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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om Horisont Europa-programmet og de 
øgede midler specielt til innovation inden for fødevarer og naturressourcer. Horisont Europa-
programmet er et centralt element i styrkelsen af EU's konkurrenceevne globalt og 
understøtter den økonomiske vækst i EU. Horisont Europa, rettet mod at støtte videnskabelige 
gennembrud og innovative varer og tjenesteydelser, vil hjælpe Europa med at tackle de 
aktuelle udfordringer, såsom klimaændringer, og skaber samtidig forretningsmuligheder.

De tildelte midler på 10 mia. EUR er nødvendige for at nå FN's mål om bæredygtig udvikling, 
såsom SDG 2 – Stop sult. Ordføreren insisterer på at bevare midlerne på mindst det foreslåede 
niveau på 10 mia. EUR. Men hvis det overordnede budget for Horisont Europa skal forhøjes, 
skal midlerne til klyngen Fødevarer og naturressourcer forhøjes forholdsmæssigt. 

Ordføreren mener, at Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter kan komme med 
det mest værdifulde bidrag vedrørende den femte klynge "Fødevarer og naturressourcer", der 
specifikt behandler landbrugsrelaterede emner. Derfor vil ordføreren gerne foreslå tilføjelsen 
af ordet "landbrug" i overskriften. Ordføreren ønsker at minde om, at klyngerne i den anden 
søjle om "Globale udfordringer og industriel konkurrenceevne" ikke er adskilte, men alle 
bidrager til hinandens specifikke områder. Ordføreren understreger desuden vigtigheden af 
grundforskning finansieret inden for rammerne af første søjle om "Åben videnskab", da den 
også spiller en vigtig rolle i processen med at skabe innovation inden for cirkulær 
bioøkonomi, der er et skridt frem i forhold til cirkulær økonomi

De syv nævnte bidragsområder i klynge fem dækker de vigtigste elementer, der bidrager til 
innovation inden for fødevarer og naturressourcer. Ordføreren vil dog stadig gerne gøre 
opmærksom på, at med begrænsning af anvendelsesområdet til havet og oceanerne, som 
foreslået vedrørende område nr. 4, ligger ferskvand uden for anvendelsesområdet. Ordføreren 
ønsker at inddrage ferskvand i sammenhængen, da det er en vigtig del af det akvatiske 
territorium. Ordføreren bifalder inddragelsen af skovbruget som et indsatsområde, da 
skovbruget er et fantastisk eksempel på fremme af cirkulær bioøkonomi.

En flerårig strategisk planlægning, hvor synergivirkningerne med andre EU-programmer skal 
tages i betragtning, vil sikre, at Horisont Europas målsætninger på programniveau vil blive 
gennemført på integreret vis. Ordføreren finder det af afgørende betydning, at 
synergivirkningerne sikres, og at de specifikke mål i den fælles landbrugspolitik eksempelvis 
bør medtages i den femte klynge. Ordføreren vil stadig gerne understrege, at selv om målene 
skulle blive harmoniseret, så bør de tildelte budgetter forblive adskilte mellem forskellige 
politikprogrammer. 

Ordføreren vil gerne foreslå en mission til den anden søjle. Den foreslåede mission er 
"Kulstofneutrale, modstandsdygtige, nærende og affaldsneutrale fødevaresystemer inden 
2035". Det er en mission, der kan understøttes af andre klynger, og som kan give fantastiske 
sidegevinster i form af innovation i forskellige sektorer. Europa er nødt til at finde alternative 
måder til at overgå til klimaintelligent landbrug og bæredygtig udnyttelse af 
naturressourcerne. Et centralt element er at reducere og i sidste ende fjerne affald og effektivt 
udnytte sidestrømme og affald fra industrielle produktionskæder.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at afspejle betydningen af at 
tage hånd om klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og FN's mål for bæredygtig udvikling vil 
dette særprogram bidrage til at 
mainstreame klimaindsatsen og til at nå det 
overordnede mål om, at 25 % af Unionens 
udgifter skal bidrage til at opfylde 
klimamålene. Aktionerne under dette 
særprogram forventes at bidrage med 35 % 
af særprogrammets samlede 
finansieringsramme til klimamålene. 
Relevante aktioner vil blive indkredset i 
løbet af særprogrammets forberedelse og 
gennemførelse og revurderet i forbindelse 
med relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser.

(5) For at afspejle betydningen af at 
tage hånd om klimaændringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og FN's mål for bæredygtig udvikling vil 
dette særprogram bidrage til at 
mainstreame klimaindsatsen og til at nå det 
overordnede mål om, at 25 % af Unionens 
udgifter skal bidrage til at opfylde 
klimamålene. Aktionerne under dette 
særprogram forventes at bidrage med 35 % 
af særprogrammets samlede 
finansieringsramme til klimamålene. 
Relevante aktioner vil blive indkredset i 
samråd med relevante interessenter og 
civilsamfundet i løbet af særprogrammets 
forberedelse og gennemførelse og 
revurderet i forbindelse med relevante 
evaluerings- og revisionsprocesser.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Særprogrammets aktioner bør 
anvendes til at imødegå markedssvigt eller
suboptimale investeringsforhold, på en 
forholdsmæssigt afpasset måde, uden at 
dette medfører overlapning eller fortrænger 

(6) Særprogrammets aktioner bør 
anvendes til at imødegå markedssvigt, 
særlig via FoI, der vedrører 
samfundsøkonomiske udfordringer, der 
lider under suboptimale investeringer, på 
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privat finansiering, og en klar europæisk 
merværdi sikres.

en forholdsmæssigt afpasset måde med 
henblik på formidling af information om 
støttemuligheder, uden at dette medfører 
overlapning eller fortrænger privat 
finansiering, og en klar europæisk 
merværdi sikres.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at afspejle det vigtige bidrag, 
som forskning og innovation bør yde til at 
tackle udfordringerne inden for 
fødevareområdet, landbrug, udvikling af 
landdistrikterne og bioøkonomi, og for at 
gribe de tilsvarende forsknings- og 
innovationsmuligheder i tæt synergi med 
den fælles landbrugspolitik, vil de 
relevante aktioner under særprogrammet 
blive støttet med 10 mia. EUR til klyngen 
"Fødevarer og naturressourcer" i perioden 
2021-2027.

(7) For at afspejle det vigtige bidrag, 
som forskning og innovation bør yde til at 
tackle udfordringerne inden for 
fødevareområdet, landbrug, udvikling af 
landdistrikterne og bioøkonomi, og for at 
gribe de tilsvarende forsknings- og 
innovationsmuligheder og metoder til 
implementering inden for 
landbrugssektoren i tæt synergi med den 
fælles landbrugspolitik, vil de relevante 
aktioner under særprogrammet blive støttet 
med det særlige bidrag på 10 mia. EUR til 
klyngen "Fødevarer og naturressourcer" i 
perioden 2021-2027. Bemærker, at 
præcisionsdyrkning er et vigtigt redskab 
til forbedring af udbyttet og 
produktiviteten, samtidig med at der 
skabes en bæredygtig fremtid for 
landbruget.

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fuldførelsen af det digitale indre 
marked og de stadig større muligheder som 
følge af konvergensen mellem digitale og 
fysiske teknologier kræver øgede 
investeringer. Horisont Europa vil bidrage 

(8) Fuldførelsen af det digitale indre 
marked og de stadig større muligheder som 
følge af konvergensen mellem digitale og 
fysiske teknologier kræver øgede 
investeringer og bedre adgang til 
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til denne indsats med en betydelig 
forøgelse af udgiftsbeløbet til primære 
aktiviteter inden for digital forskning og 
innovation sammenlignet med Horisont 
2020-rammeprogrammet for forskning og 
innovation6. Dette skal sikre, at Europa 
forbliver i front, når det drejer sig om 
forskning og innovation på det digitale 
område.

støtteprogrammer via bedre 
kommunikation. Horisont Europa vil 
bidrage til denne indsats med en betydelig 
forøgelse af udgiftsbeløbet til primære 
aktiviteter inden for digital forskning og 
innovation sammenlignet med Horisont 
2020-rammeprogrammet for forskning og 
innovation6. Dette skal sikre, at Europa 
forbliver i front, når det drejer sig om 
forskning og innovation på det digitale 
område.

_________________ _________________

6Af Kommissionens meddelelse "En ny, 
moderniseret flerårig finansiel ramme for 
en Europæisk Union, der effektivt lever op 
til de valgte prioriteter for perioden efter 
2020" fremgår det, at der er brugt 
13 mia. EUR på de primære digitale 
aktiviteter under Horisont 2020, 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/da/ALL/?uri=CELEX%3A52018D
C0098).

6Af Kommissionens meddelelse "En ny, 
moderniseret flerårig finansiel ramme for 
en Europæisk Union, der effektivt lever op 
til de valgte prioriteter for perioden efter 
2020" fremgår det, at der er brugt 
13 mia. EUR på de primære digitale 
aktiviteter under Horisont 2020, 
rammeprogrammet for forskning og 
innovation (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/da/ALL/?uri=CELEX%3A52018D
C0098).

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9 a) Det specifikke program bør sigte 
mod at øge niveauet af involvering fra 
relevante interessenter og civilsamfundet 
gennem programmet, herunder i 
forskningsdagsordenens opsætning, 
implementering og kommunikation.

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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a) styrke og udbrede topkvalitet a) forstærke Europas videnskabelige 
basis og styrke og udbrede topkvalitet

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forbinde og udvikle 
forskningsinfrastrukturer i hele det 
europæiske forskningsområde

c) forbinde, udvikle og lette bred 
adgang til forskningsinfrastrukturer i hele 
det europæiske forskningsområde

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) styrke forbindelsen mellem 
forskning og innovation og andre 
politikker, herunder målene for bæredygtig 
udvikling

i) styrke forbindelsen mellem 
forskning, innovation og uddannelse og 
andre politikker, herunder målene for 
bæredygtig udvikling

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) involvere borgere og slutbrugere i 
fælles udformning og fælles 
skabelsesprocesser

k) effektivt involvere borgere, 
relevante interessenter og slutbrugere i 
fælles udformning og fælles 
skabelsesprocesser, idet en tilgang med 
mange interessenter styrkes

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – litra l
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) forbedre videnskabelig 
kommunikation

l) forbedre videnskabelig 
kommunikation med henblik på at fremme 
social og politisk bevidstgørelse om det 
potentiale, der ligger i lovende 
fremspirende værktøjer og teknologier

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) forbedre innovationsfærdigheder n) forbedre forsknings- og
innovationsfærdigheder

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) klyngen "Fødevarer og 
naturressourcer" som beskrevet i bilag I, 
søjle II, afsnit 5

e) klyngen "Fødevarer, landbrug og 
naturressourcer" som beskrevet i bilag I, 
søjle II, afsnit 5

(ændringen fra klyngen "Fødevarer og 
naturressourcer til klyngen "Fødevarer, 
landbrug og naturressourcer" finder 
anvendelse på hele teksten)

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver mission kan der oprettes et 
missionsudvalg. Det skal bestå af ca. 
15 personer på højt niveau, herunder
relevante repræsentanter for slutbrugerne. 

1. For hver mission kan der oprettes et 
missionsudvalg. Det skal bestå af 10-20 
personer på højt niveau , som omfatter
relevante repræsentanter for 
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Missionsudvalget rådgiver om: civilsamfundet og slutbrugerne, 
interessenter og akademiske eksperter fra 
forskellige discipliner med viden om det 
emne, som missionsudvalget skal 
behandle. De enkelte missionsudvalg skal 
oprettes i henhold til en procedure med 
åbne indkaldelser af indstillinger eller 
interessetilkendegivelser. 
Missionsudvalget rådgiver om:

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIC-udvalget sammensættes af 15-20 
personer på højt niveau fra forskellige dele 
af Europas innovationsøkosystem, 
herunder iværksættere, virksomhedsledere, 
investorer og forskere. Det bidrager til 
offentlige oplysningsaktiviteter, hvor EIC-
udvalgets medlemmer stræber efter at øge 
EIC-brandets prestige.

EIC-udvalget sammensættes af 15-20 
personer på højt niveau fra forskellige dele 
af Europas innovationsøkosystem, 
herunder iværksættere, virksomhedsledere, 
investorer, akademiske eksperter og 
forskere. Det bidrager til offentlige 
oplysningsaktiviteter, hvor EIC-udvalgets 
medlemmer stræber efter at øge EIC-
brandets prestige.

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Bilag I – tabel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den strategiske planlægning vil fremme et 
stærkt engagement blandt borgere og 
civilsamfundsorganisationer på alle 
forsknings- og innovationsstadier, fælles 
tilvejebringelse af viden, effektiv fremme 
af lighed mellem kønnene, herunder 
integrering af kønsaspektet i forsknings- og 
innovationsindholdet, og sørge for 
overholdelse og fremme af de højeste 
standarder for etik og integritet.

Den strategiske planlægning vil fremme et 
stærkt engagement blandt borgere og 
civilsamfundet både inden for rammerne 
af selve den strategiske 
planlægningsproces og på alle andre 
forsknings- og innovationsstadier, 
herunder fastsættelse af en dagsorden. 
Med henblik på at fremme dette vil der 
blive indført en struktureret dialog med 
civilsamfundet. Processen vil også 
fremme fælles tilvejebringelse af viden, 
effektiv fremme af lighed mellem kønnene, 
herunder integrering af kønsaspektet i 
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forsknings- og innovationsindholdet, og 
sikre og fremme ansvarlig forskning og 
innovation og overholdelse af de højeste 
standarder for etik og integritet.

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den vil inkludere omfattende høringer og 
udvekslinger med medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet hvor det er relevant, 
og forskellige interessenter om prioriteter, 
herunder missioner under søjlen "Globale 
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne" og om hvilke typer af 
aktioner, det er passende at anvende, 
navnlig europæiske partnerskaber.

Den vil inkludere omfattende høringer og 
udvekslinger med medlemsstaterne, 
Europa-Parlamentet og forskellige 
interessenter om prioriteter, herunder 
missioner under søjlen "Globale 
udfordringer og industriel 
konkurrenceevne" og om hvilke typer af 
aktioner, det er passende at anvende, 
navnlig europæiske partnerskaber. 
Sådanne høringer bør fremme 
udvekslinger med den private sektor med 
henblik på at øge dens deltagelse og 
investeringer, så den kan levere 
innovationer med et udnyttelsespotentiale.

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der vil blive ydet passende støtte til 
mekanismer, der formidler programmet til 
potentielle ansøgere (f.eks. nationale 
kontaktpunkter).

Der vil blive ydet passende støtte til 
mekanismer, der formidler programmet til 
potentielle ansøgere og borgere gennem 
bevidsthedsskabende kampagner og andre 
promoveringsinitiativer (f.eks. nationale 
kontaktpunkter).

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Bilag I – afsnit 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vil ligeledes gennemføre 
informations- og 
kommunikationsaktiviteter i forbindelse 
med Horisont Europa for at promovere det 
forhold, at resultaterne er opnået med støtte 
fra EU. Den vil også øge offentlighedens 
bevidsthed om vigtigheden af forskning og 
innovation og om den bredere indvirkning 
og relevans af EU-finansieret forskning og 
innovation ved hjælp af publikationer, 
medierelationer, arrangementer, 
videnbanker, databaser, platforme med 
mange kanaler, websteder eller målrettet 
brug af sociale medier. Horisont Europa vil 
også yde støtte, så støttemodtagerne kan 
formidle deres arbejde og resultater til 
samfundet som helhed.

Kommissionen vil ligeledes gennemføre 
informations- og 
kommunikationsaktiviteter i forbindelse 
med Horisont Europa for at promovere 
eksisterende finansiering og det forhold, 
at resultaterne er opnået med støtte fra EU. 
Den vil også øge offentlighedens 
bevidsthed om vigtigheden af forskning og 
innovation og om den bredere indvirkning 
og relevans af EU-finansieret forskning og 
innovation ved hjælp af publikationer, 
medierelationer, arrangementer, 
videnbanker, databaser, platforme med 
mange kanaler, websteder eller målrettet 
brug af sociale medier. Horisont Europa vil 
også yde støtte, så støttemodtagerne kan 
formidle deres arbejde og resultater til 
samfundet som helhed.

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle I – punkt 1.1 – nr. 1.2 – nr. 1.2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning støttet af EFR forventes at føre 
til fremskridt ved vidensgrænsen med 
videnskabelige publikationer af højeste 
kvalitet og forskningsresultater med store 
samfundsmæssige og økonomiske 
virkninger, og hvor EFR sætter et klart og 
inspirerende mål for frontlinjeforskning i 
hele EU og Europa og på internationalt 
plan. Idet det sigter på at gøre EU til et 
mere attraktivt miljø for verdens bedste 
videnskabsfolk vil EFR stile mod en 
målbar forbedring af EU's andel af de mest 
citerede publikationer i verden og mod en 
betydelig stigning i det antal fremragende 
forskere fra lande uden for Europa, som det 
støtter. Støtten fra EFR tildeles i 
overensstemmelse med følgende 
veletablerede principper. Videnskabelig 
topkvalitet er det eneste kriterium for 
tildeling af støtte fra EFR. EFR følger 

Forskning støttet af EFR forventes at føre 
til fremskridt ved vidensgrænsen med 
videnskabelige publikationer af højeste 
kvalitet og forskningsresultater med store 
samfundsmæssige og økonomiske 
virkninger, og hvor EFR sætter et klart og 
inspirerende mål for frontlinjeforskning i 
hele EU og Europa og på internationalt 
plan. Idet det sigter på at gøre EU til et 
mere attraktivt miljø for verdens bedste 
videnskabsfolk vil EFR stile mod en 
målbar forbedring af EU's andel af de mest 
citerede publikationer i verden og mod en 
betydelig stigning i det antal fremragende 
forskere fra lande uden for Europa, som det 
støtter. Støtten fra EFR tildeles i 
overensstemmelse med følgende 
veletablerede principper. Videnskabelig 
topkvalitet er det eneste kriterium for 
tildeling af støtte fra EFR. EFR følger 
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"bottom-up"-princippet og fastlægger ikke 
på forhånd sine prioriteter.

"bottom-up"-princippet og fastlægger ikke 
på forhånd sine prioriteter. Der bør være 
balance mellem behovene for 
grundforskning, anvendt forskning og 
tværnational forskning og udvikling for at 
opnå en effektiv og hurtig omsætning af 
nye opdagelser til faktiske teknologier og 
kommercielle produkter.

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle I – punkt 3 – nr. 3.2 – nr. 3.2.1 – afsnit 4 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– De paneuropæiske 
forskningsinfrastrukturers livscyklus 
gennem udformning af nye 
forskningsinfrastrukturer, deres 
forberedelses- og gennemførelsesfase, 
deres drift i den tidlige fase i 
komplementaritet med andre 
finansieringskilder såvel som 
sammenlægning og optimering af 
økosystemet af forskningsinfrastrukturer 
ved at overvåge ESFRI's milepæle og 
fremme aftaler om levering af 
tjenesteydelser, udviklinger, fusioner eller 
afvikling af paneuropæiske 
forskningsinfrastrukturer

– De paneuropæiske 
forskningsinfrastrukturers livscyklus 
gennem udformning af nye 
forskningsinfrastrukturer, deres 
forberedelses- og gennemførelsesfase, 
deres drift i den tidlige fase i 
komplementaritet med andre 
finansieringskilder såvel som 
sammenlægning, tilpasning, 
vedligeholdelse og optimering af 
økosystemet af forskningsinfrastrukturer 
ved at overvåge ESFRI's milepæle og 
fremme aftaler om levering af 
tjenesteydelser, udviklinger, fusioner eller 
afvikling af paneuropæiske 
forskningsinfrastrukturer

Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mange af de udfordringer, som EU står 
over for, er også globale udfordringer. 
Omfanget og kompleksiteten af 
problemerne er enormt, og der er brug for 
passende midler, ressourcer og tiltag for at 
finde løsninger. Det er præcis de områder, 
hvor EU skal arbejde sammen på 

Mange af de udfordringer, som EU står 
over for, er også globale udfordringer. 
Omfanget og kompleksiteten af 
problemerne er enormt, og der er brug for 
passende midler, ressourcer og tiltag for at 
finde løsninger. Det er præcis de områder, 
hvor EU skal arbejde sammen indbyrdes 
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intelligent, fleksibel og fælles vis til gavn 
for borgerne og deres velfærd.

og med globale partnere på intelligent, 
fleksibel og fælles vis til gavn for borgerne 
og deres velfærd.

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskning inden for sundhed og innovation 
har i den forbindelse spillet en betydelig 
rolle, hvilket også er tilfældet, når det 
drejer sig om at forbedre produktiviteten 
og kvaliteten inden for sundhedsindustrien. 
EU står dog fortsat over for nye, 
fremvoksende eller vedvarende 
udfordringer, som truer borgerne og den 
offentlige sundhed, sundhedssystemernes 
og de sociale beskyttelsessystemer 
bæredygtighed såvel som 
sundhedsindustriens konkurrenceevne. 
Store sundhedsudfordringer i EU omfatter 
mangel på effektiv sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse, opståen af 
ikkeoverførbare sygdomme, spredning af 
antimikrobiel resistens over for lægemidler 
og opståen af smitsomme epidemier, øget 
miljøforurening, vedvarende uligheder på 
sundhedsområdet blandt og inden for 
lande, der i uforholdsmæssig grad rammer 
mennesker, som befinder sig i ugunstige 
eller sårbare faser af livet, opdagelse, 
forståelse, kontrol, forebyggelse og 
afbødning af sundhedsrisici i et hurtigt 
skiftende socialt, urbant og naturligt miljø, 
de voksende omkostninger for Europas 
sundhedssystemer og den gradvise 
indførelse af personaliserede 
medicintilgange samt digitalisering af 
sundhed og pleje, det voksende pres på 
Europas sundhedsindustri for at forblive 
konkurrencedygtig inden for 
sundhedsinnovation og udvikling heraf 
over for nye globale spillere.

Forskning inden for sundhed og innovation 
har i den forbindelse spillet en betydelig 
rolle, hvilket også er tilfældet, når det 
drejer sig om at forbedre produktiviteten 
og kvaliteten inden for sundhedsindustrien. 
EU står dog fortsat over for nye, 
fremvoksende eller vedvarende 
udfordringer, som truer borgerne og den 
offentlige sundhed, sundhedssystemernes 
og de sociale beskyttelsessystemer 
bæredygtighed såvel som 
sundhedsindustriens konkurrenceevne. 
Store sundhedsudfordringer i EU omfatter 
mangel på effektiv sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse, opståen af 
ikkeoverførbare sygdomme, spredning af 
antimikrobiel resistens over for lægemidler 
og opståen af smitsomme epidemier, øget 
miljøforurening, øget udbredelse af 
sygdomme, der skyldes en ubalanceret og 
usund kost; vedvarende uligheder på 
sundhedsområdet blandt og inden for 
lande, der i uforholdsmæssig grad rammer 
mennesker, som befinder sig i ugunstige 
eller sårbare faser af livet, opdagelse, 
forståelse, kontrol, forebyggelse og 
afbødning af sundhedsrisici i et hurtigt 
skiftende socialt, urbant og naturligt miljø, 
de voksende omkostninger for Europas 
sundhedssystemer og den gradvise 
indførelse af personaliserede 
medicintilgange samt digitalisering af 
sundhed og pleje, det voksende pres på 
Europas sundhedsindustri for at forblive 
konkurrencedygtig inden for 
sundhedsinnovation og udvikling heraf 
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over for nye globale spillere.

Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 1 – nr. 1.1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne vil især bidrage direkte til 
følgende mål for bæredygtig udvikling 
(SDG): SDG 3 — Sundhed og trivsel og 
SDG 13 — Klimaindsats.

Aktiviteterne vil især bidrage direkte til 
følgende mål for bæredygtig udvikling 
(SDG): SDG 2 — Stop sult, SDG 3 —
Sundhed og trivsel og SDG 13 —
Klimaindsats.

Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 1 – nr. 1.2 – nr. 1.2.1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bedre ernæring og personliggjort 
ernæring i løbet af hele personens levetid.

Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 3 – nr. 3.2 – nr. 3.2.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er en af de helt store tendenser at gøre 
objekter og apparater intelligente. Forskere 
og innovatorer, som udvikler kunstig 
intelligens og tilbyder applikationer inden 
for robotteknologi og andre områder, vil 
være en af de centrale drivkræfter for 
fremtidig vækst inden for økonomi og 
produktion. Mange sektorer, heriblandt 
sundheds-, fremstillings-, bygge- og 
landbrugsektoren, vil anvende og 
videreudvikle denne centrale 
støtteteknologi i andre dele af 
rammeprogrammet. Under udviklingen 
skal der sørges for sikkerheden ved de 

Det er en af de helt store tendenser at gøre 
objekter og apparater intelligente. Forskere 
og innovatorer, som udvikler kunstig 
intelligens og tilbyder applikationer inden 
for robotteknologi og andre områder, vil 
være en af de centrale drivkræfter for 
fremtidig vækst inden for økonomi og 
produktion. Mange sektorer, heriblandt 
sundheds-, fremstillings-, bygge-, fiskeri-
og landbrugssektoren, vil anvende og 
videreudvikle denne centrale 
støtteteknologi i andre dele af 
rammeprogrammet. Under udviklingen 
skal der sørges for sikkerheden ved de 
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applikationer, der er baseret på kunstig 
intelligens, ligesom risikoen skal vurderes 
og ondsindet brug og utilsigtet 
diskrimination på grundlag af køn eller 
race afværges. Det skal ligeledes sikres, at 
kunstig intelligens udvikles inden for en 
ramme, som respekterer EU's værdier og 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

applikationer, der er baseret på kunstig 
intelligens, ligesom risikoen skal vurderes 
og ondsindet brug og utilsigtet 
diskrimination på grundlag af køn eller 
race afværges. Det skal ligeledes sikres, at 
kunstig intelligens udvikles inden for en 
ramme, som respekterer EU's værdier og 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. KLYNGEN "FØDEVARER OG 
NATURRESSOURCER"

5. KLYNGEN "LANDBRUG,
FØDEVARER OG 
NATURRESSOURCER"

Ændringsforslag 27

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Menneskelige aktiviteter lægger et øget 
pres på jorden, havene og oceanerne, 
vandet, luften, biodiversiteten og andre 
naturressourcer. Ernæring af planetens 
voksende befolkning er direkte afhængig af 
de naturlige systemer og ressourcers 
sundhed. Kombineret med 
klimaforandringerne skaber menneskets 
voksende efterspørgsel efter 
naturressourcer et miljømæssigt pres, som 
går langt ud over de bæredygtige niveauer, 
og som påvirker økosystemerne og deres 
kapacitet til at bidrage til vores velfærd. 
Koncepterne med den cirkulære økonomi, 
bioøkonomien og den blå økonomi giver 
anledning til at skabe balance mellem de 
miljømæssige, sociale og økonomiske mål 
og bringe de menneskelige aktiviteter på et 

Menneskelige aktiviteter lægger et øget 
pres på jorden, havene og oceanerne, 
vandet, luften, biodiversiteten og andre 
naturressourcer. Ernæring af planetens 
voksende befolkning og opretholdelse af 
menneskers (fysiske og mentale) trivsel er 
direkte afhængig af landbrugs- og 
fødevareproduktion samt af de naturlige 
systemer og ressourcers sundhed. 
Kombineret med klimaforandringerne 
skaber menneskets voksende efterspørgsel 
efter naturressourcer et miljømæssigt pres, 
som går langt ud over de bæredygtige 
niveauer, og som påvirker økosystemerne 
og deres kapacitet til at bidrage til vores 
velfærd. Koncepterne med den cirkulære 
økonomi, agroøkologien, bioøkonomien 
og den blå økonomi giver anledning til at 
skabe balance mellem de miljømæssige, 
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bæredygtigt spor. sociale og økonomiske mål og bringe de 
menneskelige aktiviteter på et bæredygtigt 
spor.

Begrundelse

Problemet i EU er ikke mangel på fødevarer, men snarere fødevarer af dårlig kvalitet og 
voksende adskillelse fra det naturlige miljø, der berører menneskers trivsel og sundhed.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at vi kan opfylde målene for 
bæredygtig udvikling, garantere produktion 
og forbrug af sikre og sunde fødevarer, 
fremme bæredygtig praksis inden for 
landbrug, fiskeri og skovbrug, sikre adgang 
til rent vand og ren luft for alle, holde 
havene og oceanerne rene, og bevare og 
genetablere planetens vitale natursystemer 
og miljøet, kræver det, at vi udnytter 
potentialet ved forskning og innovation. 
Men der mangler klarhed om, hvilke veje 
der skal følges for at nå omstillingen til 
bæredygtighed og overvinde de 
vedvarende forhindringer. Omstilling til 
bæredygtigt forbrug og produktion og 
genopretning af planetens sundhed kræver 
investeringer i teknologier, nye 
forretningsmodeller og social og 
miljømæssig innovation. Det skaber nye 
muligheder for en bæredygtig, 
modstandsdygtig, innovativ og ansvarlig 
europæisk økonomi, sætter skub i 
ressourceeffektiviteten, produktiviteten og 
konkurrenceevnen samt genererer 
beskæftigelse og vækst.

For at vi kan opfylde målene for 
bæredygtig udvikling, garantere produktion 
og forbrug af sikre, næringsrige og sunde 
fødevarer, fremme bæredygtig praksis 
inden for landbrug, fiskeri og skovbrug, 
fremme bæredygtig anvendelse af jord, 
sikre adgang til rent vand, en frugtbar jord
og ren luft for alle, holde havene og 
oceanerne rene, og bevare og genetablere 
planetens vitale natursystemer og miljøet, 
kræver det, at vi udnytter potentialet ved 
forskning og innovation. Men der mangler 
klarhed om, hvilke veje der skal følges for 
at nå omstillingen til bæredygtighed og 
overvinde de vedvarende forhindringer. 
Omstilling til bæredygtigt forbrug og 
produktion med de begrænsninger, som 
planeten sætter, og genopretning af 
planetens sundhed kræver identificering og 
indsamling af flere og bedre data om de 
forskellige politikkers indvirkning på 
miljøet, investeringer i teknologier, nye 
forretningsmodeller, råstoffer og 
socioøkonomisk og miljømæssig 
innovation. Det skaber nye muligheder for 
en bæredygtig, modstandsdygtig, innovativ 
og ansvarlig europæisk økonomi, sætter 
skub i ressourceeffektiviteten, 
produktiviteten og konkurrenceevnen, 
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opretholder landbrugsdistrikternes 
levedygtighed samt genererer beskæftigelse 
og vækst.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne vil bygge på en videnbase og 
levere løsninger for bæredygtig forvaltning 
og brug af naturressourcer fra land og vand 
og en øget rolle for landbaserede og 
akvatiske systemer som kulstofdræn
sikring af fødevare- og 
ernæringsikkerheden, tilvejebringelse af 
sikker, sund og nærende kost fremskynde 
omstillingen fra en lineær økonomi baseret 
på fossile brændstoffer til en 
ressourceeffektiv, modstandsdygtig, 
kulstoffattig cirkulær økonomi, støtte 
udviklingen af en bæredygtig, biobaseret 
økonomi og den blå økonomi samt udvikle 
modstandsdygtige og levende land-, kyst 
og byområder.

Aktiviteterne vil bygge på en videnbase og 
levere løsninger for, at biodiversiteten 
opretholdes på baggrund af den voksende 
efterspørgsel efter naturressourcer,
bæredygtig og effektiv forvaltning og brug 
af naturressourcer fra land og vand og en 
øget rolle for landbaserede og akvatiske 
systemer for at øge bæredygtig dyrkning 
af biomasse og dermed kulstofbinding, -
lagring og -udskiftning, sikring af 
fødevare- og ernæringsikkerheden, 
tilvejebringelse af sikker, sund og nærende 
kost, støtte fødevare- og 
landbrugssystemer i forbindelse med 
gennemførelsen af agroøkologiske 
metoder til fordel for bæredygtigt 
landbrug, støtte indkomstdiversificering i 
landdistrikter, fremskynde omstillingen fra 
en lineær økonomi baseret på fossile 
brændstoffer til en ressourceeffektiv, 
modstandsdygtig, kulstoffattig cirkulær 
bioøkonomi, støtte udviklingen af en 
bæredygtig, biobaseret økonomi og den blå 
økonomi samt udvikle modstandsdygtige 
og levende land-, kyst og byområder.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De vil bidrage til at bevare og øge De vil bidrage til at bevare og øge 
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biodiversiteten og sikre langsigtet levering 
af økosystemtjenester, klimatilpasning og 
kulstofbinding (både på land og til havs). 
De vil hjælpe med at reducere 
drivhusgasemissionerne og andre 
emissioner, affald og forurening fra den 
primære produktion (både på land og i 
vand). De vil udløse investeringer, støtte 
omstillingen til en cirkulær økonomi, 
bioøkonomi og blå økonomi, alt imens de 
vil beskytte miljøets sundhed og integritet.

biodiversiteten, både i naturen og på 
dyrkede arealer, og sikre langsigtet 
levering af økosystemtjenester, tilpasning 
til klimaændringerne og kulstoflagring
(både på land og i vand). De vil desuden
hjælpe med at reducere 
drivhusgasemissionerne og andre 
emissioner, økotoksicitet, affald og 
forurening fra den primære produktion 
(både på land og i vand). De vil udløse 
investeringer, støtte omstillingen til en 
cirkulær økonomi, agroøkologi, 
bioøkonomi og blå økonomi, alt imens de 
vil beskytte miljøets sundhed og integritet. 
En forudsætning herfor er at forbedre 
kendskabet til status over biodiversiteten. 
De vil støtte løsninger, der kan fremme en 
avanceret multifunktionalitet i Unionens 
landbrug og styrke fødevareproduktionen 
på lokalt plan og fødevareproduktionens 
økonomiske levedygtighed.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De vil ligeledes fremme 
deltagelsesbaserede tilgange til forskning 
og innovation, herunder en tilgang med 
mange aktører, og udvikle videns- og 
innovationssystemer på lokalt, regionalt, 
nationalt og europæisk niveau. Social 
innovation med borgernes engagement og 
tillid til innovation vil være afgørende for 
at fremme nye forvaltnings-, produktions-
og forbrugsmønstre.

De vil ligeledes fremme 
deltagelsesbaserede tilgange til forskning 
og innovation, herunder en tilgang med 
mange aktører, og udvikle videns- og 
innovationssystemer og udbredelse af 
topkvalitet på lokalt, regionalt, nationalt og 
europæisk niveau. Social innovation med 
borgernes engagement og tillid til 
innovations- og fødevaresystemer -
gennem øget gennemsigtighed i 
fødevarekæden - vil være afgørende for at 
fremme nye forvaltnings-, produktions- og 
forbrugsmønstre, der også afhænger af 
informationsdeling i form af mærkning af 
bæredygtige produkter, så forbrugerne 
hjælpes til at vælge bæredygtige varer og 
blive bevidste om deres genanvendelighed.
Via denne tilgang med mange aktører i 
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fødevareforsyningskæden vil de arbejde 
på at sikre, at viden overføres til 
slutbrugerne og inddrage landbrugerne 
og andre brugere af landbrugsteknologi 
og -produkter i processen med at udvikle 
og gennemføre innovative udviklinger 
med henblik på at tackle udfordringer på 
tværs af fødevaresystemer. 

Ændringsforslag 32

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eftersom udfordringerne er komplese, 
indbyrdes forbunde og af global karakter, 
vil aktiviteterne følge en systemisk tilgang, 
hvor der samarbejdes med medlemsstater 
og internationale partnere, og hvor der er 
andre finansieringskilder og andre politiske 
initiativer. De vil indebære brugerdrevet 
anvendelse af miljørelaterede big data-
kilder som dem, der stammer fra 
Copernicus, EGNOS/Galileo, INSPIRE, 
EOSC, GEOSS, CEOS og EMODnet.

Eftersom udfordringerne er komplese, 
indbyrdes forbunde og af global karakter, 
vil aktiviteterne følge en systemisk tilgang, 
hvor der samarbejdes med medlemsstater 
og internationale partnere, og hvor der er 
andre finansieringskilder og andre politiske 
initiativer. De vil indebære brugerdrevet 
anvendelse af miljørelaterede big data-
kilder som dem, der stammer fra 
Copernicus, EGNOS/Galileo, INSPIRE, 
EOSC, GEOSS, CEOS og EMODnet. Den 
praktiske tilgang kan opretholdes ved 
hjælp af allerede eksisterende netværk 
oprettet af andre programmer inden for 
den fælles landbrugspolitik, såsom det 
europæiske innovationspartnerskab.

Begrundelse

De har den mest effektive måde at anvende midlerne på, så de eksisterende netværk bør 
udnyttes. Dette vil også bringe politiksektorerne nærmere på den videnskabelige diskussion.

Ændringsforslag 33

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.1 – afsnit 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klynge V vil især bidrage til missionen 
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"kulstofneutrale, modstandsdygtige, 
nærende og affaldsneutrale 
fødevaresystemer inden 2035", der 
fremgår af det specifikke arbejdsprogram.

Begrundelse

Denne mission bidrager til at overholde FN's SDG og overgang til klimaintelligente og 
effektive landbrugs- og fødevaresystemer. Minimering af madaffald og returnering af 
biprodukter til fødevarekæden er en meget vigtig del af det bæredygtige fødevaresystem. 
Missionen interagerer med forskellige sektorer i hele fødevarekæden fra "jord til bord" og er 
tæt tilknyttet andre klynger, såsom energi, sundhed og digitalisering.

Ændringsforslag 34

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.1 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsknings- og innovationsaktiviteter 
under denne klynge bidrager især til 
gennemførelse af målene for 
miljøhandlingsprogrammet, den fælles 
landbrugspolitik, den fælles fiskeripolitik, 
fødevarelovgivningen, havpolitikken, 
handlingsplanen for den cirkulære 
økonomi, EU's strategi for bioøkonomi og 
klima- og energirammen for 2030 såvel 
som EU's retlige bestemmelser om 
reduktion af luftforureningen.

Forsknings- og innovationsaktiviteter 
under denne klynge bidrager især til 
gennemførelse af målene for den fælles 
landbrugspolitik, 
miljøhandlingsprogrammet, den fælles 
fiskeripolitik, fødevarelovgivningen, 
havpolitikken, handlingsplanen for den 
cirkulære økonomi, EU's strategi for 
bioøkonomi, EU's strategi for biodiversitet 
2020, EU's strategi for en grøn 
infrastruktur, EU's skovstrategi og klima-
og energirammen for 2030 såvel som EU's 
retlige bestemmelser om reduktion af 
luftforureningen.

Begrundelse

EU's skovstrategi er en vigtig del af den bæredygtige forvaltning af naturressourcer.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
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Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.1 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne vil især bidrage direkte til 
følgende mål for bæredygtig udvikling 
(SDG): SDG 2 — Stop sult, SDG 6 —
Rent vand og sanitet, SDG 11 —
Bæredygtige byer og lokalsamfund, SDG 
12 — Ansvarligt forbrug og produktion, 
SDG 13 — Klimaindsats, SDG 14 — Livet 
i havet og SDG SDG — Livet på land.

Aktiviteterne vil især bidrage direkte til 
opnåelsen af målene for bæredygtig 
udvikling (SDG): SDG 2 — Stop sult, 
SDG 3 — Sundhed og trivsel, SDG 6 —
Rent vand og sanitet, SDG 7 —
Bæredygtig energi, SDG 8 — Anstændige 
jobs og økonomisk vækst, SDG 9 —
Industri, innovation og infrastruktur, SDG 
11 — Bæredygtige byer og lokalsamfund, 
SDG 12 — Ansvarligt forbrug og 
produktion, SDG 13 — Klimaindsats, SDG 
14 — Livet i havet og SDG — Livet på 
land.

Ændringsforslag 36

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.1 a. Da landbrugerne er vigtige 
forvaltere af det naturlige miljø i EU, skal 
de have løbende adgang til innovation og 
forskning, således at de kan producere 
fødevarer, foder og andre produkter på en 
bæredygtig og omkostningseffektiv måde. 
Innovation og forskning skal være 
tilgængelig for alle landbrugere, herunder 
små producenter, landdistrikter og 
regionerne i den yderste periferi og 
bjergregioner.

Ændringsforslag 37

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapaciteten til at observere miljøet Kapaciteten til at observere miljøet 
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underbygger forskningen og innovationen19

inden for bæredygtig brug og overvågning 
af fødevarer og naturressourcer. Forbedret 
rumlig og tidsmæssig dækning og 
prøvetagningsintervaller med lavere 
omkostninger såvel som adgang til og 
integrering af big data fra adskillige kilder 
giver mulighed for nye måder at overvåge, 
forstå og udarbejde prognoser for Jordens 
system. Der er brug for større udbredelse, 
udnyttelse og ajourføring af nye 
teknologier og fortsat forskning og 
innovation for at lukke hullerne inden for 
jordobservation på land og til havs og i 
atmosfæren, især gennem samarbejde 
inden for rammerne af det globale system 
af jordobservationssystemer (GEOSS) og 
dens europæiske komponent EuroGEOSS.

underbygger forskningen og innovationen19

inden for bæredygtig brug og overvågning 
af fødevarer og naturressourcer. Forbedret 
rumlig og tidsmæssig dækning og 
prøvetagningsintervaller med lavere 
omkostninger såvel som adgang til og 
integrering af big data fra adskillige kilder 
giver mulighed for nye måder at overvåge, 
forstå og udarbejde prognoser for Jordens 
processer og system. Der er brug for større 
udbredelse, udnyttelse og ajourføring af 
nye teknologier og fortsat forskning og 
innovation for at lukke hullerne inden for 
jordobservation på planetens overflade og 
i atmosfæren, især gennem samarbejde 
inden for rammerne af det globale system 
af jordobservationssystemer (GEOSS) og 
dens europæiske komponent EuroGEOSS.

__________________ __________________

19Jordobservation vil støtte forskning og 
innovation under andre 
interventionsområder inden for denne 
globale udfordring såvel som andre 
relevante dele af Horisont Europa.

19Jordobservation vil støtte forskning og 
innovation under andre 
interventionsområder inden for denne 
globale udfordring såvel som andre 
relevante dele af Horisont Europa.

Begrundelse

Planetens overflade dækker bredere end land og hav, da det også omfatter luften.

Ændringsforslag 38

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.1 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Brugerdrevne og systemiske 
tilgange, herunder åbne data, til miljødata 
og -oplysninger til komplekse 
modellerings- og prognosesystemer

– Brugerdrevne og systemiske 
tilgange, herunder åbne miljø- og geodata 
fra flere kilder og indsigtsfulde analyser 
af big data, der giver mulighed for 
procesbaseret modellering, forudsigelse
og erkendelse af nye risici

Begrundelse

Geodata er et af de vigtigste redskaber til analyse af naturressourcer.
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Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.1 – afsnit 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Biodiversitetsstatus, 
økosystembeskyttelse, modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer, 
fødevaresikkerhed, landbrug og skovbrug, 
arealanvendelse og ændringer i 
arealanvendelse, udvikling af byområder 
og bynære områder, forvaltning af 
naturressourcer, udnyttelse og bevaring af 
havene, maritim sikkerhed samt andre 
relevante områder 

– Biodiversitetsstatus, 
økosystembeskyttelse, modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer, 
kulstofbinding og -lagring i jorden, 
fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug 
og skovbrug, jordkvalitet, arealanvendelse 
og ændringer i arealanvendelse, udvikling 
af byområder og bynære områder, 
forvaltning af naturressourcer, udnyttelse 
og bevaring af havene, maritim sikkerhed 
samt andre relevante områder

Ændringsforslag 40

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.1 – afsnit 2 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Fælles skabelse, udnyttelse og 
valorisering af eksisterende og nye data 
giver mulighed for værdiskabende 
forretningsmuligheder

Begrundelse

Dataløsninger bliver nøglen til nye innovationstiltag, og det bør anerkendes.

Ændringsforslag 41

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.1 – afsnit 2 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Styrkelse af synergierne mellem de 
forskellige politiske sektorer ved hjælp af 
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data om miljø og naturressourcer

Ændringsforslag 42

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er brug for en bedre forståelse af 
biodiversiteten og økosystemerne, de 
mange tjenester, de yder, og klodens 
begrænsninger såvel som løsninger, der 
skal udnytte naturens kraft og 
kompleksitet, hvis vi skal håndtere de 
samfundsmæssige udfordringer, øge 
bæredygtigheden og nå EU's målsætning 
om "Et godt liv i en ressourcebegrænset 
verden" inden 2050 som fastsat i EU's 
syvende miljøhandlingsprogram. Der skal i 
hele værdikæden tages behørigt hensyn til 
potentielle opstrømsvirkninger. 
Internationalt samarbejde og bidrag til 
internationale tiltag og initiativer såsom 
Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform 
vedrørende Biodiversitet og 
Økosystemydelser er afgørende for at nå 
målsætningerne på området. Der er behov 
for en bedre forståelse af, hvordan 
omstillingen til bæredygtighed i det 
økonomiske, sociale og naturlige system 
styres på lokalt og globalt niveau.

Der er brug for en bedre forståelse af 
biodiversiteten og økosystemerne, 
tendenser i de forandringer, de undergår, 
og de trusler, de står over for, de mange 
tjenester, de yder, og klodens 
begrænsninger såvel som løsninger, der 
skal udnytte naturens kraft og 
kompleksitet, hvis vi skal håndtere de 
samfundsmæssige udfordringer, øge 
bæredygtigheden og nå EU's målsætning 
om "Et godt liv i en ressourcebegrænset 
verden" inden 2050 som fastsat i EU's 
syvende miljøhandlingsprogram. Der skal i 
hele værdikæden tages behørigt hensyn til 
potentielle opstrømsvirkninger. Forskning 
er nødvendig for at udvikle og bidrage til 
beskyttelse af biodiversiteten, med henblik 
på at bevare 
skovbrugsforvaltningskoncepter og 
landbrugsproduktion. Internationalt 
samarbejde og bidrag til internationale 
tiltag og initiativer såsom Den 
Mellemstatslige Videnspolitikplatform 
vedrørende Biodiversitet og 
Økosystemydelser er afgørende for at nå 
målsætningerne på området. Der er behov 
for en bedre forståelse af, hvordan 
omstillingen til bæredygtighed i det 
økonomiske, sociale og naturlige system 
styres på lokalt og globalt niveau.

Begrundelse

Klynge V under Horisont Europa bør understøtte den fælles landbrugspolitiks specifikke mål.
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Ændringsforslag 43

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.2 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Status over og værdien af 
biodiversitet, land- og havøkosystemer, 
naturkapital og økosystemtjenester

– Status over og værdien af 
biodiversitet, land- og vandøkosystemer, 
naturkapital og økosystemtjenester og den 
primære produktions bæredygtighed

Begrundelse

Havøkosystem er for snævert et begreb, og vi bør henvise til vandøkosystemer, som omfatter 
alle have, oceaner og indvande.

Ændringsforslag 44

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.2 – afsnit 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Modellering af tendenser og 
integrerede scenarier for biodiversitet, 
økosystemtjenester og god livskvalitet på 
forskellige niveauer og af forskelligt 
omfang, biotoper og økosystemers 
potentielle bidrag som kulstofdræn i 
forskellige klimaforandringsscenarier

– Modellering af tendenser og 
integrerede scenarier for biodiversitet, 
økosystemtjenester og god livskvalitet på 
forskellige niveauer og af forskelligt 
omfang, biotoper og økosystemers 
potentielle bidrag som kulstofdræn i 
forskellige klimaforandringsscenarier 
sammenhænge mellem brug af 
forbindelser og forhøjet dødelighed for 
bestøvende insekter

Ændringsforslag 45

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.2 – afsnit 2 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Integrering af biodiversitets- og 
økosystemtjenester i regeringer og 
virksomheders beslutningstagning og 
regnskabssystemer såvel som 

– Integrering af biodiversitets- og 
økosystemtjenester i regeringer og 
virksomheders beslutningstagning og 
regnskabssystemer såvel som 
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kvantificering af disse tjenesters fordele kvantificering af disse tjenesters fordele 
tilvejebringelse af pålidelig videnskabelig 
forskning til korrekt belønning af 
landbrugere som led i 
landbrugsordninger under den fælles 
landbrugspolitik for ydelser, der ydes i 
form af forbedret biodiversitet og 
miljøpræstationer

Ændringsforslag 46

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.2 – afsnit 2 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Fleksible og multifunktionelle 
naturbaserede løsninger til håndtering af 
udfordringerne i byer, land- og 
kystområder i forbindelse med 
klimaforandringer, naturkatastrofer, 
biodiversitetstab, forringelser af 
økosystemer, forurening og borgerens 
sundhed og velfærd

– Fleksible og multifunktionelle 
naturbaserede løsninger til håndtering af 
udfordringerne i byer, land- og 
kystområder i forbindelse med landbrugets 
produktivitet og 
konkurrenceevne,klimaforandringer, 
naturkatastrofer, biodiversitetstab, 
forringelser af økosystemer, forurening og 
borgerens sundhed og velfærd

Begrundelse

Landbrugets produktivitet og konkurrenceevne er afgørende for en bæredygtig 
fødevareproduktion, da vi har behov for en effektiv landbrugssektor.

Ændringsforslag 47

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.2 – afsnit 2 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Tilgange med levende laboratorier 
og mange aktører, der inddrager 
myndigheder, interessenter, virksomheder 
og civilsamfundet i fælles udformning og 
skabelse af systemiske løsninger til 
bevaring, genskabelse og bæredygtig brug 
af naturkapital, styringen af omstillingen til 
bæredygtighed og bæredygtige 

– Tilgange med levende laboratorier 
og mange aktører, der inddrager 
myndigheder, interessenter, producenter, 
virksomheder og civilsamfundet i fælles 
udformning og skabelse af systemiske 
løsninger til bevaring, genskabelse og 
bæredygtig brug af naturkapital, styringen 
af omstillingen til bæredygtighed og 
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forvaltningsmuligheder for så vidt angår 
økonomiske aktiviteter i løbet af hele 
værdikredsløbet.

bæredygtige forvaltningsmuligheder for så 
vidt angår økonomiske aktiviteter i løbet af 
hele værdikredsløbet.

Begrundelse

Producentsektoren er den centrale aktør i fødevarekæden.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I en skiftende kontekst giver 
modstandsdygtige og bæredygtige 
landbrugs- og skovbrugssystemer 
økonomiske, miljømæssige og sociale 
fordele til den primære produktion. Ud 
over at bidrage til fødevare- og 
ernæringssikkerheden bidrager de til 
dynamiske værdikæder, forvaltning af jord-
og naturressourcer og leverer en række 
vigtige offentlige goder, herunder 
kulstofbinding, bevaring af biodiversitet, 
bestøvning og offentlig sundhed. Der er 
brug for integrerede tilgange for at fremme 
de mange forskellige funktioner ved land-
og skovbrugets (øko)systemer, idet der 
tages højde for den skiftende kontekst, den 
primære produktion befinder sig i, navnlig 
i forbindelse med klima og miljø, 
ressourcetilgængelighed, demografi og 
forbrugsmønstre. Det er ligeledes 
nødvendigt at tage hånd om landbrugs- og 
skovbrugsaktiviteternes rumlige og 
socioøkonomiske dimension og mobilisere 
landområdernes potentiale.

I en skiftende kontekst giver 
modstandsdygtige og bæredygtige 
landbrugs- og skovbrugssystemer 
økonomiske, miljømæssige og sociale 
fordele til den primære produktion. Ud 
over at sikre fødevare- og 
ernæringssikkerheden bidrager de til 
dynamiske værdikæder, forvaltning af jord-
og naturressourcer og leverer en række 
vigtige offentlige goder, herunder 
kulstofbinding, bevaring af biodiversitet, 
bestøvning og offentlig sundhed. Der er 
brug for integrerede tilgange for at fremme 
de mange forskellige funktioner ved land-
og skovbrugets (øko)systemer, idet der 
tages højde for målene for den fælles 
landbrugspolitik og den skiftende 
kontekst, den primære produktion befinder 
sig i, navnlig i forbindelse med klima og 
miljø, ressourcetilgængelighed, 
konkurrenceevne, demografi og 
forbrugsmønstre samt nye 
planteskadegørere og -sygdomme. Dette 
forudsætter, at der opnås bedre 
videnskabelig forståelse af de forskellige 
landbrugssystemers indvirkning på 
bevarelse/tab af biodiversitet og 
økosystemer. Det er ligeledes nødvendigt 
at tage hånd om landbrugs- og 
skovbrugsaktiviteternes rumlige og 
socioøkonomiske dimension og mobilisere 
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landområdernes potentiale. Landbrugerne 
har også behov for løbende adgang til 
innovation, ny teknologi og forskning, 
således at de kan producere fødevarer på 
en bæredygtig måde, så vi både kan 
forsyne verdens befolkning med mad og 
beskytte miljøet til glæde for fremtidige 
generationer. Derudover er det vigtigt at 
se på dynamikken i grænsefladen mellem 
land og by hvad angår sammenhængen 
mellem byernes ekspansion og landbrugs-
/skovbrugslandskaber, dynamikken 
mellem bolig og arbejdssted og 
landdistrikter, som er gode at leve i.

Ændringsforslag 49

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Økologisk landbrug og agroøkologisk 
landbrug bærer på et stort potentiale for 
at nå målene for bæredygtig udvikling. 
Horisont Europa sigter derfor mod at 
opskalere disse landbrugspraksisser. I 
øjeblikket dyrkes under 10 % af EU's 
landbrugsareal økologisk. For at 
muliggøre en opskalering bør 20 % af det 
samlede budget, der anvendes på 
landbrug, skovbrug, landdistrikter og 
fødevaresystemer, afsættes til forskning, 
der specifikt fokuserer på agroøkologiske 
tilgange til gavn for såvel de økologiske 
som de konventionelle systemer. Der bør 
navnlig fokuseres på landbrugssystemer 
af høj naturværdi på grund af den store 
biodiversitet og de kulturelle værdier, de 
indebærer, og på påvisning af optimale 
veje til indkomstspredning, bevarelse af 
vitaliteten i landdistrikterne og den 
overordnede bæredygtighed for at sikre, at 
der tages hånd om alle dimensioner heraf 
på en sammenhængende måde.
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Ændringsforslag 50

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klar og videnskabelig korrekt information 
til alle borgerne om de primære 
fødevareproduktionsprocesser med 
henblik på at øge forståelsen og accepten 
af samt støtten til behovet for innovation 
inden for landbruget.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2.3 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Metoder, teknologier og værktøjer 
til bæredygtig og modstandsdygtig 
produktion inden for landbrug og skovbrug 

– Metoder, teknologier og værktøjer 
til bæredygtig og modstandsdygtig 
produktion inden for landbrug og skovbrug 
og løsninger for et kulstofneutralt 
landbrug og bæredygtig brug af 
naturressourcer, herunder metoder til en 
bedre og mere effektiv plante- og dyreavl

Ændringsforslag 52

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.3 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Bæredygtig forvaltning og effektiv 
brug af naturressourcer (f.eks. jord, vand, 
næringsstoffer og biodiversitet, herunder 
genetiske ressourcer) inden for landbrug og 
skovbrug, alternativer til fossilbaserede 
ressourcer og tilpasning til den cirkulære 
økonomis principper

– Bæredygtig brug af naturressourcer 
(f.eks. jord, vand, næringsstoffer og 
biodiversitet, herunder genetiske 
ressourcer) inden for landbrug og 
skovbrug, alternativer til fossilbaserede 
ressourcer og tilpasning til den cirkulære 
økonomis og bioøkonomiens principper, 
koncepter for genvinding og cirkulering 
af næringsstoffer med henblik på et 
modstandsdygtigt landbrug og en 
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modstandsdygtig fødekæde

Begrundelse

For at få synergivirkning mellem forskellige programmer bør der tages hensyn til målene i 
den fælles landbrugspolitik, især i femte klynge under søjle II.

Ændringsforslag 53

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.3 – afsnit 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Klima- og miljøkonsekvenser ved 
aktiviteter i den primære sektor, 
landbrugets og skovbrugets potentiale som 
kulstofdræn og evne til at modvirke 
drivhusgasemissioner, herunder tilgange til 
negative emissioner

– Klima- og miljøkonsekvenser ved 
aktiviteter i den primære sektor og gennem 
værdikæden, landbrugets og skovbrugets 
potentiale som kulstofdræn og evne til at 
modvirke drivhusgasemissioner, herunder 
tilgange til negative emissioner, jordens 
rolle som kulstofbinding og -udskiftning 
samt teknologier og metoder til at øge 
dens kapacitet til lagring af kulstof

Begrundelse

Jord har også en stor kapacitet til kulstofbinding og -lagring, hvilket er vigtigt at erkende.

Ændringsforslag 54

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.3 – afsnit 2 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Anvendelse af moderne avl og 
genomforskning til at diversificere 
forsyningen med biomasseråvarer og til at 
accelerere væksten og biosyntese og 
dermed CO2-bindingen i både skov- og 
landbrug, også for at sikre 
fødevareproduktionen
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Begrundelse

Der kræves moderne avlsteknologier for at opretholde vores evne til at brødføde den 
voksende befolkning.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2.3 – afsnit 2 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Planteskadegørere og -sygdomme, 
dyresundhed og -velfærd, alternativer til 
brug af omstridte pesticider, antibiotika og 
andre stoffer 

– Planteskadegørere og -sygdomme, 
dyresundhed og -velfærd, herunder 
udvikling af integrerede 
landbrugsstrategier, alternativer til brug af 
omstridte pesticider, herbicider, 
fungicider, antibiotika og andre potentielt 
skadelige stoffer, vægt på naturbaserede 
løsninger og sundhedsfremmende 
levevilkår, forskning i pesticider med lav 
risiko som en metode til at støtte integreret 
skadedyrskontrol

Ændringsforslag 56

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.3 – afsnit 2 – led 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Innovation inden for landbrug i 
grænsefladerne mellem landbrug, 
akvakultur og skovbrug samt i byområder

– Innovation inden for landbrug i 
grænsefladerne mellem landbrug, 
akvakultur og skovbrug samt i byområder, 
grænsefladerne mellem landbrugs- og 
bylandskaber og effekterne af 
ekspanderende byer på landbrugs- og 
skovbrugslandskaber og fremme af 
erhvervsudviklingen i landdistrikter

Begrundelse

Efterhånden som en stigende andel af befolkningen bor i byområderne, bør landbruget tage 
dette i betragtning og ligeledes finde løsninger, der gør det muligt at drive erhverv i 
landdistrikterne.
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Ændringsforslag 57

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.3 – afsnit 2 – led 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Arealanvendelse, udvikling af 
landdistrikter og territoriale forbindelser, 
udnyttelse af de sociale, kulturelle, 
økonomiske og miljømæssige fordele ved 
landområderne til nye tjenester, 
forretningsmodeller, værdikæder og 
offentlige goder

– Arealanvendelse, udvikling af 
landdistrikter og territoriale forbindelser
mellem innovative økosystemer, udnyttelse 
af de sociale, kulturelle, økonomiske og 
miljømæssige fordele ved landområderne 
til nye tjenester, forretningsmodeller, 
værdikæder og offentlige goder, påvisning 
af muligheden for at støtte udvikling af 
kvalifikationer og videndeling på disse 
områder, herunder ved hjælp af 
uddannelse og lærepladser til unge og 
nytilkomne landbrugere

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2.3 – afsnit 2 – led 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Digital innovation inden for 
landbrug, skovbrug og på tværs af 
værdikæder og landområder gennem 
anvendelse af data og udvikling af 
infrastruktur, teknologier og 
forvaltningsmodeller 

– Digital innovation og udvikling af 
intelligente løsninger inden for landbrug, 
skovbrug og på tværs af værdikæder og 
landområder gennem anvendelse af data og 
udvikling af infrastruktur, teknologier og 
forvaltningsmodeller med henblik på at 
forbedre de ressourceeffektivitets- og 
miljøpræstationsmodeller, som er 
tilgængelige for landbrugerne, påvisning 
af eksisterende og potentielle metoder til 
integrering af 
præcisionsdyrkningssystemer i små og 
mellemstore bedrifter, påvisning af 
eksisterende eller potentielle løsninger for 
forarbejdning af store mængder data fra 
forskellige typer 
præcisionsdyrkningssensorer samt 
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påvisning af eksisterende eller potentielle 
løsninger for integration af disse data i 
brugervenlige støttesystemer til 
landbrugsforvaltning

Ændringsforslag 59

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.3 – afsnit 2 – led 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Landbrugsviden og 
innovationssystemer og deres indbyrdes 
sammenhæng på forskellige niveauer, 
rådgivning, opbygning af færdigheder og 
informationsudveksling.

– Landbrugsviden og 
innovationssystemer og deres indbyrdes 
sammenhæng på forskellige niveauer, 
rådgivning, opbygning af færdigheder og 
informationsudveksling, forbedring af 
videnudveksling og fremme af nye 
tilgange som f.eks. benchmarking af 
landbrugspræstationer med henblik på at 
hjælpe landbrugerne til at tilpasse sig og 
med forvaltningen af deres bedrifter

Ændringsforslag 60

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.3 – afsnit 2 – led 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omstilling til integrerede og 
forskelligartede fødevare- og 
landbrugssystemer og former for 
dyrkningspraksis, herunder brug af 
agroøkologiske tilgange, som gavner både 
konventionelt og økologisk landbrug

Ændringsforslag 61

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.3 – afsnit 2 – led 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Forbedret kommunikation med 
offentligheden om primære 
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produktionsprocesser med henblik på at 
skabe større forståelse for og accept af 
landbrugsinnovationernes rolle

Ændringsforslag 62

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.3 – afsnit 2 – led 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Udvikling af nye proteinkilder for at 
forbedre EU's selvforsyning inden for 
proteinproduktion

Ændringsforslag 63

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.3 – afsnit 2 – led 11 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Anvendelse af innovation inden for 
planteavl i praksis: videreudvikling og 
forbedring af de seneste 
planteavlsmetoder og fremme af 
teknologier som f.eks. genomsekventering 
og genpåvisning med henblik på et 
bæredygtigt og øget udbytte, forbedret 
ernæring og bedre fødevarekvalitet for 
dermed at nedbringe fødevarespild

Ændringsforslag 64

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Havenes og oceanernes naturkapital og 
økosystemtjenester tilbyder væsentlige 
socioøkonomiske fordele og 
velfærdsfordele. Dette potentiale er under 
enormt pres fra menneskelige og naturlige 
stressfaktorer såsom forurening, 
overfiskeri, klimaforandringer, stigende 

Havenes, oceanernes og 
ferskvandsområdernes naturkapital og 
økosystemtjenester tilbyder væsentlige 
socioøkonomiske fordele og 
velfærdsfordele. Dette potentiale er under 
enormt pres fra menneskelige og naturlige 
stressfaktorer såsom forurening, 
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vandstand og ekstreme vejrhændelser. For 
at undgå, at havene og oceanerne når et 
punkt, hvor der ikke er nogen vej tilbage, 
er det nødvendigt at øge vores viden og 
forståelse, så vi på bæredygtig vis kan 
forvalte, beskytte og genoprette marine og 
kystnære økosystemer og forhindre 
havforurening inden for rammerne af en 
forbedret og ansvarlig havforvaltning. 
Dette vil også indebære forskning, som kan 
frigøre havenes og oceanernes enorme og 
uudnyttede økonomiske potentiale for 
producere flere fødevarer uden at øge 
presset herpå og bidrage til at lette presset 
på ressourcerne på land og i ferskvand og 
oceaner. Der er brug for 
partnerskabstilgange, herunder 
havområdestrategier og makroregionale 
strategier, som går ud over EU's rammer 
(f.eks. i Middelhavet, Østersøen, 
Sortehavet, Atlanterhavet, Det Caribiske 
Hav og Det Indiske Ocean), og for at 
bidrage til at opfylde den internationale 
havforvaltnings forpligtelser, initiativer 
som eksempelvis FN's "Decade of Ocean 
Science for Sustainable Development" og 
forpligtelserne knyttet til bevaringen af 
havets biodiversitet i områder, der ligger 
uden for national jurisdiktion.

nedsivning af næringssalte, overfiskeri, 
klimaforandringer, stigende vandstand og 
ekstreme vejrhændelser. For at undgå, at 
havene, oceanerne og 
ferskvandsområderne når et punkt, hvor 
der ikke er nogen vej tilbage, og for at 
fremme den blå økonomis værdikæder, er 
det nødvendigt at øge vores viden og 
forståelse, så vi på bæredygtig vis kan 
forvalte, beskytte og genoprette marine og 
kystnære økosystemer og forhindre 
havforurening inden for rammerne af en 
forbedret og ansvarlig havforvaltning. 
Dette vil også indebære forskning, som kan 
frigøre havenes, oceanernes og 
ferskvandsområdernes enorme og 
uudnyttede økonomiske potentiale for 
producere flere fødevarer uden at øge 
presset herpå og bidrage til at lette presset 
på ressourcerne på land og i ferskvand og 
oceaner. Der er brug for 
partnerskabstilgange, herunder 
havområdestrategier, 
fiskeridistriktsstrategier og 
makroregionale strategier, herunder
strategier, som går ud over EU's rammer 
(f.eks. i Middelhavet, Østersøen, 
Sortehavet, Atlanterhavet, Det Caribiske 
Hav og Det Indiske Ocean), og for at 
bidrage til at opfylde den internationale 
havforvaltnings forpligtelser, initiativer 
som eksempelvis FN's "Decade of Ocean 
Science for Sustainable Development" og 
forpligtelserne knyttet til bevaringen af 
akvatisk biodiversitet i områder, der ligger 
uden for national jurisdiktion.

Begrundelse

Have og oceaner er for snævert afgrænset; ferskvandsområder skal også medtages. Med 
ændringsforslaget refereres til fiskeridistrikter på grund af deres stadig større internationale 
relevans som en integrerende del af Den Europæiske Unions strategi for en bæredygtig 
udnyttelse af havene økonomiske potentiale, især inden for rammerne af partnerskaber med 
tredjelande.
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Ændringsforslag 65

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.4 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Bæredygtigt havbrug og fiskeri til 
produktion af fødevarer, herunder 
alternative proteinkilder, med øget 
fødevaresikkerhed, fødevaresuverænitet og 
modstandsdygtighed over for 
klimaændringer

– Bæredygtigt havbrug og dambrug, 
fiskeri og akvakultur til produktion af 
fødevarer, herunder akvatiske miljøer som
alternative proteinkilder, med øget 
fødevaresikkerhed, fødevaresuverænitet og 
modstandsdygtighed over for 
klimaændringer

Begrundelse

Havbrug er for snævert afgrænset; dambrug skal også medtages.

Ændringsforslag 66

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.4 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Øget modstandsdygtighed i 
havøkosystemerne og således sikring af 
havenes og oceanernes sundhed, 
bekæmpelse og afbødning af virkningerne 
af naturens og menneskets pres såsom 
forurening, plast, eutrofiering, forsuring, 
opvarmning af have og oceaner og stigende 
vandstand, under hensyntagen til 
krydsfeltet mellem land og vand og 
fremme af en cirkulær tilgang

– Øget modstandsdygtighed i de 
akvatiske økosystemer og således sikring 
af havenes, oceanernes og 
ferskvandsområdernes sundhed, 
bekæmpelse og afbødning af virkningerne 
af naturens og menneskets pres såsom 
forurening, plast, eutrofiering, forsuring, 
opvarmning af have og oceaner og stigende 
vandstand, under hensyntagen til 
krydsfeltet mellem land og det akvatiske 
miljø og fremme af en cirkulær tilgang

Begrundelse

Have og oceaner er for snævert afgrænset; ferskvandsområder skal også medtages.

Ændringsforslag 67

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.4 – afsnit 2 – led 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Blå værdikæder, alsidig brug af 
havområderne, vækst i sektoren for 
vedvarende energi fra have og oceaner, 
herunder bæredygtige mikro- og 
makroalger

– Blå værdikæder, alsidig brug af 
havområderne, vækst i sektoren for 
vedvarende energi fra have og oceaner, 
herunder bæredygtige mikro- og 
makroalger, og investeringer i maritime 
teknologier og tjenester, såsom havenergi 
og marin bioteknologi

Begrundelse

Med ændringsforslaget tydeliggøres en række strategiske prioriteringer, som Unionen 
allerede har fastlagt med andre instrumenter, såsom Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, i 
forbindelse med innovation og videnskabelig forskning.

Ændringsforslag 68

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.4 – afsnit 2 – led 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Blå innovation, herunder blå og 
digitale økonomier i kystområder, kystbyer 
og -havne, for at styrke 
modstandsdygtigheden i kystområderne og 
øge fordelene for borgerne.

– Blå innovation, herunder blå og 
digitale økonomier i kystområder, kystbyer 
og -havne, for at styrke 
modstandsdygtigheden i kystområderne og 
træffe modforanstaltninger mod den 
gradvise affolkning samt styrke 
beskæftigelsen og fremme en bæredygtig 
turisme over tid.

Begrundelse

Med ændringsforslaget refereres til problemet med affolkning af kystområderne, specielt hvad 
angår de unge, på grund af manglen på arbejdspladser, udvandring og en vanskelig 
bæredygtighed, hvad angår aktiviteter i forbindelse med fiskeri, samt manglende 
understøttelse af turismen.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.5 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kombinerede virkninger af 
befolkningstilvækst, ressourceknaphed og 
overudnyttelse, miljøforringelse, 
klimaforandringer og migration skaber 
hidtil usete udfordringer, som kræver en 
ændring af fødevaresystemet (FOOD 
2030)20. Den nuværende 
fødevareproduktion og forbruget er i 
udpræget grad uholdbar, og vi står 
samtidig over for den dobbelte 
fejlernæringsbyrde, hvor underernæring 
sameksisterer med overvægt. Fremtidens 
fødevaresystemer skal levere sikre og 
sunde kvalitetsfødevarer til alle, være 
understøttet af ressourceeffektivitet, 
bæredygtighed (herunder reduktion af 
drivhusgasemissioner, forurening og 
affaldsproduktion), forbinde hav og land, 
reducere fødevarespild, øge 
fødevareproduktionen fra have og oceaner
og omfatte hele fødevareværdikæden fra 
producenter til forbruger og tilbage igen. 
Dette skal gå hånd i hånd med udvikling af 
fremtidens fødevaresikkerhedssystem og 
udformning, udvikling og tilvejebringelse 
af værktøjer, teknologier og digitale 
løsninger, som giver forbrugerne
betydelige fordele og forbedrer 
fødevareværdikædens konkurrenceevne og 
bæredygtighed. Der er desuden behov for 
at tilskynde til adfærdsændringer, når det 
handler om fødevareforbrugs- og 
produktionsmønstre, og for at involvere de 
primære producenter, industrien (inklusiv 
SMV'erne), detailhandlerne, 
fødevaresektorer, forbrugere og offentlige 
tjenester. Hovedlinjer

De kombinerede virkninger af 
befolkningstilvækst, ressourceknaphed og 
overudnyttelse, miljøforringelse, 
klimaforandringer og migration skaber 
hidtil usete udfordringer, som kræver en 
ændring af fødevaresystemet (FOOD 
2030)20.Især fødevaresikkerhed og 
bæredygtig produktion af protein er en 
global udfordring, som der skal findes 
svar på. De nuværende 
fødevareproduktions- og forbrugsmønstre
er i nogen grad uholdbare, og vi står
samtidig over for den dobbelte 
fejlernæringsbyrde, hvor underernæring 
sameksisterer med overvægt. Fremtidens 
fødevaresystemer skal være 
modstandsdygtige og sigte mod 
kulstofneutralitet og levere sikre, 
forskelligartede, prisoverkommelige og 
sunde kvalitetsfødevarer til alle, være 
understøttet af ressourceeffektivitet, 
økonomisk og miljømæssig bæredygtighed 
(herunder reduktion af 
drivhusgasemissioner, forurening og 
affaldsproduktion), forbinde land og 
akvatiske miljøer, reducere og genanvende
fødevarespild, øge fødevareproduktionen 
fra de akvatiske miljøer og omfatte hele 
fødevareværdikæden fra producenter til 
forbruger og tilbage igen. Dette skal gå 
hånd i hånd med udvikling af fremtidens 
fødevaresikkerhedssystem og udformning, 
udvikling og tilvejebringelse af værktøjer, 
teknologier og digitale løsninger, som 
giver alle aktørerne i fødevarekæden
betydelige fordele og forbedrer 
fødevareværdikædens konkurrenceevne og 
bæredygtighed. Landbrugsteknologier kan 
levere bæredygtige løsninger for alle 
landbrugssystemer. Der er desuden behov 
for at tilskynde til adfærdsændringer, når 
det handler om fødevareforbrugs- og 
produktionsmønstre i retning af en 
nærende og sund kost, og for at involvere 
de primære producenter, industrien 
(inklusiv SMV'erne), detailhandlerne, 
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fødevaresektorer, forbrugere og offentlige 
tjenester.

Hovedlinjer

________________ ________________
20 "European Research and Innovation for 
Food and Nutrition Security" (SWD(2016) 
319 final).

20 "European Research and Innovation for 
Food and Nutrition Security" (SWD(2016) 
319 final).

Ændringsforslag 70

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.5 – afsnit 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Forbrugernes opførsel, livsstil og 
motivation, fremme af social innovation og 
samfundsmæssigt engagement for bedre 
sundhed og miljømæssig bæredygtighed i 
hele fødevareværdikæden

– Forbrugernes opførsel, livsstil og 
motivation, fremme af social innovation og 
samfundsmæssigt engagement for bedre 
sundhed, miljømæssig bæredygtighed og 
dyrevelfærd i hele fødevareværdikæden

Ændringsforslag 71

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.5 – afsnit 2 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Moderne fødevaresikkerheds- og 
certificeringsordninger, som øger 
forbrugernes tillid til fødevaresystemet

– Moderne fødevaresikkerheds- og 
certificeringsordninger, som øger 
forbrugernes tillid til fødevaresystemet, 
inklusive teknologier der kan bidrage til 
sporbarhed og ren mærkning af produkter

Begrundelse

Mærkning og sporbarhed af bæredygtige produkter er yderst vigtigt for forbrugerne, så de 
ved, hvilke produkter der rent faktisk er bæredygtige.

Ændringsforslag 72

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.5 – afsnit 2 – led 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Fødevaresystemernes 
modvirkninger af og tilpasning til 
klimaændringer, herunder udnyttelse af 
potentialet ved og brugen af mikrobiomer, 
glemte afgrøder og alternative 
proteinkilder

– Fødevaresystemers 
modstandsdygtighed, fødevaresystemernes 
modvirkninger af og tilpasning til 
klimaændringer, herunder udnyttelse af 
potentialet ved og brugen af mikrobiomer, 
glemte afgrøder og alternative 
proteinkilder, nye måder og teknologier til 
produktion af fødevarer

Begrundelse

Vi skal investere i innovation, der giver os nye måder at producere fødevarer på en 
bæredygtig måde, så vi kan klare de udfordringer, som EU's fødevareproduktion har, såsom 
klimaændringer.

Ændringsforslag 73

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.5 – afsnit 2 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Miljømæssigt bæredygtige, 
cirkulære og ressourceeffektive 
fødevaresystemer på land og til havs, i 
retning mod intet fødevarespild i hele 
fødevaresystemet ved hjælp af genbrug af 
fødevarer og biomasse, genanvendelse af 
fødevareaffald, nye fødevareemballage og 
efterspørgsel efter særlige og lokale 
fødevarer

– Miljømæssigt, samfundsmæssigt 
og økonomisk bæredygtige, cirkulære og 
ressourceeffektive fødevaresystemer på 
land og i akvatiske miljøer, der tager 
hensyn til biodiversitet og 
økosystemtjenesterne, i retning mod intet 
fødevarespild i hele fødevaresystemet ved 
hjælp af genbrug af fødevarer og biomasse, 
herunder produktionssidestrømme, 
genanvendelse af fødevareaffald, nye 
fødevareemballage og efterspørgsel efter 
særlige og lokale fødevarer

Begrundelse

Vurdering af fødevaresystemers bæredygtighed bygger på miljømæssige, samfundsmæssige 
og økonomiske forhold, og alle disse skal tages i betragtning.
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Ændringsforslag 74

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.5 – afsnit 2 – led 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Udvikling af lukkede 
cirkuleringssystemer, der kombinerer 
fødevare- og energiproduktion og sender 
næringsstoffer, vand, varme og CO2 
tilbage i produktionen

Begrundelse

Diskussionen fra den cirkulære økonomi bør rettes mod cirkulær bioøkonomi, hvor alle 
materialer, al energi og alt affald cirkulerer, så vi ender med nul affald.

Ændringsforslag 75

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.5 – afsnit 2 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Innovations- og fødevaresystemer 
til stedbaseret innovation og styrkelse af 
lokalsamfundene, fremme af fair handel og 
prissætning, inklusion og bæredygtighed
gennem partnerskaber mellem industrien, 
de lokale myndigheder, forskerne og 
samfundet.

– Innovations- og fødevaresystemer 
til stedbaseret innovation og styrkelse af 
lokalsamfundene, fremme af fair 
fødevarekæder via fair handel og 
prissætning, inklusion og bæredygtighed, 
fremme af partnerskaber mellem de 
forskellige aktører i fødevarekæden og 
mellem den primære produktion,
industrien, de lokale myndigheder, 
forskerne og samfundet.

Begrundelse

Den primære produktion er en nøglesektor i fødevaresystemerne.

Ændringsforslag 76

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr.5.2.5 – afsnit 2 – led 7 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Håndtering af de fire centrale 
udfordringer bæredygtighed, produktion, 
ernæring og økonomisk vækst på et 
globalt plan via en målrettet bæredygtig 
udviklingsinfrastruktur for 
landbrugsfødevarer. De fremtidige 
økonomier vil blive bygget ikke på 
fortidens fysiske ressourcer, men på 
datastrømme, viden og samarbejde.

Målet med den bæredygtige 
udviklingsinfrastruktur for 
landbrugsfødevarer vil være at:

i) sætte EU og de mindre udviklede lande 
i stand til at udvikle en fælles fremtid 
baseret på bæredygtig udvikling

ii) fremme samarbejde, der medfører 
viden, kapacitet og infrastruktur til støtte 
for aktioner på begge sider

iii) opfylde regionale og lokale behov på 
en måde, der muliggør udveksling af 
basisviden gennem et netværk af 
institutter, der deltager i den bæredygtige 
udviklingsinfrastruktur for
landbrugsfødevarer i Europa. Dette 
forbundne netværk vil blive den bærende 
kraft for fortsat europæisk 
konkurrenceevne i den afgørende 
landbrugsfødevaresektor

iv) udvikle synergier med EU's instrument 
for naboskab, udviklingssamarbejde og 
internationalt samarbejde (2021-2027) 
under Horisont Europa-reglerne.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2.6. – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Biobaseret innovation danner grundlaget 
for omstillingen væk fra en økonomi 
baseret på fossile brændstoffer og omfatter 

Biobaseret innovation danner grundlaget 
for omstillingen væk fra en økonomi 
baseret på fossile brændstoffer og omfatter 
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bæredygtig udvinding, industriel 
forarbejdning og omdannelse af biomasse 
fra land og vand til biobaserede materialer 
og produkter. Den udnytter ligeledes 
potentialet ved levende ressourcer, 
biovidenskab og industriel bioteknologi til 
nye opdagelser, produkter og processer. 
Biobaseret innovation, herunder 
teknologier, kan skabe nye økonomiske 
aktiviteter og ny beskæftigelse i regioner 
og byer, bidrage til at sætte nyt skub i land-
og kystområdernes økonomier og styrke 
bioøkonomiens cirkularitet.

bæredygtig udvinding, industriel 
forarbejdning knyttet til forskning i 
primærproduktion og omdannelse af 
biomasse fra land og akvatiske miljøer til 
biobaserede materialer og produkter. Den 
udnytter ligeledes potentialet ved levende 
ressourcer, biovidenskab og industriel og 
landbrugsmæssig bioteknologi til nye 
opdagelser, produkter og processer. 
Biobaseret innovation, herunder 
teknologier, kan skabe nye økonomiske 
aktiviteter og ny beskæftigelse i regioner 
og byer, bidrage til at sætte nyt skub i land-
og kystområdernes økonomier og styrke 
bioøkonomiens cirkularitet og dermed 
skabe omstillingen til et lavemissions- og 
ressourceeffektivt samfund. 

Ændringsforslag 78

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr. 5.2.6 – afsnit 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Bæredygtig udvinding af biomasse 
og bæredygtige produktionssystemer, der 
fokuserer på applikationer og anvendelser 
af høj værdi, social og miljømæssig 
bæredygtighed, virkningen på klima- og 
biodiversitetstabsmålene og overordnet 
ressourceeffektivitet

– Bæredygtig udvinding af biomasse 
og bæredygtige produktionssystemer, der 
fokuserer på applikationer og anvendelser 
af høj værdi, social, miljømæssig og 
økonomisk bæredygtighed, virkningen på 
klima- og biodiversitetstabsmålene og 
overordnet ressourceeffektivitet

Begrundelse

Vurdering af biomassekildernes bæredygtighed og produktionssystemernes miljømæssige, 
samfundsmæssige og økonomiske aspekter skal tages i betragtning.

Ændringsforslag 79

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr. 5.2.6 – afsnit 2 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Øget forståelse af drivkræfterne 
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bag og hindringerne for anvendelse af 
biobaserede produkter gennem forskning 
i CE-mærkning, mærkater, anvendelse af 
standarder, certificeringsordninger, 
offentlige indkøb og lovgivningsmæssige 
aktiviteter, herunder ud fra et globalt 
konkurrencemæssigt perspektiv.

Begrundelse

Det vil være vigtigt for den biobaserede sektor at have et videnskabeligt grundlag for 
drivkræfterne bag og hindringerne for at kunne udnytte potentialet i denne nye sektor fuldt 
ud, navnlig med hensyn til EU's regler og lovgivning.

Ændringsforslag 80

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr. 5.2.6 – afsnit 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Biobaserede værdikæder, 
materialer, herunder bioinspirerede 
materialer, produkter og processer, med 
nye egenskaber, funktionaliteter og øget 
bæredygtighed (herunder reduktion af 
drivhusgasemissioner), som fremmer 
udviklingen af avancerede bioraffinaderier, 
hvor der anvendes flere forskellige former 
for biomasse

– Der bør udvikles biobaserede 
værdikæder, materialer, herunder 
bioinspirerede materialer, produkter og 
processer, med nye egenskaber, 
funktionaliteter og øget bæredygtighed 
(herunder reduktion af 
drivhusgasemissioner), som fremmer 
udviklingen af avancerede bioraffinaderier, 
hvor der anvendes flere forskellige former 
for biomasse, herunder bioaffald, samt 
udnyttelse af avancerede teknologier til 
nedbrydning af biomasse

Begrundelse

I en cirkulær bioøkonomi genbruges også bioaffald, industriaffald og sidestrømme.

Ændringsforslag 81

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr. 5.2.6 – afsnit 2 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Bioteknologi, herunder – Bioteknologi, herunder 
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tværsektoriel banebrydende bioteknologi, 
til anvendelse i konkurrencedygtige, 
bæredygtige og nye industriprocesser, 
miljøtjenester og forbrugerprodukter21

tværsektoriel banebrydende bioteknologi, 
til anvendelse i konkurrencedygtige, 
bæredygtige og nye industri- og 
landbrugsprocesser, miljøtjenester og 
forbrugerprodukter21

_________________ _________________

21Applikationer for sundhedsrelateret 
bioteknologi vil være omfattet af klyngen 
"Sundhed" under denne søjle.

21Applikationer for sundhedsrelateret 
bioteknologi vil være omfattet af klyngen 
"Sundhed" under denne søjle.

Ændringsforslag 82

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr. 5.2.6 – afsnit 2 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Den biobaserede økonomis 
cirkularitet gennem teknologisk, systemisk 
og social innovation og innovation inden 
for forretningsmodeller med henblik på 
hurtigt at øge den skabte værdi pr. enhed 
biologisk ressource, idet værdien af 
sådanne ressourcer bevares i økonomien i 
længere tid og understøtter princippet om 
kaskadeanvendelse af bæredygtig biomasse 
gennem forskning og innovation

– Den biobaserede økonomis 
cirkularitet gennem teknologisk, systemisk 
og social innovation og innovation inden 
for forretningsmodeller med henblik på 
hurtigt at øge den skabte værdi pr. enhed 
biologisk ressource, idet værdien af 
sådanne ressourcer bevares i økonomien i 
længere tid og understøtter udskiftningen 
af ikke-vedvarende materialer samt 
princippet om kaskadeanvendelse af 
bæredygtig biomasse og innovative nye 
biobaserede produkter gennem forskning 
og innovation

Begrundelse

Udskiftning af ikke-vedvarende materialer bør være en af hovedprioriteterne for innovation i 
den cirkulære økonomi.

Ændringsforslag 83

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr. 5.2.6 – afsnit 2 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Inklusive bioøkonomiske mønstre 
med forskellige aktører, der deltager i 

– Inklusive bioøkonomiske mønstre 
med forskellige aktører, der deltager i 
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værdiskabelsen, til maksimering af de 
samfundsmæssige virkninger

værdiskabelsen, til maksimering af de 
samfundsmæssige, samfundsmæssige og 
videnskabelige virkninger

Begrundelse

Ved vurderingen af værdien af mønstre bør vi desuden tage hensyn til økonomiske og 
videnskabelige resultater.

Ændringsforslag 84

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr. 5.2.6 – afsnit 2 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Øget forståelse af grænserne for 
den biobaserede økonomi og dens 
synergier og kompromisser med et sundt 
miljø.

– Øget forståelse af mulighederne og 
grænserne for den biobaserede økonomi og 
dens fordele, synergier og kompromisser 
med et sundt miljø.

Begrundelse

Omend den biobaserede økonomi muligvis stadig har nogle grænser, så tilbyder den enorme 
muligheder og fordele, hvis der blot er tilstrækkelig finansiel støtte til innovation og 
forskning.

Ændringsforslag 85

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr. 5.2.6 – afsnit 2 – led 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Der bør udvikles designbaserede 
solide træprodukter (indendørsindretning, 
trækonstruktion, hybride materialer), der 
er effektive kulstofdræn.

Ændringsforslag 86

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr. 5.2.6 – afsnit 2 – led 7 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Biobaserede værdikæder til 
produktion og fremstilling, herunder nye 
multimateriale- og 
multifunktionskoncepter og -produkter

Begrundelse

Multifunktionalitet skal medtages i den cirkulære bioøkonomi.

Ændringsforslag 87

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr. 5.2.7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Cirkulær produktions- og forbrugssystemer 
vil gavne den europæiske økonomi ved at 
reducere afhængigheden og øge 
virksomhedernes konkurrenceevne, og de 
europæiske borgere ved at skabe nye 
beskæftigelsesmuligheder og mindske 
presset på miljøet og klimaet. Ud over 
industrielle forandringer vil omstillingen til 
en kulstoffattig, ressourceeffektiv og 
cirkulær økonomi også indebære et mere 
omfattende systemskift, der kræver 
systemiske økoinnovative løsninger, nye 
forretningsmodeller, markeder og 
investeringer, støtteinfrastruktur, sociale 
innovationsændringer af 
forbrugeradfærden og 
forvaltningsmodeller, der stimulerer 
samarbejdet mellem flere forskellige 
interessenter med henblik på at sikre, at der 
med den planlagte systemændring opnås 
bedre økonomiske, miljømæssige og 
sociale resultater22. Åbning over for 
internationalt samarbejde vil være vigtigt 
for at kunne sammenligne, skabe og dele 
viden og indgå dobbeltarbejde, f.eks. via 
internationale initiativer såsom det 
internationale ressourcepanel.

Cirkulær produktions- og forbrugssystemer 
vil gavne den europæiske økonomi ved at 
reducere afhængigheden og øge 
virksomhedernes konkurrenceevne, og de 
europæiske borgere ved at skabe nye 
beskæftigelsesmuligheder og mindske 
presset på miljøet og klimaet. Ud over 
industrielle forandringer vil omstillingen til 
en kulstoffattig, ressourceeffektiv og 
cirkulær økonomi også indebære et mere 
omfattende systemskift, der kræver 
systemiske økoinnovative løsninger, 
økodesign, nye forretningsmodeller, 
markeder og investeringer, 
støtteinfrastruktur, sociale 
innovationsændringer af 
forbrugeradfærden og 
forvaltningsmodeller, der stimulerer 
samarbejdet mellem flere forskellige 
interessenter med henblik på at sikre, at der 
med den planlagte systemændring opnås 
bedre økonomiske, miljømæssige og 
sociale resultater22, f.eks. tilknyttede 
bæredygtige og nærende 
fødevaresystemer, bæredygtig og sund 
levevis og bolig samt energiløsninger og 
nye bæredygtige materialer og produkter. 
Åbning over for internationalt samarbejde 
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vil være vigtigt for at kunne sammenligne, 
skabe og dele viden og indgå 
dobbeltarbejde, f.eks. via internationale 
initiativer såsom det internationale 
ressourcepanel.

__________________ _________________

22Aktiviteterne inden for den cirkulære 
systems interventionsområder supplerer 
aktiviteterne under området Ren og 
kulstoffattig industri i klyngen Det digitale 
område og industri.

22Aktiviteterne inden for den cirkulære 
systems interventionsområder supplerer 
aktiviteterne under området Ren og 
kulstoffattig industri i klyngen Det digitale 
område og industri.

Ændringsforslag 88

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr. 5.2.7 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Parametre og indikatorer for måling 
af den cirkulære økonomi, 
livscyklusydeevnen og 
forvaltningssystemer, som fremskynder 
udvidelsen af den cirkulære økonomi og 
ressourceeffektiviteten, alt imens der 
skabes markeder for sekundære materialer, 
samarbejde mellem flere forskellige 
interessenter og på tværs af værdikæderne 
samt instrumenter til investeringer i den 
cirkulære økonomi

– Parametre og indikatorer for måling 
af den cirkulære økonomi, dens 
indvirkning på målene for bæredygtig 
udvikling, livscyklusydeevnen og 
forvaltningssystemer, som fremskynder 
udvidelsen af den cirkulære økonomi og 
ressourceeffektiviteten, alt imens der 
skabes markeder for sekundære materialer, 
samarbejde mellem flere forskellige 
interessenter og på tværs af værdikæderne 
samt instrumenter til investeringer i den 
cirkulære økonomi

Ændringsforslag 89

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 5 – nr. 5.2 – nr. 5.2.7 – afsnit 2 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Cirkulær brug af vandressourcer, 
herunder nedbringelse af efterspørgslen 
efter vand, forebyggelse af tab, genbrug af 
vand, genanvendelse og udnyttelse af 
spildevand og forvaltningsmodeller for 
intelligent vandtildeling, hvor 
forureningskilder og andet pres på 

– Cirkulær brug af vandressourcer, 
herunder nedbringelse af efterspørgslen 
efter vand, særligt i de områder, der lider 
af vandmangel, forebyggelse af tab, 
genbrug af vand, genanvendelse og 
udnyttelse af spildevand, intelligent 
cirkulering af næringsstoffer og 
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vandressourcerne håndteres. forvaltningsmodeller for intelligent 
vandtildeling, hvor forureningskilder og 
andet pres på vandressourcerne håndteres.

Begrundelse

Cirkulering af næringsstoffer er et centralt spørgsmål i forbindelse med cirkulær økonomi.

Ændringsforslag 90

Forslag til afgørelse
Bilag I – søjle II – punkt 6 – nr. 6.2 – nr. 6.2.2 – afsnit 2 – nr. 5 – led 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Metoder til vurdering af naturligt 
forekommende stoffer som 
plantesundhedsprodukter
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