
Europa og er i en strategisk position til at 
udløse innovative afsmittende virkninger 
på andre industrisektorer såsom turisme, 
detailhandel og digitale teknologier; 
understreger, at støtte til de kulturelle og 
kreative industrier og disse industriers 
adgang til finansiering bør prioriteres i 
FFR;
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Or. en

Ændringsforslag 87
Valerie Hayer, Martina Dlabajová, Christophe Grudler

Udkast til udtalelse
Punkt 6 – afsnit 1 (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

minder om Parlamentets holdning til den 
samlede finansieringsramme for 
rumprogrammet på 15 mia. EUR (i 2018-
priser); opfordrer i denne henseende 
Kommissionen til at forelægge 
budgetforslaget for 2021 i 
overensstemmelse hermed for at sikre en 
ambitiøs europæisk rumpolitik; 
understreger behovet for tilstrækkelig 
støtte til Det Europæiske GNSS-agentur 
(GSA) for at sikre, at det er i stand til at 
gennemføre alle de nye missioner, som det 
er blevet pålagt;

Or. en

Ændringsforslag 88
Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. insisterer på, at der er et presserende 
behov for at revidere udvælgelsen af 
prioriterede energiinfrastrukturprojekter, 
og at yderligere midler skal være helt i 
overensstemmelse med politikkerne, som 
vedrører den europæiske grønne pagt, 
klimamålsætninger og EIB's 
energiudlånspolitik;

Or. en



PE648.347v01-00 52/59 AM\1199512DA.docx

DA

Ændringsforslag 89
Evžen Tošenovský, Massimiliano Salini

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. minder om den vigtige rolle, som EU's 
agenturer spiller med hensyn til at bidrage 
til at nå de politiske mål, som den 
lovgivende myndighed har fastsat; 
opfordrer derfor til, at der afsættes 
tilstrækkelige midler og tilstrækkeligt 
personale til alle agenturer i 
overensstemmelse med deres opgaver og 
ansvarsområder; understreger navnlig 
behovet for i væsentlig grad at styrke 
Agenturet for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder (ACER), 
som i mange år har været underfinansieret 
og underbemandet; insisterer på, at 
Kommissionen allerede behandler dette 
problem i sit budgetforslag.

7. minder om den vigtige rolle, som EU's 
agenturer spiller med hensyn til at bidrage 
til at nå de politiske mål, som den 
lovgivende myndighed har fastsat; 
opfordrer derfor til, at der afsættes 
tilstrækkelige midler og tilstrækkeligt 
personale til alle agenturer i 
overensstemmelse med deres opgaver og 
ansvarsområder; understreger navnlig 
behovet for i væsentlig grad at styrke 
følgende EU-agenturer:

- Agenturet for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder (ACER), 
som i mange år har været underfinansieret 
og underbemandet; insisterer på, at 
Kommissionen allerede behandler dette 
problem i sit budgetforslag

- Den Europæiske Unions Agentur for 
Rumprogrammet (EUASP), som skal 
afløse Det Europæiske GNSS-agentur 
(GSA); minder om, at Parlamentet hvert 
år har fremhævet, at der er et 
ressourcemæssigt efterslæb med hensyn 
til den vigtige sikkerhed for Galileo og 
EGNOS; beklager, at Kommissionen i sit 
forslag om rumprogrammet ikke har øget 
de menneskelige og finansielle ressourcer 
tilstrækkeligt til at afspejle dette efterslæb 
og de nye opgaver, der er blevet pålagt 
agenturet; fremhæver, at den foreløbige 
interinstitutionelle aftale om 
rumprogrammet udvidede listen over 
EUSPA's opgaver yderligere;
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Or. en

Ændringsforslag 90
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. minder om den vigtige rolle, som EU's 
agenturer spiller med hensyn til at bidrage 
til at nå de politiske mål, som den 
lovgivende myndighed har fastsat; 
opfordrer derfor til, at der afsættes 
tilstrækkelige midler og tilstrækkeligt 
personale til alle agenturer i 
overensstemmelse med deres opgaver og 
ansvarsområder; understreger navnlig 
behovet for i væsentlig grad at styrke 
Agenturet for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder (ACER), 
som i mange år har været underfinansieret 
og underbemandet; insisterer på, at 
Kommissionen allerede behandler dette 
problem i sit budgetforslag.

7. minder om den vigtige rolle, som EU's 
agenturer spiller med hensyn til at bidrage 
til at nå de politiske mål, som den 
lovgivende myndighed har fastsat; 
opfordrer derfor til, at der afsættes 
tilstrækkelige midler og tilstrækkeligt 
personale til alle agenturer i 
overensstemmelse med deres opgaver og 
ansvarsområder; understreger navnlig 
behovet for i væsentlig grad at styrke 
Agenturet for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder (ACER), 
som i mange år har været underfinansieret 
og underbemandet; beklager endvidere 
den fortsatte underfinansiering af GSA og 
BEREC; insisterer på, at Kommissionen 
allerede behandler dette problem i sit 
budgetforslag; bemærker, at de decentrale 
agenturer ganske vist har en række 
ligheder med hensyn til 
budgetforvaltning, men at 
universalløsninger har vist sig at være 
skadelige for en effektiv forvaltning af 
visse agenturer; betragter målet om en 
reduktion på 5 % af personalet og 
omrokeringspuljen blandt agenturerne 
som en engangsforeteelse; gentager sin 
hensigt om at modsætte sig enhver sådan 
tilgang i fremtiden;

Or. en

Ændringsforslag 91
Rasmus Andresen
for Verts/ALE-Gruppen
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Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. minder om den vigtige rolle, som EU's 
agenturer spiller med hensyn til at bidrage 
til at nå de politiske mål, som den 
lovgivende myndighed har fastsat; 
opfordrer derfor til, at der afsættes 
tilstrækkelige midler og tilstrækkeligt 
personale til alle agenturer i 
overensstemmelse med deres opgaver og 
ansvarsområder; understreger navnlig 
behovet for i væsentlig grad at styrke 
Agenturet for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder (ACER), 
som i mange år har været underfinansieret 
og underbemandet; insisterer på, at 
Kommissionen allerede behandler dette 
problem i sit budgetforslag.

7. minder om den vigtige rolle, som EU's 
agenturer spiller med hensyn til at bidrage 
til at nå de politiske mål, som den 
lovgivende myndighed har fastsat; 
opfordrer derfor til, at der afsættes 
tilstrækkelige midler og tilstrækkeligt 
personale til alle agenturer i 
overensstemmelse med deres opgaver og 
ansvarsområder; understreger navnlig 
behovet for i væsentlig grad at styrke 
Agenturet for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder (ACER), 
som i mange år har været underfinansieret 
og underbemandet med risiko for at bringe 
ACER's funktion og evne til at udføre dets 
opgaver med hensyn til overvågning og 
markedsgennemsigtighed samt yderligere 
opgaver, som det er blevet pålagt ved den 
seneste lovgivning, herunder pakken om 
ren energi, i fare; insisterer på, at 
Kommissionen allerede behandler dette 
problem i sit budgetforslag;

Or. en

Ændringsforslag 92
Josianne Cutajar

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. minder om den vigtige rolle, som EU's 
agenturer spiller med hensyn til at bidrage 
til at nå de politiske mål, som den 
lovgivende myndighed har fastsat; 
opfordrer derfor til, at der afsættes 
tilstrækkelige midler og tilstrækkeligt 
personale til alle agenturer i 
overensstemmelse med deres opgaver og 

7. minder om den vigtige rolle, som EU's 
agenturer spiller med hensyn til at bidrage 
til at nå de politiske mål, som den 
lovgivende myndighed har fastsat; 
opfordrer derfor til, at der afsættes 
tilstrækkelige midler og tilstrækkeligt 
personale til alle agenturer i 
overensstemmelse med deres opgaver og 
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ansvarsområder; understreger navnlig 
behovet for i væsentlig grad at styrke 
Agenturet for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder (ACER), 
som i mange år har været underfinansieret 
og underbemandet; insisterer på, at 
Kommissionen allerede behandler dette 
problem i sit budgetforslag.

ansvarsområder; understreger navnlig 
behovet for i væsentlig grad at styrke 
Agenturet for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder (ACER), 
som i mange år har været underfinansieret 
og underbemandet, mens omfanget af dets 
aktiviteter og ansvarsområder er blevet 
udvidet for nylig; insisterer på, at 
Kommissionen allerede behandler dette 
problem i sit budgetforslag.

Or. en

Ændringsforslag 93
Dan Nica, Lina Gálvez Muñoz

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. gør opmærksom på, at der er behov 
for væsentlige investeringer for at opfylde 
ambitionerne i den europæiske grønne 
pagt, som vil kræve mobilisering af midler 
fra både den offentlige og den private 
sektor; opfordrer Kommissionen til at 
reformere EU's ordning for egne 
indtægter og til, blandt flere andre 
foranstaltninger, at foreslå beskatning af 
store multinationale virksomheder i det 
land, hvor de genererer overskud, en 
afgift på finansielle transaktioner og en 
CO2-tilpasningsmekanisme;

Or. en

Ændringsforslag 94
Carlos Zorrinho
for Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Lina Gálvez Muñoz

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. minder om behovet for at sikre støtte 
til det europæiske rumprogram, da det 
ellers i alvorlig grad vil undergrave de 
eksisterende flagskibsprogrammer, 
Galileo og Copernicus, og gøre det 
vanskeligt at igangsætte vigtige nye 
programmer, navnlig GovSatCom og 
programmet om kendskab til situationen i 
rummet (SSA), og dermed begrænse det 
europæiske lederskab i relevante sektorer 
som f.eks. sikkerhed, forsvar samt civil- 
og miljøbeskyttelse;

Or. en

Ændringsforslag 95
Evžen Tošenovský

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. minder om, at BEREC-kontoret ikke 
har nået en kritisk masse og stadig 
mangler vigtige kapaciteter, hvilket kan 
bringe leveringen af dets nye mandat som 
fastlagt i kodeksen for elektronisk 
kommunikation fra 2018 og BEREC-
forordningen i fare; minder derudover 
om, at dette decentrale EU-agentur, der er 
det mindste, desuden har været påvirket 
negativt af den højeste 
personalenedskæring i de foregående år;

Or. en

Ændringsforslag 96
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. understreger, at nye programmer og 
politiske prioriteter, herunder Fonden for 
Retfærdig Omstilling, Den Europæiske 
Forsvarsfond og alle kommende 
foranstaltninger inden for rammerne af 
den grønne pagt, skal ledsages af nye 
midler; fremhæver i denne henseende, at 
en reduceret FFR og et reduceret budget 
for 2021 ville udgøre et tilbageskridt;

Or. en

Ændringsforslag 97
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. opfordrer Kommissionen til at 
garantere et rettidigt, passende 
betalingsniveau for at sikre en effektiv 
gennemførelse af programmerne, som 
ellers ofte påvirkes negativt af forsinkelser 
ved ydelsen af tilskud og betalinger;

Or. en

Ændringsforslag 98
Jens Geier

Udkast til udtalelse
Punkt 7 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7b. understreger behovet for at reformere 
den europæiske mobilitetssektor for at 
opnå en bæredygtig, ren og 
konkurrencedygtig transport i Unionen, 
gøre EU's bilindustri klar til fremtiden og 
nå vores klimamål; fremhæver derfor 
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behovet for tilstrækkelige midler til 
programmer, der støtter disse mål som 
f.eks. Horisont Europa under Connecting 
Europe-faciliteten;

Or. en

Ændringsforslag 99
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Udkast til udtalelse
Punkt 7 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7c. minder om, at klimaudgifterne bør 
øges til mindst 25 % af EU's udgifter over 
den nye FFR-periode og til 30 % af det 
årlige udgiftsmål hurtigst muligt, idet der 
tages hensyn til højere specifikke mål i 
andre programmer som f.eks. de 35 %, 
der er aftalt i Horisont Europa; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at 
udarbejde budgettet for 2021 på en måde, 
der bidrager til disse mål;

Or. en

Ændringsforslag 100
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Udkast til udtalelse
Punkt 7 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7d. opfordrer til tilstrækkelige midler til 
Connecting Europe-faciliteten, navnlig 
dens område for energi og informations- 
og kommunikationsteknologi, for at sikre 
gennemførelsen af energiunionen;

Or. en
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Ændringsforslag 101
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Udkast til udtalelse
Punkt 7 e (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7e. fremhæver, at Det Forenede 
Kongerige efter udløbet af 
overgangsperioden i 2020 er velkommen 
til fortsat at deltage i EU-programmer 
under ITRE's sagsområder som f.eks. 
Horisont Europa; bemærker dog, at 
denne deltagelse ikke bør medføre 
nettooverførsler fra EU-budgettet til Det 
Forenede Kongerige; mener endvidere, at 
enhver yderligere deltagelse fra Det 
Forenede Kongeriges side i EU-
programmer skal sikre en rimelig balance 
hvad angår bidragene fra og fordelene for 
det tredjeland, der deltager i EU-
programmet, og at deltagelsen ikke bør 
give tredjelandet beslutningskompetence; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
der er tilstrækkelige bindende 
bestemmelser og garantier med hensyn til 
beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser og forsvarlig økonomisk 
forvaltning for de programmer, som Det 
Forenede Kongerige deltager i, herunder 
kontrol og revision, og efterforskning i 
tilfælde af svig, overholdelse af retten til 
adgang for Kommissionens tjenestegrene, 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse 
af Svig (OLAF), Den Europæiske 
Anklagemyndighed, Den Europæiske 
Revisionsret og Europa-Parlamentets 
kontrolbeføjelse;

Or. en


