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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 8
Betragtning 1

(1) Fællesskabet har som mål at styrke det 
videnskabelige og teknologiske grundlag for 
Fællesskabets industri og sikre en stærk 
konkurrenceevne. I dette øjemed fremmer 
det alle de forskningsaktioner, der skønnes 
nødvendige, særlig ved at opmuntre 
virksomheder, herunder små og mellemstore 
virksomheder, forskningscentre og 
universiteter i deres indsats for forskning og 
teknologisk udvikling.

(1) Fællesskabet har som mål at styrke det 
videnskabelige og teknologiske grundlag for 
Fællesskabets industri og sikre en stærk 
konkurrenceevne. I dette øjemed fremmer 
det alle de forskningsaktioner, der skønnes 
nødvendige for at møde de større 
udfordringer, som Europa står over for, og 
forbedre innovation og forskning i 
energikilder og demografiske ændringer i 
Europa, særlig ved at opmuntre 
virksomheder, herunder industrien, små og 
mellemstore virksomheder, forskningscentre 
og universiteter i deres indsats for forskning 
og teknologisk udvikling.

Or. en
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Begrundelse

Der bør henvises til de større udfordringer, som Europa står over for i dag, i det første afsnit 
i det syvende rammeprogram.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 9
Betragtning 2

(2) På Lissabon-mødet anerkendte Det 
Europæiske Råd forskningens centrale 
betydning for sikringen af konkurrenceevnen 
og den økonomiske vækst og fremhævede, 
at viden og innovation var afgørende for
økonomiske fremskridt, herunder vækst og
beskæftigelse i Europa.

(2) På Lissabon-mødet anerkendte Det 
Europæiske Råd forskningens centrale 
betydning for sikringen af konkurrenceevnen 
og den økonomiske vækst og fremhævede 
den betydning, som viden og innovation har
for økonomiske fremskridt, herunder for en 
oget beskæftigelse i Europa samt for den 
territoriale samhørighed.

Or. pt

Begrundelse

I overensstemmelse med Det Europæiske Råd i Lissabon.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 10
Betragtning 5

(5) Fællesskabet bør opstille de 
videnskabelige og teknologiske mål, der skal 
nås under det syvende rammeprogram i 
perioden 2007-2013, under hensyntagen til 
forskningsbehovene i forbindelse med alle 
Fællesskabets politikker og med basis i den 
udbredte støtte fra europæisk erhvervsliv, fra 
forskersamfundet, universiteterne og andre 
interesserede kredse.

(5) Fællesskabet bør opstille de 
videnskabelige og teknologiske mål, der skal 
nås under det syvende rammeprogram i 
perioden 2007-2013, under hensyntagen til 
forskningsbehovene i forbindelse med alle 
Fællesskabets politikker og med basis i den 
udbredte støtte fra alle de europæiske 
regioner, herunder de regioner, der står 
over for særlige udfordringer, fra europæisk 
erhvervsliv, fra forskersamfundet, 
universiteterne og andre interesserede 
kredse.

Or. pt
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Begrundelse

Programmets effektivitet og de forskningsbehov, der er uløseligt forbundet med et europæisk 
forskningsrum, afhænger af en udbredt støtte fra alle aktører, herunder fra de regionale 
aktører. 

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 11
Betragtning 15

(15) Under "Kapacitet" bør udnyttelsen og 
udbygningen af forskningsinfrastruktur 
optimeres, små og mellemstore 
virksomheders innovationsevne og evne til 
at få udbytte af forskning bør styrkes, 
udviklingen af regionale forskningsbaserede 
kompetenceklynger bør støttes, 
forskningspotentialet i EU's 
konvergensregioner og fjernområder bør 
frigøres, videnskab og samfund bør bringes i 
tættere indbyrdes kontakt, så det bliver 
muligt at integrere videnskab og teknologi 
harmonisk i det europæiske samfund, og der 
bør iværksættes tværgående foranstaltninger 
til støtte for internationalt samarbejde.

(15) Under "Kapacitet" bør udnyttelsen og 
udbygningen af forskningsinfrastruktur 
optimeres, små og mellemstore 
virksomheders innovationsevne og evne til 
at få udbytte af forskning bør styrkes, 
udviklingen af regionale forskningsbaserede 
kompetenceklynger bør støttes, 
forskningspotentialet i EU's 
konvergensregioner og fjernområder bør 
frigøres i overensstemmelse med traktatens 
artikel 299, stk. 2, videnskab og samfund 
bør bringes i tættere indbyrdes kontakt, så 
det bliver muligt at integrere videnskab og 
teknologi harmonisk i det europæiske 
samfund, og der bør iværksættes tværgående 
foranstaltninger til støtte for internationalt 
samarbejde.

Or. pt

Begrundelse

I overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten vedrørende fjernområder (artikel 299, stk. 
2).

Ændringsforslag af Brigitte Douay

Ændringsforslag 12
Betragtning 17

(17) Det syvende rammeprogram supplerer 
medlemsstaternes aktiviteter og andre 
fællesskabstiltag, som er nødvendige led i 

(17) Det syvende rammeprogram supplerer 
medlemsstaternes aktiviteter og andre 
fællesskabstiltag, som er nødvendige led i 
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den samlede strategiske satsning på 
Lissabon-målene, herunder navnlig 
initiativerne vedrørende strukturfondene, 
landbrug, uddannelse, konkurrenceevne og 
innovation, industri, beskæftigelse og miljø.

den samlede strategiske satsning på 
Lissabon-målene, herunder navnlig 
initiativerne vedrørende strukturfondene, 
landbrug, uddannelse, konkurrenceevne og 
innovation, industri, beskæftigelse og miljø. 
Rammeprogrammets aktioner rettet mod 
regionerne er et egentligt redskab til 
regionaludvikling. Disse kan under ingen 
omstændigheder erstatte strukturfondene 
eller samhørighedsfonden, men supplerer 
disse.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at gøre opmærksom på den betydning, som samspillet mellem forskellige 
europæiske fonde har for de europæiske regioners udvikling. Finansieringen under det 
syvende rammeprogram for forskning og udvikling og strukturfondene er en vigtig drivkraft 
for regionernes dynamik og bør fremmes.

Ændringsforslag af Brigitte Douay

Ændringsforslag 13
Betragtning 18

(18) Aktiviteter vedrørende innovation og 
små og mellemstore virksomheder, som 
støttes af dette rammeprogram, bør supplere 
aktiviteterne under rammeprogrammet for 
konkurrenceevne og innovation.

(18) Aktiviteter vedrørende innovation og 
små og mellemstore virksomheder, som 
støttes af dette rammeprogram, bør supplere 
aktiviteterne under rammeprogrammet for 
konkurrenceevne og innovation. I denne 
forbindelse skal beskyttelsen af den 
intellektuelle ejendomsret forbedres, og 
bekæmpelsen af piratkopier og eftergørelse, 
der er til alvorlig skade for 
innovationsevnen i små og mellemstore 
virksomheder i Europa, skal intensiveres.

Or. fr

Begrundelse

Det anslås, at ca. 100.000 arbejdspladser går tabt i Europa hvert år som følge af eftergørelse. 
Indvirkningen af piratkopier og eftergørelse på de små og mellemstore virksomheder og på 
beskæftigelsen er negativ, og der bør tages hensyn hertil. En bedre beskyttelse af den 
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intellektuelle ejendomsret vil gøre de små og mellemstore virksomheder mere 
konkurrencedygtige og sætte dem i stand til at investere yderligere i innovation.

Ændringsforslag af Brigitte Douay

Ændringsforslag 14
Betragtning 19

(19) Det presserende behov for at fordoble 
EU's forskningsbudget viser sig, når man ser 
på den brede opbakning til udvidelsen af 
rammeprogramaktiviteterne, bevillingernes 
løftestangsvirkning for nationale og private 
investeringer, nødvendigheden af at sætte 
Fællesskabet i stand til at tage nye 
videnskabelige og teknologiske udfordringer 
op, fællesskabsindsatsens store betydning 
som faktor for større effektivitet i det 
europæiske forskningssystem og det bidrag, 
et udvidet syvende rammeprogram kan yde 
til at sætte fornyet gang i Lissabon-
strategien.

(19) Det presserende behov for at fordoble 
EU's forskningsbudget viser sig, når man ser 
på den brede opbakning til udvidelsen af 
rammeprogramaktiviteterne, bevillingernes 
løftestangsvirkning for nationale og private 
investeringer, nødvendigheden af at sætte 
Fællesskabet i stand til at tage nye 
videnskabelige og teknologiske udfordringer 
op, fællesskabsindsatsens store betydning 
som faktor for større effektivitet i det 
europæiske forskningssystem og det bidrag, 
et udvidet syvende rammeprogram kan yde 
til at sætte fornyet gang i Lissabon-
strategien. Det er af afgørende betydning at 
råde over et ambitiøst budget med henblik 
på opfyldelse af rammeprogrammets 
målsætninger og gennemførelse af alle de 
planlagte tiltag, navnlig foranstaltninger, 
der styrker forskningens regionale 
dimension. Komplementariteten mellem 
regionalpolitikken og forskningspolitikken 
kan således anspore regionerne til at 
investere i forskning og bidrage til en 
afbalanceret udvikling af de europæiske 
regioner.

Or. fr

Begrundelse

Aktiviteterne under det syvende rammeprogram er et supplement til EU's andre politikker og 
er af afgørende betydning for regionernes udvikling. Visse foranstaltninger vedrører de 
europæiske regioner direkte såsom videnbaserede regioner eller tiltag rettet mod små og 
mellemstore virksomheder, og der er risiko for, at midlerne til gennemførelse af disse 
politikker vil blive beskåret eller bortfalde helt som følge af den planlagte nedskæring af 
budgettet for det syvende rammeprogram. 
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Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 15
Betragtning 21

(21) Målene for de aktioner, der skal 
iværksættes i henhold til traktatens artikel 
163 for at bidrage til etableringen af et 
videnbaseret samfund og en videnbaseret 
økonomi i Europa, kan ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne og kan 
derfor bedre gennemføres på 
fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor 
træffe foranstaltninger i overensstemmelse 
med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette syvende rammeprogram 
ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at 
nå disse mål.

(21) Målene for de aktioner, der skal 
iværksættes i henhold til traktatens artikel 
163 for at bidrage til etableringen af et 
videnbaseret samfund og en videnbaseret 
økonomi i Europa, kan ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne og kan 
derfor bedre gennemføres på 
fællesskabsplan inden for rammerne af et 
styrket partnerskab med de europæiske 
regioner; Fællesskabet kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 
5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette syvende rammeprogram 
ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at 
nå disse mål.

Or. pt

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 163 og i tråd med artikel 5 er det nødvendigt at sikre, at de 
europæiske regioner integreres i højere grad med henblik på at styrke programmets 
effektivitet og virkning.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 16
Betragtning 24 a (ny)

(24a) Det syvende rammeprogram bør 
drage fordel af en større komplementaritet 
med strukturfondene gennem 
medlemsstaternes finansieringsordninger.

Or. en

Begrundelse

Forsknings- og innovationsaspekterne i strukturfondene, det syvende rammeprogram og 
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rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation bør supplere hinanden.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 17
Betragtning 24 b (ny)

(24b) Der skal skabes synergi og 
komplementaritet mellem det syvende 
rammeprogram og EU's initiativer 
vedrørende innovative aktioner (fremtidigt 
rammeprogram for konkurrenceevne og 
innovation).

Or. en

Begrundelse

Forsknings- og innovationsaspekterne i strukturfondene, det syvende rammeprogram og 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation bør supplere hinanden.

Ændringsforslag af Gerardo Galeote Quecedo

Ændringsforslag 18
Artikel 2, stk. 1

1. Fra syvende rammeprogram ydes der 
støtte til aktionerne i stk. 2 til 5. Målene for 
og hovedlinjerne i disse aktioner fastsættes i 
bilag I.

1. Fra syvende rammeprogram ydes der 
støtte til aktionerne i stk. 2 til 5. Målene for 
og hovedlinjerne i disse aktioner fastsættes i 
bilag I. En tilpasset andel af midlerne 
under det syvende rammeprogram 
anvendes til at finansiere aktioner i de 
regioner i Unionen, der endnu ikke har 
opnået konvergens med Unionen på det 
teknologiske område.

Or. pt

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 19
Artikel 2, stk. 5
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5. Kapacitet: Der ydes støtte til centrale 
aspekter af den europæiske forsknings- og 
innovationskapacitet: 
forskningsinfrastruktur, regionale 
forskningsbaserede kompetenceklynger, 
udvikling af et alsidigt forskningspotentiale i 
Fællesskabets konvergensregioner og 
fjernområder, forskning til fordel for små og 
mellemstore virksomheder, spørgsmål om 
"forholdet mellem videnskab og samfund", 
tværgående internationalt samarbejde.

5. Kapacitet: Der ydes støtte til centrale 
aspekter af den europæiske forsknings- og 
innovationskapacitet: 
forskningsinfrastruktur, regionale 
forskningsbaserede kompetenceklynger, 
udvikling af et alsidigt forskningspotentiale i 
Fællesskabets konvergensregioner og 
fjernområder i overensstemmelse med 
traktatens artikel 299, stk. 2, forskning til 
fordel for små og mellemstore 
virksomheder, spørgsmål om "forholdet 
mellem videnskab og samfund", tværgående 
internationalt samarbejde.

Or. pt

Begrundelse

Juridisk præcisering vedrørende anvendelsen i fjernområderne.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 20
Artikel 7, stk. 1 a (nyt)

1a. Evalueringen af rammeprogrammet og 
verificeringen af de opstillede mål bør ske 
på grundlag af objektive statistikker. I 
samarbejde med Eurostat indsamler og 
udsender Kommissionen regionale og 
nationale statistikker til de berørte 
institutioner, regioner og medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør anspores til at gøre brug af statistikker vedrørende konkurrenceevne og 
regional beskæftigelse, forskning og innovation.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 21
Bilag I, I Samarbejde, afsnit 5
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Der vil blive lagt særlig vægt på 
højtprioriterede forskningsområder, der går 
på tværs af temaerne, f.eks. havforskning og 
-teknologi.

Der vil blive lagt særlig vægt på 
højtprioriterede forskningsområder udviklet 
i de centrale regioner, randområderne eller 
fjernområderne, der går på tværs af 
temaerne, f.eks. havforskning og -teknologi.

Or. pt

Begrundelse

Med dette ændringsforslag præciseres programmets geografiske anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Stavros Arnaoutakis

Ændringsforslag 22
Bilag I, I Samarbejde, afsnit 10

For at styrke spredningen og anvendelsen af 
EU-forskningens resultater vil der blive ydet 
støtte til videnformidling og 
resultatoverførsel, også til politiske 
beslutningstagere, inden for alle temaerne. 
Herunder vil der bl.a. blive ydet tilskud til 
netværksinitiativer, seminarer og 
arrangementer, ekstern ekspertbistand samt 
informationstjenester og elektroniske 
tjenester, særlig CORDIS. Til støtte for 
innovation vil der blive iværksat 
foranstaltninger under programmet for 
konkurrenceevne og innovation. Videre vil 
der blive ydet støtte til initiativer, der 
stimulerer debatten om videnskabelige 
spørgsmål og forskningsresultater med en 
bredere offentlighed end forskersamfundet, 
og om videnskabsformidling og oplysning. 
Der vil blive taget hensyn til etiske 
principper og kønspolitiske forhold.

For at styrke spredningen og anvendelsen af 
EU-forskningens resultater vil der blive ydet 
støtte til videnformidling og 
resultatoverførsel, også til politiske 
beslutningstagere, inden for alle temaerne. 
Herunder vil der bl.a. blive ydet tilskud til 
netværksinitiativer, seminarer og 
arrangementer, ekstern ekspertbistand samt 
informationstjenester og elektroniske 
tjenester, særlig CORDIS. Til støtte for 
innovation vil der blive iværksat 
foranstaltninger under programmet for 
konkurrenceevne og innovation. Videre vil 
der blive ydet støtte til initiativer, der 
stimulerer debatten om videnskabelige 
spørgsmål og forskningsresultater med en 
bredere offentlighed end forskersamfundet, 
og om videnskabsformidling og oplysning. 
Der vil blive taget hensyn til etiske 
principper og kønspolitiske forhold. I lighed 
med formidlingen af oplysninger til de 
nationale myndigheder bør der også 
formidles oplysninger til de regionale 
myndigheder om, hvilke organisationer 
inden for deres territorier, der henhører 
under og deltager i programmet, med 
henblik på at tilskynde disse myndigheder 
til at anlægge en strategisk tilgang til 
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programmet, herunder udbrede de 
økonomiske fordele, sikre komplementaritet 
med regionale programmer og udveksle 
erfaringer vedrørende programmet.

Or. el

Begrundelse

Der bør også opfordres til etablering af lister på regionalt plan.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 23
Bilag I, I Samarbejde, Fælles teknologiinitiativer, afsnit 2, afsnit 1, led 1

- hvor stor merværdien bliver ved støtte på 
europæisk plan

- hvor stor merværdien bliver ved støtte på 
europæisk og regionalt plan

Or. pt

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil gøre det muligt foretage en mere effektiv evaluering af merværdien 
af teknologinitiativer i overensstemmelse med Lissabon-strategien.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 24
Bilag I, Samarbejde, Samordning af andre forskningsprogrammer end Fællesskabets, afsnit 2, 

led 2

- at yde ekstra EU-tilskud til de deltagere, 
der opretter en fælles fond med henblik på 
fælles forslagsindkaldelse for deres 
respektive nationale og regionale 
programmer ("ERA-NET Plus").

- at yde EU-tilskud, der supplerer de andre 
fællesskabsinstrumenter såsom 
strukturfondene, til de deltagere, der 
opretter en fælles fond med henblik på 
fælles forslagsindkaldelse for deres 
respektive nationale og regionale 
programmer ("ERA-NET Plus").

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaterne bør anspores til at gøre brug af statistikker vedrørende konkurrenceevne og 
regional beskæftigelse, forskning og innovation.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 25
Bilag I, I Samarbejde, Samordning af andre forskningsprogrammer end Fællesskabets, afsnit 

3, led 4

- hvilken europæisk merværdi et samarbejde 
vil indebære

- hvilken europæisk og/eller regional
merværdi et samarbejde vil indebære

Or. pt

Begrundelse

Ved udformningen af kriterierne bør der tages hensyn til merværdien på europæisk og 
regionalt plan. Med denne tilføjelse styrkes den territoriale samhørighed i overensstemmelse 
med Lissabon-strategien.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 26
Bilag I, I Samarbejde, Samordning af andre forskningsprogrammer end Fællesskabets, afsnit 

3, led 5

- om der opnås kritisk masse i kraft af 
størrelsen og antallet af involverede 
programmer og ligheden mellem de 
aktiviteter, de omfatter

- om der opnås kritisk masse i kraft af 
størrelsen og/eller regional inddragelse og 
antallet af involverede programmer og 
ligheden mellem de aktiviteter, de omfatter

Or. pt

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager sigte på at styrke territorial samhørighed i overensstemmelse 
med Lissabon-strategien.



(Ekstern oversættelse)

PE 367.673v01-00 12/28 AM\594368DA.doc

DA

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 27
Bilag I, TEMAER, afsnit 1: Sundhed, aktiviteter, punkt 3, led 1

- Omsætning af kliniske resultater til klinisk 
praksis. Forstå den kliniske 
beslutningsproces, og hvordan resultaterne 
af klinisk forskning kan omsættes til klinisk 
praksis, med fokus på de særlige forhold, der 
gør sig gældende for børn, kvinder og ældre.

- Omsætning af kliniske resultater til klinisk 
praksis. Forstå den kliniske 
beslutningsproces, og hvordan resultaterne 
af klinisk forskning kan omsættes til klinisk 
praksis, med fokus på de særlige forhold, der 
gør sig gældende for børn, kvinder og ældre; 
udvikling af telemedicinske applikationer 
til gavn for befolkningen i afsidesliggende 
regioner i EU, især i ø- og bjergområder.

Or. el

Begrundelse

Befolkningsgrupperne i EU's randområder (især ø- og bjergområderne) hører til de 
befolkningsgrupper, der skal tages særligt hensyn til som følge af deres særlige situation, med 
henblik på at optimere adgangen til lægebehandling og lægemidler. Formålet er at 
understøtte telemedicinske applikationer til gavn for befolkningen i afsidesliggende regioner i 
EU. 

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 28
Bilag I, TEMAER, afsnit 1: Sundhed, aktiviteter, punkt 3, led 2

- Sundhedssystemernes kvalitet, effektivitet 
og solidaritet, herunder sundhedssystemer, 
der er under reform. Omsætte effektive 
indgreb til ledelsesbeslutninger, sikre 
tilstrækkelige menneskelige ressourcer, 
analysere faktorer, der har indflydelse på 
mulighederne for lige adgang til 
sundhedsydelser af høj kvalitet, herunder 
analyser af befolkningsændringer (f.eks. 
aldring, mobilitet og migration, ændrede 
arbejdsforhold).

- Sundhedssystemernes kvalitet, effektivitet 
og solidaritet, herunder sundhedssystemer, 
der er under reform. Omsætte effektive 
indgreb til ledelsesbeslutninger, sikre 
tilstrækkelige menneskelige ressourcer, 
analysere faktorer, der har indflydelse på 
mulighederne for lige adgang til 
sundhedsydelser af høj kvalitet, herunder 
analyser af befolkningsændringer (f.eks. 
aldring, geografisk isolation, mobilitet og 
migration, ændrede arbejdsforhold).

Or. el
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Begrundelse

Det er desuden nødvendigt at nævne visse EU-regioners geografiske isolation blandt de 
faktorer, der har indflydelse på lige adgang til lægebehandling og lægemidler af høj kvalitet, 
ud over befolkningsaldring, mobilitet og migration.

Ændringsforslag af Inés Ayala Sender

Ændringsforslag 29
Bilag I, TEMAER, afsnit 3: Informations- og kommunikationsteknologi, Aktiviteter, punkt 3, 

led 1, underled 3

- Mht. mobilitet: intelligente ikt-baserede 
transportsystemer og køretøjer, der kan 
transportere mennesker og varer sikkert, 
komfortabelt og effektivt.

- Mht. mobilitet: intelligente ikt-baserede 
transport- og logistiksystemer og køretøjer, 
der kan transportere mennesker og varer 
sikkert, komfortabelt og effektivt.

Or. es

Begrundelse

Det er af ganske afgørende at integrere moderniseringen af logistikken i forbedringen af 
mobiliteten på transportområdet. 

Ændringsforslag af Inés Ayala Sender

Ændringsforslag 30
Bilag I, TEMAER, afsnit 7: Transport (herunder luftfartsteknik), Mål

At udnytte de teknologiske fremskridt til at 
udvikle integrerede, grønnere og mere 
intelligente paneuropæiske 
transportsystemer til gavn for borgerne og 
samfundet som helhed, under hensyntagen 
til miljøet og naturressourcerne; at sikre og 
videreudvikle den førende rolle, de 
europæiske virksomheder har opnået på det 
globale marked.

At udnytte de teknologiske fremskridt til at 
udvikle integrerede, grønnere og mere 
intelligente paneuropæiske transport- og 
logistiksystemer til gavn for borgerne og 
samfundet som helhed, under hensyntagen 
til miljøet og naturressourcerne; at sikre og 
videreudvikle den førende rolle, de 
europæiske virksomheder har opnået på det 
globale marked.

Or. es

Begrundelse

I lyset af EU's overordnede geografiske beliggenhed og udviklingen af EU's 



(Ekstern oversættelse)

PE 367.673v01-00 14/28 AM\594368DA.doc

DA

transportsystemer er det af afgørende betydning at styrke forskningen i nye og bedre 
logistiksystemer, der forbedrer mobiliteten og mindsker indvirkningerne på miljøet.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 31
Bilag I, TEMAER, afsnit 7: Transport (herunder luftfartsteknik), Aktiviteter, punkt 2, led 2

- Fremme af trafikoverflytning og aflastning 
af transportkorridorer: udvikling af 
innovative, intermodale og interoperable 
regionale og nationale transportnet, -
infrastrukturer og -systemer i Europa; 
internalisering af omkostningerne; 
informationsudveksling mellem køretøj/skib 
og transportinfrastruktur; optimering af 
infrastrukturkapaciteten.

- Fremme af trafikoverflytning og aflastning 
af transportkorridorer: udvikling af 
innovative, intermodale og interoperable 
regionale og nationale transportnet, -
infrastrukturer og -systemer i Europa; 
internalisering af omkostningerne; 
informationsudveksling mellem køretøj/skib 
og transportinfrastruktur; optimering af 
infrastrukturkapaciteten; etablering af 
mekanismer til udveksling af information 
og tilbagemelding rettet mod de direkte 
berørte aktører, især transportselskaberne, 
de lokale myndighedsorganer og den 
berørte offentlighed; optimering af 
transportinfrastrukturernes 
transportkapacitet med særligt sigte på at 
bringe de afsidesliggende regioner i 
Europa ud af deres isolation.

Or. el

Begrundelse

En mekanisme til udveksling af information og tilbagemelding rettet mod de direkte berørte 
aktører (transportører, lokale myndighedsorganer og beboerforeninger) kan medvirke til en 
rationel og sammenhængende udnyttelse af korridorer, transportnet og -infrastrukturer under 
hensyntagen til interesseparternes evt. modsatrettede holdninger og interesser.

I forbindelse med forbedringen af transportinfrastrukturerne skal der desuden tages hensyn 
til de afsidesliggende regioners særlige situation.

Ændringsforslag af Inés Ayala Sender

Ændringsforslag 32
Bilag I, TEMAER, afsnit 7: Transport (herunder luftfartsteknik), Aktiviteter, punkt 2, led 2
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- Fremme af trafikoverflytning og aflastning 
af transportkorridorer: udvikling af 
innovative, intermodale og interoperable 
regionale og nationale transportnet, -
infrastrukturer og -systemer i Europa; 
internalisering af omkostningerne; 
informationsudveksling mellem køretøj/skib 
og transportinfrastruktur; optimering af 
infrastrukturkapaciteten.

- Fremme af trafikoverflytning og aflastning 
af transportkorridorer: udvikling af 
innovative, intermodale og interoperable 
regionale og nationale logistik- og 
transportnet, -infrastrukturer og -systemer i 
Europa; internalisering af omkostningerne; 
informationsudveksling mellem køretøj/skib 
og transportinfrastruktur; optimering af 
infrastrukturkapaciteten.

Or. es

Begrundelse

I lyset af de aktuelle problemer, der skal løses, inden der kan ske fremskridt med hensyn til 
intermodaliteten og den stigende trafik, skal der hurtigt udvikles nye logistiksystemer på 
europæisk, nationalt og regionalt plan.

Ændringsforslag af Inés Ayala Sender

Ændringsforslag 33
Bilag I, TEMAER, afsnit 7: Transport (herunder luftfartsteknik), Aktiviteter, punkt 2, led 4 a 

(nyt)

- Mobilitetsniveau og brugertilfredshed: 
forbedring af tjenester, net og 
infrastrukturer med henblik på at gøre 
disse mere praktiske og tiltrækkende; 
forbedring af de integrerede systemer og 
tilvejebringelse af tjenester og kapaciteter 
tilpasset individuelle krav eller krav fra 
særlige grupper (ældre, kvinder osv.).

Or. es

Begrundelse

I lyset af de demografiske ændringer og de nye krav med hensyn til mobilitet i Europa i dag er 
det nødvendigt at imødegå brugernes ændrede indstilling til og opfattelse af landtransport 
(bekvemmelighed, smag osv.).
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Ændringsforslag af Inés Ayala Sender

Ændringsforslag 34
Bilag I, TEMAER, afsnit 7: Transport (herunder luftfartsteknik), Aktiviteter, punkt 3 a (nyt)

- Nye systemer, der forbedrer kvaliteten og 
sikrer finansieringen af de transeuropæiske 
net (TEN) og andre europæiske mobilitets-
og transportprojekter: forbedring af de nye 
låneordninger og udvikling af offentlig-
privat samarbejde på europæisk plan.

Or. es

Begrundelse

I lyset af det presserende behov for at fremme nye transeuropæiske infrastrukturer og sikre 
renoveringen og vedligeholdelsen af de eksisterende strukturer er det vigtigt at fremme 
innovative og effektive ordninger med henblik på at sikre den nødvendige finansiering.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 35
Bilag I, TEMAER, afsnit 8: Samfundsøkonomi og humaniora, Aktiviteter, punkt 3

• Vigtige tendenser i samfundet og deres 
følgevirkninger: f.eks. demografiske 
forandringer i form af aldrende befolkninger 
og migration; livsstil, arbejde, familier, 
kønspolitiske spørgsmål, sundhed og 
livskvalitet; kriminalitet; erhvervslivets rolle 
i samfundet og befolkningsdiversitet, 
samspillet mellem forskellige kulturer samt 
spørgsmål om beskyttelse af grundlæggende 
rettigheder og bekæmpelse af racisme og 
intolerance.

• Vigtige tendenser i samfundet og deres 
følgevirkninger: f.eks. demografiske 
forandringer i form af aldrende befolkninger 
og migration, regionernes udvikling i lyset 
af den europæiske virkelighed; livsstil, 
arbejde, familier, kønspolitiske spørgsmål, 
sundhed og livskvalitet; kriminalitet; 
erhvervslivets rolle i samfundet og 
befolkningsdiversitet, samspillet mellem 
forskellige kulturer samt spørgsmål om 
beskyttelse af grundlæggende rettigheder og 
bekæmpelse af racisme og intolerance.

Or. el

Begrundelse

Blandt de "vigtige tendenser i samfundet" og deres følgevirkninger bør man foruden den 
demografiske udvikling nævne udviklingen af "regionernes Europa".
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Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 36
Bilag I, IV Kapacitet, afsnit 1, led 5

- bringe videnskab og samfund tættere på 
hinanden med henblik på en harmonisk 
integration af videnskab og teknologi i det 
europæiske samfund

- bringe videnskab og samfund tættere på 
hinanden med henblik på en harmonisk 
integration af videnskab og teknologi i det 
europæiske samfund; opfordre nationale og 
regionale EU-oplysningskontorer til at 
afgive alle de oplysninger om 
rammeprogrammet, programmet for 
konkurrenceevne og innovation samt 
strukturfondene, som de små og 
mellemstore virksomheder, industrien og 
forskningsinstitutionerne anmoder om

Or. en

Begrundelse

Eksisterende oplysningskontorer bør modtage retningslinjer og oplysninger, således at de er 
til nytte for små og mellemstore virksomheder, industrien og uddannelsesinstitutionerne.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 37
Bilag I, IV Kapaciteter, afsnit 1, led 6

- gennemføre horisontale foranstaltninger og 
tiltag til støtte for internationalt samarbejde.

- gennemføre horisontale foranstaltninger og 
tiltag til støtte for grænseoverskridende, 
interregionalt og internationalt samarbejde.

Or. en

Begrundelse

Det princip, der gælder for internationalt samarbejde, bør også gælde for 
grænseoverskridende og interregionalt samarbejde.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 38
Bilag I, IV Kapaciteter, afsnit 1, led 6 a (nyt)
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- iværksætte aktiviteter med henblik på 
hurtig virksomhedsigangsætning, f.eks. 
under programmet for videnbaserede 
regioner, hvor alle politikkerne kan 
finansieres med midler fra 
strukturfondene.

Or. en

Begrundelse

Kapacitetsprogrammet, særligt programmet for videnbaserede regioner, bør være i 
overensstemmelse med de efterfølgende finansieringsmuligheder gennem strukturfondene.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 39
Bilag I, IV Kapaciteter, Forskningsinfrastruktur, Grundlag, afsnit 3

EU kan og bør fungere som igangsætter og 
løftestang ved at bidrage til at sikre en 
bredere og mere effektiv adgang til og brug 
af eksisterende infrastruktur i de forskellige 
medlemsstater, ved at stimulere udviklingen 
af denne infrastrukturer på en koordineret 
måde og ved at fremme opbygning af ny 
forskningsinfrastruktur af fælleseuropæisk 
interesse på mellemlangt til langt sigt.

EU kan og bør fungere som igangsætter og 
løftestang ved at bidrage til at sikre en 
bredere og mere effektiv adgang til og brug 
af eksisterende infrastruktur i de forskellige 
medlemsstater, ved at stimulere udviklingen 
af denne infrastrukturer på en koordineret 
måde og ved at fremme opbygning af ny 
forskningsinfrastruktur af fælleseuropæisk 
interesse på mellemlangt til langt sigt. Der 
bør lægges særlig vægt på 
konvergensregionernes og fjernområdernes 
behov. Der bør anvendes en differentieret 
støttesats under udvælgelsen af projekter 
fra disse regioner.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med forskningsinfrastrukturer bør der fokuseres på de særlige forhold, der gør 
sig gældende for konvergensregioner og fjernområder.
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Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 40
Bilag I, IV Kapaciteter, Forskningsinfrastruktur, Aktiviteter, punkt 2, led 1

- opbygning af ny infrastruktur og 
omfattende modernisering af eksisterende 
infrastruktur, baseret på det arbejde, der er 
udført, navnlig af ESFRI22. Denne aktivitet 
kan der træffes afgørelse om på grundlag af 
traktatens artikel 171 eller afgørelser om 
særprogrammer i overensstemmelse med 
traktatens artikel 166.

- opbygning af ny infrastruktur og 
omfattende modernisering af eksisterende 
infrastruktur, baseret på det arbejde, der er 
udført, navnlig af ESFRI22, under 
hensyntagen til de krav, der stilles af 
forskerne i konvergensregionerne og i 
fjernområderne med hensyn til lokale 
infrastrukturer for forskning på højt plan, 
på grundlag af afgørelser jf. traktatens 
artikel 171 eller afgørelser om 
særprogrammer i overensstemmelse med 
traktatens artikel 166.

Or. el

Begrundelse

Det er meget vigtigt at etablere nye infrastrukturer på højt plan og at renovere eksisterende 
infrastrukturer i de lande og regioner, der ikke kan stille sådanne strukturer til rådighed for 
deres forskere, takket være deres integration i "ESFRI-køreplanen" i forbindelse med de 
europæiske forskningsinfrastrukturer, der har brug for fællesskabsstøtte.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 41
Bilag I, IV Kapaciteter, Forskningsinfrastruktur, Aktiviteter, punkt 2, sidste afsnit

Hvad angår anlæg af ny infrastruktur, vil der 
blive sørget for en effektiv koordinering 
mellem navnlig Fællesskabets finansielle 
instrumenter, rammeprogrammet og 
strukturfondene.

Hvad angår anlæg af ny infrastruktur, vil der 
blive sørget for en effektiv koordinering 
mellem navnlig Fællesskabets finansielle 
instrumenter, rammeprogrammet og 
strukturfondene under særlig hensyntagen 
til nødvendigheden af at sikre konvergens 
mellem de regioner, der ikke råder over 
tilstrækkelige forskningsinfrastrukturer, og 
de regioner, der er langt fremme på 
forskningsområdet.

Or. el



(Ekstern oversættelse)

PE 367.673v01-00 20/28 AM\594368DA.doc

DA

Begrundelse

Finansieringen af den kombinerede gennemførelse af nye forskningsinfrastrukturer under 
rammeprogrammet og strukturfondene betyder, at der også skal tages højde for den regionale 
konvergensfaktor i EU's rammeprogram, således at de konvergensregioner, der ikke råder 
over tilstrækkelige forskningsinfrastrukturer, ikke sakker endnu længere bagud i forhold til de 
regioner, der er langt fremme på forskningsområdet.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 42
Bilag I, IV Kapaciteter, Forskning til fordel for små og mellemstore virksomheder, Aktiviteter, 

afsnit 2 a (nyt)

Forordningen vedrørende strukturfondene 
giver mulighed for finansiel bistand til 
støtteordninger for små og mellemstore 
virksomheder i lighed med systemet med 
"videnkuponer" ("Knowledge Vouchers"), 
der anvendes i dag i visse medlemsstater. 
Systemet med "videnkuponer" er en af de 
aktiviteter, som medlemsstaterne kan 
gennemføre for at udvikle de små og 
mellemstore virksomheders 
forskningskapacitet.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag får medlemsstaterne og regionerne mulighed for at anvende 
strukturfondene i lighed med "videnkuponer", der anvendes i visse medlemsstater, som 
foreslået i Europa-Parlamentets beslutning om forordningen om Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU).

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 43
Bilag I, IV Kapaciteter, Videnbaserede regioner, Grundlag, afsnit 1, del 1

Det anerkendes i stigende grad, at 
regionerne spiller en vigtig rolle på EU's 
forsknings- og udviklingsscene. 
Forskningspolitik og -aktiviteter på regionalt 

Det anerkendes i stigende grad, at 
regionerne spiller en vigtig rolle på EU's 
forsknings- og udviklingsscene. 
Forskningspolitik og -aktiviteter på regionalt 
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plan afhænger ofte af, at der skabes 
“kompetenceklynger”, som knytter 
offentlige og private aktører sammen.

interregionalt og grænseoverskridende plan 
afhænger ofte af, at der skabes 
“kompetenceklynger”, som knytter 
offentlige og private aktører sammen.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med regionalpolitikken har den grænseoverskridende og interregionale 
regionalpolitik nogle særlige kendetegn og er af særlig betydning for EU-integrationen, idet 
den sigter på at overskride medlemsstaternes grænser.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 44
Bilag I, IV Kapaciteter, Videnbaserede regioner, Grundlag, afsnit 1, del 2

Pilotforanstaltningen om videnbaserede 
regioner har påvist dynamikken i denne 
udvikling og behovet for at støtte og 
stimulere opbygningen af sådanne 
strukturer.

Pilotforanstaltningen om videnbaserede 
regioner har påvist dynamikken i denne 
udvikling og behovet for at støtte og 
stimulere opbygningen af sådanne 
strukturer. Det nye initiativ om 
videnbaserede regioner vil blive forbedret 
gennem et tættere samarbejde med ERA-
NET-systemet.

Or. en

Begrundelse

I ERA-NET-systemet tages der allerede nu højde for regionalt samarbejde. Aktiviteterne 
inden for rammerne af initiativet om videnbaserede regioner bør i videst mulig omfang 
supplere det regionale aspekt i ERA-NET-aktiviteterne.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 45
Bilag I, IV Kapaciteter, Videnbaserede regioner, Aktiviteter, afsnit 2 a (nyt)

Der bør fokuseres specifikt på samarbejdet 
mellem tilstødende grænseregioner, som 
det blev gjort i Interreg III-programmerne, 
og som fastlagt i bestemmelserne om de 
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territoriale målsætninger. Programmet om 
videnbaserede regioner bør omfatte 
løsninger på grænseoverskridende 
problemer samt mekanismer til fremme af 
det regionale, grænseoverskridende 
samarbejde på forskningsområdet, uanset 
om regionerne opfylder målsætninger om 
konvergens eller regional 
konkurrenceevne. 

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med regionalpolitikken har den grænseoverskridende regionalpolitik nogle 
særlige kendetegn og er af særlig betydning for EU-integrationen.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 46
Bilag I, IV Kapaciteter, Videnbaserede regioner, Aktiviteter, afsnit 2

I forbindelse med denne aktivitet vil der 
blive tilstræbt et samspil med EU's 
regionalpolitik, navnlig hvad angår 
konvergensregioner og fjernområder.

I forbindelse med denne aktivitet vil der 
blive tilstræbt et samspil med EU's 
regionalpolitik, hvad angår de prioriteter, 
som Kommissionen har fastlagt i 
lovgivningen om strukturfonde.

Or. en

Begrundelse

Det svarer i højere grad til logikken i afsnittet "Mål" i kapitlet om de videnbaserede regioner 
at udelade den udtrykkelige henvisning til konvergensregioner og fjernområder og i stedet 
tilføje en henvisning til de fastlagte prioriteter i det overordnede udtryk "lovgivningen om 
strukturfonde".

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 47
Bilag I, IV Kapaciteter, Videnbaserede regioner, Aktiviteter, afsnit 2

I forbindelse med denne aktivitet vil der 
blive tilstræbt et samspil med EU's 

I forbindelse med denne aktivitet vil der 
blive tilstræbt et samspil med EU's 
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regionalpolitik, navnlig hvad angår 
konvergensregioner og fjernområder.

regionalpolitik, navnlig hvad angår 
konvergensregioner og fjernområder. Inden 
for rammerne af denne synergi skal der 
mobiliseres supplerende tilskud fra 
strukturfondene og evt. fra Den 
Europæiske Investeringsbank, med sigte på 
at styrke de regionale strukturer for 
teknologioverførsel, navnlig forsker- og 
teknologiparker, innovationscentre og -
områder, teknologiske kuvøser og kuber.

Or. el

Begrundelse

Der er en notorisk mangel på teknologioverførsel på mellemstadiet, dvs. på stadiet mellem 
færdiggørelsen af det egentlige forskningsarbejde og realiseringen af forskningsresultatets 
kommercielle levedygtighed. Der er i dag mange regionale strukturer, der, selv om de 
bidrager til teknologioverførsel, støder på alvorlige finansieringsproblemer. Den 
kombinerede anvendelse af forskningsmidler og strukturfonde samt eventuelle bidrag fra EIB 
er således af ganske afgørende betydning for opfyldelsen af de fastlagte målsætninger i 
rammeprogrammet.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 48
Bilag I, IV Kapaciteter, Videnbaserede regioner, Aktiviteter, afsnit 2 a (nyt)

Disse synergier skal ikke finansiere de 
samme støtteberettigede omkostninger, og 
en decentraliseret forvaltning af 
tildelingsmekanismerne i EU's 
regionalpolitik er således sikret. 
Finansieringen af forskning og innovation 
gennem strukturfondene skal sigte på:
(1) forskningsinfrastrukturer 
(innovationscentre, teknologiparker osv.),
(2) innovative programmer 
(teknologioverførsel, 
informationsteknologier, opstart af 
virksomheder og projekter med anvendt 
forskning og konvertering af 
forskningsresultater til pilot- eller 
modelarbejde), og
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(3) miljøet for innovation (finansiering af 
små og mellemstore virksomheder, der ikke 
falder ind under anvendelsesområdet for 
det syvende rammeprogram og programmet 
for konkurrenceevne og innovation).

Or. el

Begrundelse

Ordførerens ændringsforslag er helt og holdent begrundet. Finansieringen af forskning og 
innovation gennem strukturfondene til fordel for nyskabende programmer bør imidlertid også 
omfatte konverteringen af forskningsresultaterne til pilot- eller modelarbejde.

Ændringsforslag af Stavros Arnaoutakis

Ændringsforslag 49
Bilag I, IV Kapaciteter, Videnbaserede regioner, Aktiviteter, afsnit 2 b (nyt)

Der stræbes også efter at skabe synergi 
gennem programmet for konkurrenceevne 
og innovation med henblik på at fremme 
regionernes udnyttelse af forsknings- og 
udviklingsresultaterne i samarbejde med 
industrisektoren og den private sektor i 
almindelighed.

Or. el

Begrundelse

Ordførerens ændringsforslag er helt og holdent begrundet. Samarbejdet med den private 
sektor i almindelighed bør dog nævnes, idet dette samarbejde ikke bør begrænses til 
industrisektoren. 

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 50
Bilag I, IV Kapaciteter, Forskningspotentiale, Aktiviteter, punkt 1 a (nyt)

• Styrkelsen af opstående og bestående 
ekspertisecentre i konvergensregionerne og 
i fjernområderne i EU, herunder deres 
"pilotering" af partnerorganisationer på 
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højt forskningsniveau, med henblik på at 
skabe en kritisk masse af forskere i de 
centre, som konvergensregionerne har 
valgt.

Or. el

Begrundelse

I lyset af forskningens natur og den fase, som Unionen gennemgår i øjeblikket som følge af 
udvidelsen, fremgår det klart, at forskningspotentialet er spredt, herunder forskning på højt 
plan, der "sidder i klemme" i de fattige regioner. Således bør der lægges vægt på disse 
forskeres mobilitet hen imod de europæiske ekspertisecentre og styrkelsen af opstående og 
bestående ekspertisecentre i konvergensregionerne og i fjernområderne i EU.

Ændringsforslag af Brigitte Douay

Ændringsforslag 51
Bilag I, IV Kapaciteter, Forskningspotentiale, Aktiviteter, afsnit 2

Der søges en stærk synergivirkning med 
EU’s regionalpolitik. Aktiviteter, som støttes 
inden for dette område, vil identificere 
behov og muligheder for at styrke 
forskningskapaciteten ved opstående og 
bestående ekspertisecentre i 
konvergensregionerne, som kan finansieres 
med midler fra strukturfondene og 
samhørighedsfonden.

Der søges en stærk synergivirkning med 
EU’s regionalpolitik. Aktiviteter, som støttes 
inden for dette område, vil identificere 
behov og muligheder for at styrke 
forskningskapaciteten ved opstående og 
bestående ekspertisecentre i 
konvergensregionerne, som kan finansieres 
med midler fra strukturfondene og 
samhørighedsfonden. Ekspertisebegrebet 
kan imidlertid ikke udelukkende være 
synonymt med højteknologi: De 
traditionelle sektorer bør også have 
mulighed for at modtage støtte i de 
regioner, der ikke er så langt fremme på 
forskningsområdet.

Or. fr

Begrundelse

I forbindelse med bestræbelserne på at skabe synergi gennem regionalpolitikken bør alle 
sektorer kunne modtage støtte fra fondene under det syvende rammeprogram. De 
højteknologiske sektorer støttes i stort omfang, og de mere traditionelle sektorer, der sikrer 
mange arbejdspladser, bør også støttes.
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Ændringsforslag af Gerardo Galeote Quecedo og Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 52
Bilag III, Finansieringsordninger, Indirekte aktioner, litra a, punkt 5

Støtte til uddannelse og karriereudvikling for 
forskere, hovedsageligt til gennemførelse af 
Marie Curie-aktiviteter.

Støtte til uddannelse og karriereudvikling for 
forskere til gennemførelse af Marie Curie-
aktiviteter. Nogle af midlerne i 
strukturfondene og samhørighedsfonden 
vil blive anvendt til uddannelse af forskere, 
og de vil blive forvaltet af centre eller 
personer fra erhvervslivet med 
forskningserfaring.

Or. es

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 53
Bilag III, Finansieringsordninger, Indirekte aktioner, litra a, punkt 6 a (nyt)

6a. Finansiering og fuld udnyttelse af 
forskningspotentialet i de europæiske 
regioner
Nemmere adgang til finansiering for 
"regionale forskningsbaserede 
kompetenceklynger" og for 
forskningspotentialet i 
konvergensregionerne og fjernområderne i 
EU. Inden for rammerne af denne ordning 
kan der mobiliseres supplerende tilskud fra 
strukturfondene og Den Europæiske 
Investeringsbank i form af lån, båndlagte 
midler, risikokapital, garantier, 
aktieporteføljer eller støtte til tekniske og 
organiske kapaciteter.

Or. el

Begrundelse

EIB's indgående kendskab til forvaltning af risikospredningsordninger vil være meget gavnlig 
for styrkelsen af den finansielle bistand til europæisk forskning. Disse ordninger vedrørende 
indirekte finansiel bistand er af afgørende betydning, ikke blot for at sikre gennemførelsen af 
meget omfattende forskningsprojekter (navnlig fælles teknologiinitiativer) som fastsat i den 
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nye ordning vedrørende finansielle faciliteter til risikospredning, men også for at styrke de 
regionale strukturer for forskning og udvikling samt forskningspotentialet i de europæiske 
regioner.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 54
Bilag III, Finansieringsordninger, Indirekte aktioner, litra b, afsnit 2

Fællesskabet gennemfører 
finansieringsordningerne i 
overensstemmelse med den i medfør af 
traktatens artikel 167 vedtagne forordning, 
de relevante statsstøtteregler, særlig 
Fællesskabets rammebestemmelser for 
statsstøtte til forskning og udvikling, samt 
internationale regler på området. Hvor store 
finansieringstilskud, der ydes over dette 
rammeprogram, og hvilken form de antager, 
skal kunne tilpasses i hvert enkelt tilfælde 
efter disse internationale regler, især hvis der 
kan påregnes tilskud fra andre former for 
offentlig finansiering, herunder fra andre 
EF-finansieringskilder, f.eks. Den 
Europæiske Investeringsbank.

Fællesskabet gennemfører 
finansieringsordningerne i 
overensstemmelse med den i medfør af 
traktatens artikel 167 vedtagne forordning, 
de relevante statsstøtteregler med fokus på 
aktiviteter inden for forskning og 
innovation, særlig Fællesskabets 
rammebestemmelser for statsstøtte til 
forskning og udvikling, samt internationale 
regler på området. Hvor store 
finansieringstilskud, der ydes over dette 
rammeprogram, og hvilken form de antager, 
skal kunne tilpasses i hvert enkelt tilfælde 
efter disse internationale regler, især hvis der 
kan påregnes tilskud fra andre former for 
offentlig finansiering, herunder fra andre 
EF-finansieringskilder, f.eks. Den 
Europæiske Investeringsbank.

Or. en

Begrundelse

I de nye forordninger om statsstøtte foreslået af Kommissionen fastsættes det udtrykkeligt, at 
støtten skal rettes mod aktiviteter inden for forskning og innovation i medlemsstaterne.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 55
Bilag III, Finansieringsordninger, Indirekte aktioner, litra b, afsnit 4

Drejer det sig om deltagere i en indirekte 
aktion, der er etableret i regioner med 
udviklingsefterslæb (konvergensregioner 
og fjernområder), ydes der supplerende 

Drejer det sig om deltagere i en indirekte 
aktion, der er etableret i regioner, ydes der 
supplerende tilskud fra strukturfondene, 
hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt, 
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tilskud fra strukturfondene, hvor dette er 
muligt og hensigtsmæssigt. Deltager enheder 
fra kandidatlandene, kan der på tilsvarende 
betingelser ydes et supplerende tilskud fra 
førtiltrædelsesinstrumenterne. Hvad angår 
aktiviteter, der hører under 
“forskningsinfrastruktur” i programmet 
“kapacitet” i det 7. rammeprogram, vil de 
nærmere finansieringsbestemmelser blive 
fastlagt med henblik på, at der er reel 
komplementaritet mellem Fællesskabets 
forskningsfinansiering og andre EU-
instrumenter og nationale kilder, navnlig 
strukturfondene.

under hensyntagen til de pågældende 
regioners behov. Dette tiltag skal 
gennemføres i overensstemmelse med de 
prioriteter, der er defineret i de nationale 
programmer og Kommissionens 
prioriteringer for gennemførelse af 
strukturfondene. Deltager enheder fra 
kandidatlandene, kan der på tilsvarende 
betingelser ydes et supplerende tilskud fra 
førtiltrædelsesinstrumenterne. Hvad angår 
aktiviteter, der hører under 
“forskningsinfrastruktur” i programmet 
“kapacitet” i det 7. rammeprogram, vil de 
nærmere finansieringsbestemmelser blive 
fastlagt med henblik på, at der er reel 
komplementaritet mellem Fællesskabets 
forskningsfinansiering og andre EU-
instrumenter og nationale kilder, navnlig 
strukturfondene.

Or. en


