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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Ændringsforslag 8
Betragtning 7

(7) Rammeprogrammets fælles mål bør 
søges opfyldt gennem særprogrammerne 
”iværksætter- og innovationsprogrammet”, 
”støtteprogrammet for IKT-politik” og
programmet ”Intelligent Energi – Europa”.

(7) Rammeprogrammets fælles mål bør 
søges opfyldt gennem særprogrammerne 
”iværksætter- og innovationsprogrammet”, 
”støtteprogrammet for IKT-politik” 
programmet ”Intelligent Energi – Europa”
samt "økoinnovationsprogrammet".

Or. en

Begrundelse

Et særskilt program med dets egen forvaltning- og planlægningsstruktur bør udarbejddes for 
økoinnovation med henblik på at opbygge og styrke de eksisterende politikker til fremme af 
miljøteknologier.
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Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 9
Betragtning 24 a (ny)

(24a) der påløber omkostninger, når der 
opstår sundhedsproblemer som følge af 
forurening og utilstrækkelig 
miljøbeskyttelse og/eller usunde 
forbrugsmønstre. Investeringer i sundhed 
er nødvendige for at mindske sådanne 
omkostninger og forhindre, at de bliver 
væltet over på samfundet. Der bør oprettes 
netværk med henblik på at støtte udveksling 
af god praksis.

Or. nl

Begrundelse

Inveseringer i sundhed og netværk til udveksling af erfaringer er vigtige for at sikre kvalitet.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 10
Betragtning 42 a (ny)

(42a) "Made in Europe" bør stå for høj 
kvalitet: miljøvenlig, sund og bæredygtig. 
Kvalitetsmærker og etikettering bør bruges 
til at vise disse kvalitetsstandarder og gøre 
forbrugerne mere opmærksomme på de 
karakteristiske træk ved produkterne og 
produktionsmetoden, således at 
investeringer i kvalitet bliver lønsomme.

Or. nl

Begrundelse

For at klare indvirkningen af globaliseringen må Europa konkurrere på grundlag af høj 
kvalitet: miljøvenlige, sunde og bæredygtige produkter.
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Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 11
Artikel 1, stk. 2

2. Rammeprogrammet har til formål at 
styrke den konkurrence- og innovationsevne, 
som Fællesskabet har i sin egenskab af et 
avanceret vidensamfund, hvor bæredygtig 
udvikling er baseret på en afbalanceret 
økonomisk vækst og en social 
markedsøkonomi med høj konkurrenceevne 
og et højt niveau for beskyttelse og 
forbedring af miljøkvaliteten.

2. Rammeprogrammet har til formål at 
styrke den konkurrence- og innovationsevne, 
som Fællesskabet har i sin egenskab af et 
avanceret vidensamfund, hvor bæredygtig 
udvikling er baseret på en afbalanceret 
økonomisk vækst og en social 
markedsøkonomi med høj konkurrenceevne 
og et højt niveau for beskyttelse og 
forbedring af sundheds- og miljøkvaliteten .

Or. nl

Begrundelse

For at klare indvirkningen af globaliseringen må Europa konkurrere på grundlag af høj 
kvalitet: miljøvenlige, sunde og bæredygtige produkter.

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 12
Artikel 2, stk. 1

1. Rammeprogrammet har følgende mål: 1. Rammeprogrammet har følgende mål:

a) at fremme virksomhedernes, særlig de 
små og mellemstore virksomheders, 
konkurrenceevne

a) at fremme virksomhedernes, særlig de 
små og mellemstore virksomheders, 
konkurrenceevne

b) at fremme innovation, herunder 
økoinnovation

b) at fremme innovation, herunder 
økoinnovation

c) at fremskynde udviklingen af et 
konkurrencedygtigt, innovativt og inklusivt 
informationssamfund

c) at fremskynde udviklingen af et 
konkurrencedygtigt, innovativt og inklusivt 
informationssamfund

d) at forbedre energieffektiviteten og 
fremme nye og vedvarende energikilder i 
alle sektorer, herunder transportsektoren.

d) at forbedre energieffektiviteten og 
fremme nye og vedvarende energikilder i 
alle sektorer, herunder transportsektoren for 
effektivt at bekæmpe klimaændringen;
da) at anvende den nødvendige 
omformning af energi- og 
transportsystemerne som en løftestang i 
Lissabon-strategien med henblik på at 
fremme vækst og konkurrencedygtighed 
samt eksportvækst.
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Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen i betænkningen om Post-2012 af Wijkman.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 13
Artikel 2, stk. 1

1. Rammeprogrammet har følgende mål: 1. Rammeprogrammet har følgende mål:
a) at fremme virksomhedernes, særlig de 
små og mellemstore virksomheders, 
konkurrenceevne

a) at fremme virksomhedernes, særlig de 
små og mellemstore virksomheders, 
konkurrenceevne

b) at fremme innovation, herunder 
økoinnovation

b) at fremme innovation, herunder 
økoinnovation med henblik på at udvikle 
kvalitetsprodukter;

c) at fremskynde udviklingen af et 
konkurrencedygtigt, innovativt og inklusivt 
informationssamfund

c) at fremskynde udviklingen af et 
konkurrencedygtigt, innovativt og inklusivt 
informationssamfund

d) at forbedre energieffektiviteten og 
fremme nye og vedvarende energikilder i 
alle sektorer, herunder transportsektoren.

d) at forbedre energieffektiviteten og 
fremme nye og vedvarende energikilder i 
alle sektorer, herunder transportsektoren.

da) at fremme udviklingen af 
kvalitetsmærker med henblik på at 
demonstrere produkternes kvalitet i form af 
disses karakteristika, for så vidt angår 
miljø- og sundhed samt 
produktionsmetoden.

Or. nl

Begrundelse

For at klare indvirkningen af globaliseringen må Europa konkurrere på grundlag af høj 
kvalitet: miljøvenlige, sunde og bæredygtige produkter.

Ændringsforslag af Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Ændringsforslag 14
Artikel 2, stk. 2, litra c a (nyt)
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(ca) økoinnovationsprogrammet;

Or. en

Begrundelse

Et særskilt program med dets egen forvaltning- og planlægningsstruktur bør udarbejddes for 
økoinnovation med henblik på at opbygge og styrke de eksisterende politikker til fremme af 
miljøteknologier.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 15
Artikel 6, stk. 1

1. Arbejdsprogrammerne gennemføres 
navnlig ved hjælp af følgende 
foranstaltninger:

1. Arbejdsprogrammerne gennemføres 
navnlig ved hjælp af følgende 
foranstaltninger:

a) Fællesskabets finansielle instrumenter for 
SMV'er

a) Fællesskabets finansielle instrumenter for 
SMV'er

b) netværk, der samler et bredt udsnit af 
aktører

b) netværk, der samler et bredt udsnit af 
aktører, herunder oprettelse af netværk til 
udveksling af god praksis med hensyn til 
prævention og behandling af sygdomme

c) pilotprojekter, 
markedsintroduktionsprojekter og andre 
foranstaltninger til fremme af praktisk 
anvendelse af innovationer

c) pilotprojekter, 
markedsintroduktionsprojekter og andre 
foranstaltninger til fremme af praktisk 
anvendelse af innovationer

d) politikanalyser, udvikling og koordinering 
med deltagende lande

d) politikanalyser, udvikling og koordinering 
med deltagende lande samt initiativer med 
henblik på at medregne miljø- og 
sundhedsomkostninger i forbindelse med 
produkterne på en passende måde

e) informationsudveksling, formidling og 
opmærksomhedsskabende initiativer

e) informationsudveksling, formidling og 
opmærksomhedsskabende initiativer, 
herunder udvikling af kvalitetsmærker med 
hensyn til miljøindvirkning, 
energieffektivitet, produktionsmetoder og 
sundhedsmæssige indvirkninger

f) støtte til medlemsstaters eller regioners 
fælles aktioner

f) støtte til medlemsstaters eller regioners 
fælles aktioner

g) offentlige udbud på grundlag af tekniske 
specifikationer, der udarbejdes i samarbejde 

g) offentlige udbud på grundlag af tekniske 
specifikationer, der udarbejdes i samarbejde 
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”twinning” med medlemsstaterne ”twinning” med medlemsstaterne med 
henblik på på udvikle markeder for 
innovative og grønne produkter

h) samarbejde ”twinning” mellem 
myndigheder på nationalt og regionalt 
niveau.

h) samarbejde ”twinning” mellem 
myndigheder på nationalt og regionalt 
niveau.

Or. nl

Begrundelse

Investeringer i sundhed og netværk til udveksling af erfaringer er vigtige for at sikre kvalitet. 
Forbrugerne bør også inddrages og kunne påvirke kvalitetspolitikken i Europa.

Ændringsforslag af Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Ændringsforslag 16
Artikel 6, stk. 2

2. Disse og andre 
gennemførelsesforanstaltninger, jf. afdeling 
2 i hhv. kapitel I, II og III i afsnit II, kan 
anvendes på alle særprogrammerne, hvis det 
er fastsat i det relevante arbejdsprogram.

2. Disse og andre 
gennemførelsesforanstaltninger, jf. afdeling 
2 i hhv. kapitel I, II, III og IV i afsnit II, kan 
anvendes på alle særprogrammerne, hvis det 
er fastsat i det relevante arbejdsprogram.

Or. en

Begrundelse

Et særskilt program med dets egen forvaltning- og planlægningsstruktur bør udarbejddes for 
økoinnovation med henblik på at opbygge og styrke de eksisterende politikker til fremme af 
miljøteknologier.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 17
Artikel 8, stk. 1 a (nyt)

1a. Indikatorerne for de finansielle 
evalueringer af hvert enkelt programs 
kvalitet bør omfatte en beregning af 
besparelser vedrørende materialer, energi 
og vand og materialernes holdbarhed og 
genbrugelighed såvel som reduktion af 
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emissioner.

Or. it

Begrundelse

I overensstemmelse med de tekniske specifikationer for kontrakter og projekter, som omfatter 
miljøkriterier, bør Kommissionen lave en præcis evaluering for hvert enkelt program baseret 
på indikatorer, der viser energibesparelser, genindvinding og genbrugelighed af materialerne 
og den miljømæssige bæredygtighed i forbindelse med hvert enkelt forelagt projekt.

Ændringsforslag af Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Ændringsforslag 18
Artikel 10, stk. 2, litra a

a) adgang til finansiering for SMV'er i 
opstart- og vækstfasen og investering i 
innovationsaktiviteter, herunder
økoinnovation

a) adgang til finansiering for SMV'er i 
opstart- og vækstfasen og investering i
innovationsaktiviteter, især økoinnovation

(Dette ændringsforslag finder anvendelse i 
hele teksten.)

Or. en

Begrundelse

Der bør lægges særlig vægt på økoinnovation i forbindelse med iværksætter-og 
innovationsprogrammet. Ændringsforslaget bør finde anvendelse i hele teksten, også i artikel
10. stk. 2, litra c, og artikel 13.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 19
Artikel 10, stk. 2

2. Iværksætter- og innovationsprogrammet 
har til formål at støtte, forbedre og fremme:

2. Iværksætter- og innovationsprogrammet 
har til formål at støtte, forbedre og fremme:

a) adgang til finansiering for SMV'er i 
opstart- og vækstfasen og investering i 
innovationsaktiviteter, herunder 
økoinnovation

a) adgang til finansiering for SMV'er i 
opstart- og vækstfasen og investering i 
innovationsaktiviteter, herunder 
økoinnovation

b) etablering af gunstige betingelser for b) etablering af gunstige betingelser for 
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samarbejde mellem SMV'er samarbejde mellem SMV'er
c) innovation, herunder økoinnovation, i 
virksomhederne

c) innovation, herunder økoinnovation, i 
virksomhederne og investering i 
udviklingen af kvalitetsprodukter

d) iværksætterånd og innovationskultur d) iværksætterånd og innovationskultur
baseret på investering i kvalitet

e) virksomheds- og innovationsorienteret 
økonomisk og administrativ reform.

e) virksomheds- og innovationsorienteret 
økonomisk og administrativ reform.

Or. nl

Begrundelse

For at klare indvirkningen af globaliseringen må Europa konkurrere på grundlag af høj 
kvalitet: miljøvenlige, sunde og bæredygtige produkter.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 20
Artikel 13, litra f a (nyt)

fa) udvikling og markedsføring af grønne 
produkter samt andre kvalitetsprodukter og 
anvendelse af kvalitetsmærker og 
etikettering med henblik på at fremme 
bevidstheden hos forbrugerne.

Or. nl

Begrundelse

Forbrugerne bør også inddrages og kunne påvirke kvalitetspolitikken i Europa.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 21
Artikel 14, litra c a (nyt)

ca) støtte til udvikling af økoinnovative 
produkter og fremgangsmåder.



AM\585143DA.doc 9/15 PE 364.760v01-00

DA

Or. nl

Begrundelse

For at klare indvirkningen af globaliseringen må Europa konkurrere på grundlag af høj 
kvalitet: miljøvenlige, sunde og bæredygtige produkter.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 22
Artikel 31, stk. 1, litra b

b) aktioner vedrørende bedste praksis med 
henblik på at formidle viden og udveksle 
erfaringer i hele Fællesskabet

b) aktioner vedrørende bedste praksis med 
henblik på at formidle viden og udveksle 
erfaringer i hele Fællesskabet, herunder 
inden for området sygdomsprævention og 
-bekæmpelse ved at oprette netværk for 
udveksling af god praksis

Or. nl

Begrundelse

Europæiske netværk bidrager til at sikre forbedringer i kvaliteten af behandling og 
prævention i alle EU's medlemsstater..

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 23
Artikel 41, litra c a (nyt)

ca) bevidsthedsskabelse hos forbrugerne 
vedrørende miljøindvirkningen af 
forskellige transportformer ved hjælp af 
mærkning, der angiver energiforbruget og 
CO2-emissionerne pr. kilometer.

Or. nl

Begrundelse

Forbrugerne bør være i stand til at kunne træffe miljøvenlige valg. Dette vil opmuntre 
transportvirksomhederne til at være innovative.
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Ændringsforslag af Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Ændringsforslag 24
Afsnit II, kapitel III a, artikel 45 a (ny)

Kapitel IIIa
Økoinnovationsprogrammet

AFDELING 1
MÅL OG INDSATSOMRÅDER

Artikel 45a
Indførelse af programmet og mål

1. Et program til støtte for økoinnovation 
og miljøteknologier, herefter betegnet 
"økoinnovationsprogrammet" indføres.
2. Økonnovationsprogrammet igangsætter 
initiativer bl.a.:
a) for at bidrage til gennemførelsen af det 
sjette miljøhandlingsprogram,
b) at støtte økoinnovation og 
miljøteknologier, 
c) at støtte målene for Den Europæiske 
Unions miljøteknologiske handlingsplan.

Or. en

Begrundelse

Der bør oprettes et særskilt program med dets egen forvaltning og planlægningsstruktur for 
økoinnovation for at opfølge og styrke de aktuelle politikker om fremme af miljøtekologier. 

Ændringsforslag af Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Ændringsforslag 25
Afsnit II, kapitel III a, artikel 45 b (ny)

Artikel 45b
Operationelle mål

Med økoinnovationsprogrammet forfølges 
følgende operationelle mål:
a) at bidrage til at gennemføre, opdatere og 
udvikle Fællesskabets miljøpolitik og 
miljølovgivning, i særdeleshed for så vidt 
angår integration af miljø i andre politikker 
som bidrager til en bæredygtig udvikling i 
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Fællesskabet;
b) at fremme investeringerne i 
økoinnovation og miljøteknologier i 
medlemsstaterne ved at slå bro over kløften 
mellem en vellykket demonstration af 
innovative teknologier og disses reelle 
brede markedsføring for at skaffe 
investeringer fra den offentlige og private 
sektor, fremme vigtige strategiske 
teknogier, reducere omkostningerne, 
udvide markedserfaringerne og bidrage til 
at mindske de finansielle risici og andre 
eventuelle risici og hindringer, som 
hæmmer denne form for investering;
c) at fjerne barrierne for markedsføringen 
af miljøteknologier ved at støtte udvikling 
og markedsføring af disse teknologier og 
ved at sigte imod en bedre afspejling af 
miljøomkostningerne i produkter og 
tjenester.

Or. en

Ændringsforslag af Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Ændringsforslag 26
Afsnit II, kapitel III a, artikel 45 c (ny)

Artikel 45c
Projekter og foranstaltninger

2. Initiativer i forbindelse med 
økoinnovation og miljøteknologier kan 
omfatte:
- integrering af overvejelser vedrørende 
miljøet og bæredygtig udvikling i 
forbindelse med anvendelse af jord til 
anlæg og planlægning, herunder i by- og 
kystområder, eller
- fremme af bæredygtig forvaltning af 
grundvand og overfladevand, eller
- mindskning af miljøindvirkningerne af 
erhvervsaktiviteter, især gennem udvikling 
af rene og lavrisikoteknologier og ved at 
lægge vægt på forebyggelse, herunder 
reduktion af drivhusgasemissioner, eller
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- forhindring, genbrug, genindvinding og 
recyklering af alle former for affald og 
sikring af en fornuftig forvaltning af 
affaldsstrømme, eller
- reducering af miljøindvirkningen af 
produkter gennem en integreret holdning 
til produktion, distribution, forbrug og 
håndtering, når de er slidt op, herunder 
udvikling af miljøvenlige produkter;

Or. en

Ændringsforslag af Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Ændringsforslag 27
Afsnit II, kapitel III a, artikel 45 d (ny)

AFDELING 2
GENNEMFØRELSE

Artikel 45d
Fællesskabets finansielle instrumenters 

supplerende rolle for SMV'er
Fællesskabets finansielle instrumenter for 
SMV'er, der omtales i artikel 16, spiller en 
supplerende rolle ved at støtte udvikling og 
markedsføring af miljøteknologier 
foretaget af SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag af Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Ændringsforslag 28
Afsnit II, kapitel III a, artikel 45 e (ny)

Artikel 45e
PR- og formidlingsprojekter

Følgende støttes:
a) PR for viden og bedste praksis 
vedrørende producenter og forbrugere og 
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udveksling af erfaringer mellem de 
aktioner og projekter, der er finansieret i 
forbindelse med 
økoinnovationsprogrammet:
b) evaluering og overvågning af 
gennemførelsen af aktionerne, disses 
bidrag til udviklingen af Fællesskabets 
miljøpolitik, anvendelsen af bevillingerne 
og indvirkningen af Fællesskabets 
lovgivnings- og støtteforanstaltninger;
c) formidling af information om de samlede
indhøstede erfaringer og de resultater, der 
er opnået med disse aktioner til støtte for 
miljøteknologier, i særdeleshed med 
henblik på at fremme disses indtrængning 
på markedet og stimulere investeringerne 
for at lette overgangen fra demonstration til 
markedsføring af renere teknologier.

Or. en

Ændringsforslag af Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Ændringsforslag 29
Afsnit II, kapitel III a, artikel 45 f (ny)

Artikel 45f
Markedsintroduktionsprojekter

Der ydes fællesskabsstøtte til aktioner og 
projekter vedrørende den første 
markedsintroduktion af nyudviklede 
teknologier af fællesskabsrelevans, der har 
til formål at fremme innovative tekniske 
processer eller produkter, som allerede er 
blevet demonstreret teknisk med held, men 
som på grund af restrisikoen endnu ikke er 
trængt ind på markedet, således at 
Fællesskabet deler den risiko, der er 
forbundet med den økonomiske udnyttelse 
af resultaterne af forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration.

Or. en
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Ændringsforslag af Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Ændringsforslag 30
Afsnit II, kapitel III a, artikel 45 g (ny)

AFDELING 3
ARBEJDSPROGRAM

Artikel 45g
Arbejdsprogram

I arbejdsprogrammet fastsættes 
bestemmelserne for hver af de aktioner og 
foranstalninger, der indføres til opfølgelse 
af de i artikel 45a omhandlede mål, 
gennemførelses- og 
finansieringsordningerne samt regler for 
deltagelse. Arbejdsprogrammet skal 
indeholde bestemmelser om 
udvælgelseskriterierne, der afspejler 
målene for økoinnovationsprogrammet, og 
en vejledende tidsplan for gennemførelsen 
af arbejdsprogrammet, særlig hvad angår 
indholdet af indkaldelserne af forslag.

Or. en

Ændringsforslag af Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Ændringsforslag 31
Artikel 46, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) hvad angår økoinnovationsprogrammet 
et udvalg med betegnelsen 
økoinnovationsforvaltningsudvalget

Or. en

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 32
Bilag I

Den vejledende fordeling af 
budgetbevillingerne på særprogrammerne er 

Den vejledende fordeling af 
budgetbevillingerne på særprogrammerne er 
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som følger: som følger:
a) 2 631 mio. EUR til gennemførelse af 
iværksætter- og innovationsprogrammet, 
hvoraf 520 mio. EUR anvendes til fremme 
af økoinnovation

a) 2 631 mio. EUR til gennemførelse af 
iværksætter- og innovationsprogrammet, 
hvoraf 900 mio. EUR anvendes til fremme 
af økoinnovation og 300 mio. EUR til at 
fremme innovation på sundhedsområdet

b) 801,6 mio. EUR til gennemførelse af 
støtteprogrammet for IKT - politik

b) 801,6 mio. EUR til gennemførelse af 
støtteprogrammet for IKT - politik

c) 780 mio. EUR til gennemførelse af 
programmet "Intelligent Energi - Europa".

c) 780 mio. EUR til gennemførelse af 
programmet "Intelligent Energi - Europa".

Or. nl

Begrundelse

Der skal skaffes betydelige beløb både til investering i økoinnovation og sundhedsrelaterede 
investeringer.

Ændringsforslag af Claude Turmes, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Anders Wijkman

Ændringsforslag 33
Bilag I

Den vejledende fordeling af 
budgetbevillingerne på særprogrammerne er 
som følger:

Den vejledende fordeling af 
budgetbevillingerne på særprogrammerne er 
som følger:

a) 2 631 mio. EUR til gennemførelse af 
iværksætter- og innovationsprogrammet, 
hvoraf 520 mio. EUR anvendes til fremme 
af økoinnovation

a) 2 111 mio. EUR til gennemførelse af 
iværksætter- og innovationsprogrammet, 
hvoraf 520 mio. EUR anvendes til fremme 
af økoinnovation

b) 801,6 mio. EUR til gennemførelse af 
støtteprogrammet for IKT - politik

b) 801,6 mio. EUR til gennemførelse af 
støtteprogrammet for IKT - politik

c) 780 mio. EUR til gennemførelse af 
programmet "Intelligent Energi - Europa".

c) 780 mio. EUR til gennemførelse af 
programmet "Intelligent Energi - Europa".

ca) 520 mio. EUR til gennemførelse af 
økoinnovationsprogrammet.

Or. en


