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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 176
Betragtning 9 a (ny)

(9a) I dette særprogram bør der tages 
behørig højde for den rolle, som 
universiteterne påtager sig som 
grundlæggende institutioner for 
gennemførelse af fremragende 
videnskabelig og teknologisk forskning og i 
forbindelse med etableringen af det 
europæiske forskningsrum, som 
Kommissionen anerkender det i sin 
meddelelse om universiteternes rolle i det 
europæiske vidensamfund 
(KOM(2003)0058, og for deres bidrag til 
udviklingen af vidensamfundet.

Or. en
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Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 177
Artikel 2, litra f

(f) miljø (inklusive klimaændringer) (f) miljø (inklusive klimaændringer og 
naturkatastrofer) 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der lægges særlig vægt på naturkatastrofer under temaet miljø i 
særprogrammet "Samarbejde" i lyset af det stigende antal naturkatastrofer og behovet for at 
finde løsninger og effektive svar.

Ændringsforslag af Jan Christian Ehler og Angelika Niebler

Ændringsforslag 178
Artikel 2, litra i

(i) sikkerhed og rummet. (i) sikkerhed.

Or. de

Begrundelse

På trods af den indbyrdes sammenhæng mellem rummet og sikkerhed bør disse to temaer 
behandles som to særskilte og veldefinerede prioriterede områder. 

Ændringsforslag af Jan Christian Ehler og Angelika Niebler

Ændringsforslag 179
Artikel 2, litra i a (nyt)

(ia) rummet

Or. de
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Begrundelse

På trods af den indbyrdes sammenhæng mellem rummet og sikkerhed bør disse to temaer 
behandles som to særskilte og veldefinerede prioriterede områder.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 180
Artikel 4, stk. 1

1. Alle forskningsaktiviteter, der iværksættes 
under særprogrammet, gennemføres under 
overholdelse af grundlæggende etiske 
principper.

1. Alle forskningsaktiviteter, der iværksættes 
under særprogrammet, gennemføres under 
overholdelse af grundlæggende etiske 
principper. Der ydes ikke støtte til forskning 
i embryoner og embryonale stamceller, da 
disse forskningsprojekter er forbudt i flere 
medlemsstater ud fra hensynet til 
grundlæggende menneskerettigheder og 
forfatningsprincipper.

Or. en

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 181
Artikel 4, stk. 1

1. Alle forskningsaktiviteter, der iværksættes 
under særprogrammet, gennemføres under 
overholdelse af grundlæggende etiske 
principper.

1. Alle forskningsaktiviteter, der iværksættes 
under særprogrammet, gennemføres under
overholdelse af grundlæggende etiske 
principper og under hensyntagen til de 
nødvendige videnskabelige garantier på 
dette vidensområde og til den pågældende 
forsknings karakter.

Or. es
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Ændringsforslag af Angelika Niebler, Herbert Reul og Jan Christian Ehler

Ændringsforslag 182
Artikel 4, stk. 2

2. Til følgende forskningsområder ydes der 
ikke støtte under dette program:

2. I forbindelse med etisk følsomme 
forskningsprojekter skal deltagerne have 
godkendelse eller tilladelse fra nationale 
eller lokale etiske udvalg, inden de 
påbegynder deres projekter. Desuden 
behandler Kommissionen systematisk 
projekterne og aflægger årligt rapport til 
Rådet og Parlamentet. Under særlige 
omstændigheder kan den etiske evaluering 
finde sted, samtidig med at projektet 
gennemføres.

– forskning i reproduktiv kloning af 
mennesker,
– forskning, der sigter mod at ændre 
menneskers arvemasse på en måde, der gør 
ændringerne arvelige,
– forskning, der sigter mod at skabe 
menneskelige embryoner alene til 
forskningsformål eller for at fremskaffe 
stamceller, herunder ved kerneoverførsel 
mellem kropsceller.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag blev stillet med samme ordlyd til rammeprogrammet. Dette spørgsmål 
bør løses i rammeprogrammet, men af hensyn til sammenhængen stilles det også til 
særprogrammet.

Ændringsforslag af Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli og Paul Rübig

Ændringsforslag 183
Artikel 4, stk. 2

2. Til følgende forskningsområder ydes der 
ikke støtte under dette program:

2. Følgende forskningsområder vil ikke 
blive finansieret i forbindelse med 
programmet:
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– forskning i reproduktiv kloning af 
mennesker,

– forskningsaktiviteter, hvis sigte er at 
foretage kloning af humane embryoner,

– forskning, der sigter mod at ændre 
menneskers arvemasse på en måde, der gør
ændringerne arvelige,

– forskningsaktiviteter, hvis sigte er at 
ændre menneskers genetiske arv, og som vil 
kunne gøre ændringerne arvelige,

– forskning, der sigter mod at skabe 
menneskelige embryoner alene til 
forskningsformål eller for at fremskaffe 
stamceller, herunder ved kerneoverførsel 
mellem kropsceller.

– forskningsaktiviteter, hvis sigte er at
frembringe humane embryoner 
udelukkende i forskningsøjemed eller at
frembringe stamceller, og 
forskningsaktiviteter, hvor der anvendes 
celler fra sådanne embryoner,
- forskningsaktiviteter, som indebærer 
ødelæggelse af humane embryoner, eller 
hvor der anvendes humane embryonale 
stamceller.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag blev stillet med samme ordlyd til rammeprogrammet. Dette spørgsmål 
bør løses i rammeprogrammet, men af hensyn til sammenhængen stilles det også til 
særprogrammet.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 184
Artikel 4, stk. 2 a (nyt)

2a. Til følgende forskningsområder ydes 
der ikke støtte under dette program:
- forskningsprojekter, der er forbudt i 
medlemsstaterne ud fra hensynet til 
grundlæggende menneskerettigheder og 
forfatningsprincipper,
- forskningsprojekter, der bringer 
grundlæggende værdier som respekt for 
menneskets værdighed i fare,
- metoder til kloning af menneskelige 
embryoner,
- genetiske indgreb i menneskets 
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kønsceller,
- anvendelse og udvikling af embryoner og 
embryonale stamceller med henblik på 
videnskabelig forskning, da mennesker er 
et mål i sig selv, og menneskekroppen, 
navnlig kvindens krop, skal ikke 
kommercialiseres.
Forskning i podning støttes hverken direkte 
eller indirekte.

Or. en

Ændringsforslag af Angelika Niebler, Herbert Reul og Jan Christian Ehler

Ændringsforslag 185
Artikel 4, stk. 3

3. Til følgende forskningsaktiviteter ydes 
der ikke støtte under dette program:

3. Følgende forskningsområder vil ikke 
blive finansieret i forbindelse med 
programmet:

– forskning, der er forbudt i alle 
medlemsstater

- forskningsaktiviteter, hvis sigte er at 
foretage kloning af humane embryoner

– forskning, der tænkes udført i en 
medlemsstat, hvor sådan forskning er 
forbudt.

- forskningsaktiviteter, hvis sigte er at 
ændre menneskers genetiske arv, og som 
vil kunne gøre ændringerne arvelige
- forskningsaktiviteter, hvis sigte er at 
frembringe humane embryoner 
udelukkende i forskningsøjemed eller at 
frembringe stamceller, og 
forskningsaktiviteter, hvor der anvendes 
celler fra sådanne embryoner
- forskningsprojekter, som direkte eller 
indirekte indebærer ødelæggelse af 
menneskelige embryoner.
Forskningen i embryonale stamceller vil 
udnytte erfaringer gjort af nationale 
sundhedsinstitutioner, og finansieringen af 
forskningen vil være begrænset til 
embryonale stamcelleliner, som er skabt 
inden august 2001.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag blev stillet med samme ordlyd til rammeprogrammet. Dette spørgsmål 
bør løses i rammeprogrammet, men af hensyn til sammenhængen stilles det også til 
særprogrammet.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese og Jan 
Christian Ehler

Ændringsforslag 186
Artikel 4, stk. 3

3. Til følgende forskningsaktiviteter ydes 
der ikke støtte under dette program:

3. Hvis en teknologi er kontroversiel ud fra 
et etisk synspunkt (f.eks. forskning i 
embryonale stamceller, overtallige humane 
embryoner fra reagensglasbefrugtning, 
spørgsmål i forbindelse med genetiske data 
i tilfælde af ikke-eksisterende 
behandlinger), prioriterer EU 
forskningsprojekter, som udgør et 
alternativ til disse etisk kontroversielle 
teknologier, f.eks. forskning i voksne 
stamceller og stamceller fra navlestrengen, 
behandling af frugtbarhedsforstyrrelser 
uden frembringelse af overtallige humane 
embryoner og genetisk testning i 
forbindelse med behandling.

- forskning, der er forbudt i alle 
medlemsstater,
- forskning, der tænkes udført i en 
medlemsstat, hvor sådan forskning er 
forbudt.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag blev stillet med samme ordlyd til rammeprogrammet. Dette spørgsmål 
bør løses i rammeprogrammet, men af hensyn til sammenhængen stilles det også til 
særprogrammet.
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 187
Artikel 4, stk. 3, led 1 a (nyt)

- forskning i embryoner og embryonale 
stamceller, der er forbudt i flere 
medlemsstater ud fra et grundlæggende 
hensyn til menneskerettigheder og 
forfatningsprincipper,

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 188
Artikel 4, stk. 3, led 2

– forskning, der tænkes udført i en 
medlemsstat, hvor sådan forskning er 
forbudt.

- forskningsprojekter, der bringer 
subsidiaritetsprincippet og den 
menneskelige værdighed i fare, og som 
udgør en trussel mod ikke-
kommercialiseringen af menneskekroppen, 
navnlig kvindens krop.

Or. en

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 189
Artikel 6, stk. 3

3. I arbejdsprogrammet specificeres det 
nærmere, hvilke kriterier der vil blive anlagt 
ved bedømmelsen af forslag til indirekte 
aktioner under finansieringsordningerne og 
ved udvælgelsen af projekter. Kriterierne 
bliver kvalitet, virkning og gennemførelse, 
som i arbejdsprogrammet kan specificeres 
nærmere eller suppleres med yderligere 
krav, vægtninger og tærskler.

3. I arbejdsprogrammet specificeres det 
nærmere, hvilke kriterier der vil blive anlagt 
ved bedømmelsen af forslag til indirekte 
aktioner under finansieringsordningerne og 
ved udvælgelsen af projekter, og det 
anerkendes, at forskere og grupper kan 
deltage i nationale og europæiske 
programmer samtidig. Kriterierne bliver 
kvalitet, virkning og gennemførelse, som i 
arbejdsprogrammet kan specificeres 
nærmere eller suppleres med yderligere 
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krav, vægtninger og tærskler.

Or. es

Begrundelse

Forskningsgrupper bør kunne ansøge om projekter på nationalt og internationalt plan 
samtidig uden at blive udelukket af denne grund, da det europæiske forskningsrum rent faktisk
forbedres som følge heraf.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 190
Artikel 6, stk. 3

3. I arbejdsprogrammet specificeres det 
nærmere, hvilke kriterier der vil blive anlagt 
ved bedømmelsen af forslag til indirekte 
aktioner under finansieringsordningerne og 
ved udvælgelsen af projekter. Kriterierne 
bliver kvalitet, virkning og gennemførelse, 
som i arbejdsprogrammet kan specificeres 
nærmere eller suppleres med yderligere
krav, vægtninger og tærskler.

3. I arbejdsprogrammet specificeres det 
nærmere, hvilke kriterier der vil blive anlagt 
ved bedømmelsen af forslag til indirekte 
aktioner under finansieringsordningerne og 
ved udvælgelsen af projekter. Kriterierne 
bliver videnskabelig og teknologisk kvalitet, 
virkning på den økonomiske og sociale 
udvikling og kvaliteten og effektiviteten af 
gennemførelsen, herunder effektiv brug af 
ressourcer. Disse kriterier kan i
arbejdsprogrammet specificeres nærmere 
eller suppleres med yderligere krav, 
vægtninger og tærskler.

Or. es

Begrundelse

Præcisering. I det oprindelige ændringsforslag (nr. 17) blev der henvist til videnskabelig og 
"teknisk" i stedet for "teknologisk" kvalitet.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 191
Artikel 7, stk. 2

2. Proceduren i artikel 8, stk. 2, finder 
anvendelse ved vedtagelsen af:

2. Proceduren i artikel 8, stk. 2, finder 
anvendelse ved vedtagelsen af følgende 
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foranstaltninger:
(a) arbejdsprogrammet, jf. artikel 6, stk. 1 (a) udarbejdelse og ajourføring af 

arbejdsprogrammet, jf. artikel 6, stk. 1, med 
angivelse af de værktøjer, der fortrinsvis 
bør anvendes, eventuelle efterfølgende 
tilpasninger til formålet, indholdet af 
indkaldelser af forslag såvel som anvendte 
evaluerings- og udvælgelseskriterier

(b) eventuelle justeringer af den vejledende 
fordeling af beløbet, der er anført i bilag II.

(b) godkendelse af finansiering af:
(i) FTU-aktiviteter, der involverer 
ekspertnet og integrerede projekter;
(ii) FTU-aktiviteter inden for følgende 
temaer:
- sundhed
- fødevarer, landbrug og bioteknologi
- nanovidenskab og nanoteknologi,
teknologi
(ba) udarbejdelse af kommissorium for den 
eksterne evaluering, der skal gennemføres i 
henhold til artikel 7 i rammeprogrammet,
(bb) eventuelle justeringer af den 
vejledende fordeling af beløbet, der er 
anført i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 192
Artikel 8, stk. 5

5. Kommissionen underretter regelmæssigt
udvalget om, hvordan det går med 
gennemførelsen af særprogrammet som 
helhed, og om alle FTU-aktiviteter, som får 
tilskud under programmet.

5. Kommissionen tager hensyn til udvalgets 
udtalelser i forbindelse med godkendelsen 
af de forskellige projekter og underretter det 
efterfølgende regelmæssigt om, hvordan det 
går med gennemførelsen af særprogrammet 
som helhed, og om alle FTU-aktiviteter, som 
får tilskud under programmet.

Or. es
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Begrundelse

Det er nødvendigt at henvise til udvalgenes rolle i forbindelse med godkendelsen af projekter. 
Medlemsstaterne skal føle, at de er medansvarlige for programmets succes, hvilket
nødvendigvis indebærer, at de skal inddrages i godkendelsesprocessen.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 193
Bilag I, afsnit 3, tema 6

(6) miljø (inklusive klimaændringer) (6) miljø (inklusive klimaændringer og 
naturkatastrofer)

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der lægges særlig vægt på naturkatastrofer under temaet miljø i 
særprogrammet "Samarbejde" i lyset af det stigende antal naturkatastrofer og behovet for at 
finde løsninger og effektive svar.

Ændringsforslag af Jan Christian Ehler og Angelika Niebler

Ændringsforslag 194
Bilag I, afsnit 3, tema 9 og 9 a (nyt)

(9) sikkerhed og rummet. (9) sikkerhed.

(9a) rummet

Or. de

Begrundelse

På trods af den indbyrdes sammenhæng mellem rummet og sikkerhed bør disse to temaer 
behandles som to særskilte og veldefinerede prioriterede områder.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 195
Bilag I, afsnit 5



(Ekstern oversættelse) 

PE 374.083v01-00 12/100 AM\614619DA.doc

DA

Der vil blive taget behørigt hensyn til 
principperne om bæredygtig udvikling og 
ligestilling mellem kønnene. Også de etiske, 
sociale, juridiske og bredere kulturelle 
aspekter af den forskning, der skal 
gennemføres, og dens potentielle anvendelse 
i praksis samt den samfundsøkonomiske 
betydning af teknologisk udvikling og 
videnskabelige fremtidsstudier vil indgå i 
aktiviteterne under særprogrammet i relevant 
omfang.

Principperne om videnskabelig og 
teknologisk kvalitet skal være 
gennemgående i det syvende 
rammeprogram. Også de etiske, sociale, 
juridiske og bredere kulturelle aspekter af 
den forskning, der skal gennemføres, og 
dens potentielle anvendelse i praksis samt 
den samfundsøkonomiske betydning af 
teknologisk udvikling og videnskabelige 
fremtidsstudier vil indgå i aktiviteterne 
under særprogrammet i relevant omfang.

Or. en

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 196
Bilag i, afsnit 5

Der vil blive taget behørigt hensyn til 
principperne om bæredygtig udvikling og 
ligestilling mellem kønnene. Også de etiske, 
sociale, juridiske og bredere kulturelle 
aspekter af den forskning, der skal 
gennemføres, og dens potentielle anvendelse 
i praksis samt den samfundsøkonomiske 
betydning af teknologisk udvikling og 
videnskabelige fremtidsstudier vil indgå i 
aktiviteterne under særprogrammet i relevant 
omfang.

Der vil blive taget behørigt hensyn til 
principperne om bæredygtig udvikling, 
adgang og ligestilling mellem kønnene. 
Også de etiske, sociale, juridiske og bredere 
kulturelle aspekter af den forskning, der skal 
gennemføres, og dens potentielle anvendelse 
i praksis samt den samfundsøkonomiske 
betydning af teknologisk udvikling og 
videnskabelige fremtidsstudier vil indgå i 
aktiviteterne under særprogrammet i relevant 
omfang.

Or. en

Begrundelse

Adgangen skal være et tværgående emne i særprogrammet "Samarbejde" sammen med 
bæredygtig udvikling og ligestilling mellem kønnene, således at der ydes støtte til projekter, 
der som udgangspunkt fokuserer på alle de forskellige grupper, der har adgangsproblemer 
(f.eks. ældre, handicappede, mødre med barnevogne, turister osv.).
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Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz og Caroline Lucas

Ændringsforslag 197
Bilag I, 'Tværfaglig forskning og forskning på tværs af temaerne, herunder fælles indkaldelser 

af forslag', afsnit 1, indledning

Der lægges særlig vægt på de prioriterede 
forskningsområder, som går på tværs af 
temaerne, f.eks. havforskning og -teknologi. 
Der tilskyndes til tværfaglighed gennem 
tværtematiske oplæg til forsknings- og 
teknologiemner af relevans for mere end ét 
tema. Det sker bl.a. via følgende:

Der lægges særlig vægt på de prioriterede 
forskningsområder, som går på tværs af 
temaerne, f.eks. havforskning og -teknologi, 
miljøsundhed, grøn teknik og kemi, 
forskning i medindflydelsesprocesser og 
fredsforskning.

Or. en

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 198
Bilag I, 'Tværfaglig forskning og forskning på tværs af temaerne, herunder fælles indkaldelser 

af forslag', afsnit 1, indledning

Der lægges særlig vægt på de prioriterede 
forskningsområder, som går på tværs af 
temaerne, f.eks. havforskning og -teknologi. 
Der tilskyndes til tværfaglighed gennem 
tværtematiske oplæg til forsknings- og 
teknologiemner af relevans for mere end ét 
tema. Det sker bl.a. via følgende:

Der lægges særlig vægt på de prioriterede 
forskningsområder, som går på tværs af 
temaerne, f.eks. havforskning og -teknologi. 
Der tilskyndes til tværfaglighed gennem 
tværtematiske oplæg til forsknings- og 
teknologiemner af relevans for mere end ét 
tema, og i muligt omfang er programmet 
fleksibelt, således at der kan ydes støtte til 
opgaveorienterede projekter, der går på 
tværs af forskningstemaerne. Det sker bl.a. 
via følgende:

Or. en

Begrundelse

Samarbejdsprogrammet bør være mere fleksibelt, således at projekter, der går på tværs af 
temaer, får let adgang til finansiering. I forbindelse med udviklingen af en miljøvenlig bil er 
temaerne transport, energi, ikt og ny produktionsteknologi alle af relevans. Denne form for 
tværfaglighed bør aktivt fremmes. 



(Ekstern oversættelse) 

PE 374.083v01-00 14/100 AM\614619DA.doc

DA

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 199
Bilag I, 'Tværfaglig forskning og forskning på tværs af temaerne, herunder fælles indkaldelser 

af forslag', afsnit 1

Der lægges særlig vægt på de prioriterede 
forskningsområder, som går på tværs af 
temaerne, f.eks. havforskning og -teknologi. 
Der tilskyndes til tværfaglighed gennem 
tværtematiske oplæg til forsknings- og 
teknologiemner af relevans for mere end ét 
tema. Det sker bl.a. via følgende:

Der lægges særlig vægt på de prioriterede 
forskningsområder, som går på tværs af 
temaerne. Der tilskyndes til tværfaglighed 
gennem tværtematiske oplæg til forsknings-
og teknologiemner af relevans for mere end 
ét tema. Det sker bl.a. via følgende:

– fælles indkaldelser af forslag for temaer, 
hvor et forskningsemne er klart relevant for 
aktiviteterne under to eller flere temaer

– fælles indkaldelser af forslag for temaer, 
hvor et forskningsemne er klart relevant for 
aktiviteterne under et af de øvrige temaer

– særlig vægt på tværfaglig forskning inden 
for aktiviteten "nye behov"

– særlig vægt på tværfaglig forskning inden 
for aktiviteten "nye behov"

– inddragelse af ekstern rådgivning fra flere 
fagområder og eksperter med forskellig 
baggrund ved udarbejdelsen af 
arbejdsprogrammet

– inddragelse af rådgivning fra anerkendte 
forskere fra flere fagområder og eksperter 
med forskellig baggrund ved udarbejdelsen 
af arbejdsprogrammet

– samordning med EU-politikker, for så vidt 
angår forskning af relevans for den politiske 
beslutningsproces.

– samordning med EU-politikker, for så vidt 
angår forskning af relevans for den politiske 
beslutningsproces.

Or. es

Begrundelse

Der bør tilskyndes til tværfaglighed gennem fælles indkaldelser af forslag, der ikke behøver at 
være af relevans for alle tematiske områder. Den eksterne rådgivning i forbindelse med 
udarbejdelsen af arbejdsprogrammet bør komme fra internationalt anerkendte eksperter på 
det pågældende område.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 200
Bilag I, 'Tilpasning til ændrede behov og udnyttelse af nye muligheder', afsnit 1

Med afsæt i bl.a. arbejdet i de forskellige 
"europæiske teknologiplatforme" sikrer man 
sig, at temaerne altid vil være relevante for 

Med afsæt i bl.a. arbejdet i de forskellige 
"europæiske teknologiplatforme" sikrer man 
sig, at temaerne altid vil være relevante for 
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erhvervslivet. Særprogrammet bidrager 
således til at gennemføre de europæiske 
teknologiplatformes strategiske 
forskningsdagsordener, hvor de rummer en 
reel europæisk merværdi. De generelle 
forskningsbehov, der fremgår af de 
strategiske forskningsdagsordener, er i 
forvejen bredt afspejlet i de ni temaer. De 
nærmere enkeltheder om det tekniske 
indhold vil fremgå senere, når det 
detaljerede arbejdsprogram for specifikke 
indkaldelser af forslag foreligger.

erhvervslivet, og at erhvervslivet altid vil 
deltage heri. Særprogrammet bidrager 
således sammen med erhvervslivets bidrag
til at gennemføre de europæiske 
teknologiplatformes strategiske 
forskningsdagsordener, hvor de rummer en 
reel europæisk merværdi. De generelle 
forskningsbehov, der fremgår af de 
strategiske forskningsdagsordener, er i 
forvejen bredt afspejlet i de ni temaer. De 
nærmere enkeltheder om det tekniske 
indhold vil fremgå senere, når det 
detaljerede arbejdsprogram for specifikke 
indkaldelser af forslag foreligger.

Or. es

Begrundelse

De europæiske teknologiplatformes merværdi ligger i muligheden for samarbejde.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz

Ændringsforslag 201
Bilag I, 'Tilpasning til ændrede behov og udnyttelse af nye muligheder', afsnit 1

Med afsæt i bl.a. arbejdet i de forskellige 
"europæiske teknologiplatforme" sikrer man 
sig, at temaerne altid vil være relevante for 
erhvervslivet. Særprogrammet bidrager 
således til at gennemføre de europæiske 
teknologiplatformes strategiske 
forskningsdagsordener, hvor de rummer en 
reel europæisk merværdi. De generelle 
forskningsbehov, der fremgår af de 
strategiske forskningsdagsordener, er i 
forvejen bredt afspejlet i de ni temaer. De 
nærmere enkeltheder om det tekniske 
indhold vil fremgå senere, når det 
detaljerede arbejdsprogram for specifikke 
indkaldelser af forslag foreligger.

Med afsæt i bl.a. arbejdet i de forskellige 
"europæiske teknologiplatforme" sikrer man 
sig, at temaerne altid vil være relevante for 
erhvervslivet. Særprogrammet bidrager 
således til at gennemføre de europæiske 
teknologiplatformes strategiske 
forskningsdagsordener, hvor de rummer en 
reel europæisk merværdi. De generelle 
forskningsbehov, der fremgår af de 
strategiske forskningsdagsordener, er i 
forvejen bredt afspejlet i de ni temaer. De 
nærmere enkeltheder om det tekniske 
indhold vil fremgå senere, når det 
detaljerede arbejdsprogram for specifikke 
indkaldelser af forslag foreligger. I denne 
forbindelse vil ikke-statslige organisationer 
(ngo'er) og andre aktører uden for 
erhvervslivet blive hørt. Som supplement til 
de eksisterende teknologiplatforme vil 
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Kommissionen etablere en ngo-ledet 
europæisk platform for social innovation 
med inddragelse af 
civilsamfundsorganisationer, 
forskningsinstitutioner og europæiske 
tilsynsmyndigheder med henblik på at 
fastlægge en forskningsdagsorden og 
bidrage til udviklingen af 
medindflydelsesprocesser.

Or. en

Begrundelse

Inddragelse af civilsamfundsorganisationer er et middel til bedre lovgivning.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz

Ændringsforslag 202
Bilag I, 'Tilpasning til ændrede behov og udnyttelse af nye muligheder', afsnit 2

Man vil desuden sikre sig, at temaerne hele 
tiden er relevante for formuleringen, 
gennemførelsen og evalueringen af EU-
politikker og -lovgivning på områder som 
sundhed, sikkerhed, forbrugerbeskyttelse, 
energi, miljø, udviklingsbistand, fiskeri, 
søfart, landbrug, dyrevelfærd, transport, 
almen og erhvervsfaglig uddannelse, 
informationssamfundet og medierne, 
beskæftigelse, socialpolitik, samhørighed 
samt retlige og indre anliggender foruden 
den prænormative og 
standardiseringsledsagende forskning, der er 
vigtig for at få forbedret standarders kvalitet 
og implementering. I denne sammenhæng 
kan teknologiplatformene, hvor relevante 
parter fra bl.a. erhvervslivet og det offentlige 
sammen med forskerkredse kan overveje og 
drøfte strategiske forskningsdagsordener, 
komme til at spille en rolle.

Man vil desuden sikre sig, at temaerne hele 
tiden er relevante for formuleringen, 
gennemførelsen og evalueringen af EU-
politikker og -lovgivning på områder som 
sundhed, sikkerhed, forbrugerbeskyttelse, 
energi, miljø, udviklingsbistand, fiskeri, 
søfart, landbrug, dyrevelfærd, transport, 
almen og erhvervsfaglig uddannelse, 
informationssamfundet og medierne, 
beskæftigelse, socialpolitik, samhørighed 
samt retlige og indre anliggender foruden 
den prænormative og 
standardiseringsledsagende forskning, der er 
vigtig for at få forbedret interoperabiliteten 
og konkurrenceevnen gennem standarders 
kvalitet og implementering. I denne 
sammenhæng kan teknologiplatformene, 
hvor relevante parter fra bl.a. erhvervslivet 
og det offentlige sammen med forskerkredse 
kan overveje og drøfte strategiske 
forskningsdagsordener, komme til at spille 
en rolle.
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Or. en

Begrundelse

Standarder skal være interoperable, hvis konkurrenceevnen skal styrkes.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 203
Bilag I, 'Tilpasning til ændrede behov og udnyttelse af nye muligheder', punkt 1, indledning

Nye behov: Her kan der ydes særlig støtte til 
forskningsforslag, der sigter mod at 
afgrænse eller udforske nye videnskabelige 
og teknologiske muligheder inden for et 
givet felt og/eller i krydsfeltet mellem flere 
fagområder, ikke mindst når de stiller 
væsentlige teknologiske gennembrud i 
udsigt. Det gøres via følgende:

Nye behov: Her kan der ydes særlig støtte til 
forskningsforslag, der sigter mod at 
afgrænse eller udforske nye videnskabelige 
og teknologiske muligheder inden for et 
givet felt og/eller i krydsfeltet mellem flere 
fagområder, ikke mindst når de stiller 
væsentlige teknologiske gennembrud eller 
direkte anvendelsesmuligheder i udsigt. Det 
gøres via følgende:

Or. en

Begrundelse

Vi bliver nødt til at sikre en direkte udnyttelse af de innovative anvendelsesmuligheder, der 
ligger i de løbende resultater af igangværende forskning på det videnskabelige og 
teknologiske område, uden at vi nødvendigvis behøver at afvente forskningsprojektets 
konklusioner.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 204
Bilag I, 'Tilpasning til ændrede behov og udnyttelse af nye muligheder', punkt 1, led 1

– åben "bottom-up-forskning" i emner valgt 
af forskerne selv med henblik på udvikling 
af nye videnskabelige og teknologiske 
muligheder eller vurdering af nye opdagelser 
eller nyopdagede fænomener, som kunne 
indikere samfundsmæssige risici eller 
problemer

– åben "bottom-up-forskning" i emner valgt 
af forskerne selv med henblik på udvikling 
af nye videnskabelige og teknologiske 
muligheder, eller identificering af 
udviklinger og tendenser med et betydeligt 
anvendelsespotentiale i en tidlig fase 
("fremtidsstudier"), eller vurdering af nye 
opdagelser eller nyopdagede fænomener, 
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som kunne indikere samfundsmæssige risici 
eller problemer

Or. en

Begrundelse

Fremtidsstudier på forskningsområdet vinder indpas, da forskere i stigende grad føler sig 
forpligtet til at inddrage de videre aspekter og de mulige risici forbundet med og følger af 
deres forskning. Forskere på "bottom-up"-plan bør tilskyndes til at foretage strategiske 
overvejelser, da en tidlig identificering af den fremtidige videnskabelige og teknologiske 
udvikling og af anvendelsespotentialet vil give EU en meget stor konkurrencefordel.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 205
Bilag I, 'Formidling og overførsel af viden og bredere deltagelse', afsnit 1, led 3

– specifikke formidlingsaktioner, baseret på 
en proaktiv metode til at udbrede 
resultaterne fra mange forskellige projekter, 
herunder også projekter fra tidligere 
rammeprogrammer og andre 
forskningsprogrammer, og med bestemte 
sektorer eller grupperinger af aktører som 
potentielle brugere

– specifikke formidlingsaktioner, baseret på 
en proaktiv metode til at udbrede 
resultaterne fra mange forskellige projekter, 
herunder også projekter fra tidligere 
rammeprogrammer og andre 
forskningsprogrammer, og med bestemte 
sektorer eller grupperinger af aktører med 
særlig vægt på potentielle brugere og lærere 
på grundskole- og gymnasieniveau. 

Or. es

Begrundelse

For at fremme forskningskarrierer er det en god idé at sammenligne videnskabelige resultater 
med de personer, der understøtter eller står i vejen herfor, dvs. lærere på grundskole- og 
gymnasieniveau.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 206
Bilag I, 'Formidling og overførsel af viden og bredere deltagelse', afsnit 1, led 5

– CORDIS-tjenester, der kan fremme 
formidlingen af viden og udnyttelsen af 

– CORDIS-tjenester, der kan fremme 
formidlingen af viden i brugervenlig form 
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forskningsresultater og udnyttelsen af forskningsresultater

Or. es

Begrundelse

Kommissionens kommunikationsportal CORDIS skal være brugervenlig.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 207
Bilag I, 'Formidling og overførsel af viden og bredere deltagelse', afsnit 1, led 6

– initiativer, der kan stimulere dialogen og 
debatten om videnskabelige spørgsmål og 
forskningsresultater med en bredere 
offentlighed end forskersamfundet.

– initiativer, der kan stimulere dialogen og 
debatten om videnskabelige spørgsmål og 
forskningsresultater med en bredere 
offentlighed end forskersamfundet,
herunder gennem anvendelsen af forskning 
til gavn for civilsamfundsorganisationerne.

Or. en

Begrundelse

Ved at give civilsamfundets organisationer adgang til videnskabelig ekspertise bliver det 
lettere at få offentligheden til at anerkende og forstå nye teknologier.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 208
Bilag I, 'Små og mellemstore virksomheders deltagelse'

Der satses på størst mulig deltagelse af små 
og mellemstore virksomheder (smv'er) på 
alle tematiske områder, bl.a. gennem bedre 
finansielle og administrative procedurer og 
større fleksibilitet i valget af egnede 
finansieringsordninger. Derudover tages der 
behørigt hensyn til smv'ers forskningsbehov 
og -potentiale ved fastlæggelsen af indholdet 
af særprogrammets temaer, og der vil i 
arbejdsprogrammet figurere 
forskningsområder af særlig interesse for 

Der satses på størst mulig deltagelse af små 
og mellemstore virksomheder (smv'er) på 
alle tematiske områder, bl.a. gennem bedre 
finansielle og administrative procedurer og 
større fleksibilitet i valget af egnede 
finansieringsordninger og særlige 
incitamenter til deltagelse. Derudover tages 
der behørigt hensyn til smv'ers 
forskningsbehov og -potentiale, herunder 
lavteknologiske virksomheder og de 
traditionelle sektorer, ved fastlæggelsen af 
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smv'er. I særprogrammet "Kapacitet" indgår 
specifikke aktioner til støtte for forskning til 
fordel for smv'er eller smv-
sammenslutninger, og aktioner med sigte på 
at fremme smv'ers deltagelse i 
rammeprogrammet generelt kan finansieres
under programmet for konkurrenceevne og 
innovation.

indholdet af særprogrammets temaer. Der vil 
i arbejdsprogrammet og i en integreret 
strategi for fremme af inddragelse af 
smv'er figurere praktiske skridt med 
henblik herpå, herunder offentliggørelse af 
indkaldelser, der er skræddersyet til 
smv'ernes særlige behov, samt 
forskningsområder af særlig interesse for 
smv'er. I særprogrammet "Kapacitet" indgår 
specifikke aktioner til støtte for forskning til 
fordel for smv'er eller smv-
sammenslutninger med sigte på at fremme 
smv'ers deltagelse i rammeprogrammet. 
Sådanne aktioner supplerer og samordnes 
med aktiviteterne under programmet for 
konkurrenceevne og innovation.

Or. es

Begrundelse

De traditionelle sektorer tilføjes til ændringsforslag 30.

Ændringsforslag af Philippe Busquin, Pia Elda Locatelli, Teresa Riera Madurell, Catherine 
Trautmann, Britta Thomsen og Eluned Morgan

Ændringsforslag 209
Bilag I, ''Små og mellemstore virksomheders deltagelse', afsnit 1 a (nyt)

Der vil blive lagt særlig vægt på at sikre 
tilstrækkelig deltagelse fra smv'ernes side, 
og målet skal være, at mindst 15 % af 
samarbejdsprogrammets budget skal 
afsættes til smv'er. For at nå dette mål skal 
det ved hjælp af strategiske projekter og 
kompetenceklynger gøres lettere for smv'er 
at deltage i projekter vedrørende 
prioriterede temaer og teknologiske 
platforme. Med henblik på finansiering af 
projekter, der omfatter smv'er, vil der blive 
gjort en indsats for at opnå maksimale 
bidrag fra alle EU-institutioner, herunder 
EIB og EIF.
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Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 368 til Jerzy Buzeks udkast til betænkning 
om det syvende rammeprogram)

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 210
Bilag I, 'Etiske aspekter', afsnit 1

En række grundlæggende etiske principper 
skal overholdes i forbindelse med 
gennemførelsen af særprogrammet og deraf 
følgende forskningsaktiviteter. Det gælder 
bl.a. de principper, der er indeholdt i EU's 
charter om grundlæggende rettigheder, 
herunder beskyttelse af menneskers liv og 
værdighed, beskyttelse af persondata og 
privatlivets fred samt beskyttelse af dyr og 
miljø i overensstemmelse med EU-
lovgivningen og de seneste versioner af 
relevante internationale konventioner, 
retningslinjer og adfærdskodekser, f.eks. 
Helsingforserklæringen, Europarådets 
konvention om menneskerettigheder og 
biomedicin, undertegnet i Oviedo den 4. 
april 1997, med tilhørende protokoller, FN-
konventionen om børns rettigheder, den 
universelle erklæring om det menneskelige 
genom og menneskerettigheder, vedtaget af 
UNESCO, FN-konventionen om biologiske 
og toksiske våben, den internationale traktat 
om plantegenetiske ressourcer på fødevare-
og landbrugsområdet samt de relevante 
resolutioner fra 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

En række grundlæggende etiske principper 
skal overholdes i forbindelse med 
gennemførelsen af særprogrammet og deraf 
følgende forskningsaktiviteter. Det gælder 
bl.a. de principper, der er indeholdt i EU's 
charter om grundlæggende rettigheder, 
herunder beskyttelse af menneskers liv og 
værdighed, beskyttelse af persondata og 
privatlivets fred samt beskyttelse af dyr og 
miljø i overensstemmelse med EU-
lovgivningen og de seneste versioner af 
relevante internationale konventioner, 
retningslinjer og adfærdskodekser, f.eks. 
Helsingforserklæringen, Europarådets 
konvention om menneskerettigheder og 
biomedicin, undertegnet i Oviedo den 4. 
april 1997, med tilhørende protokoller, FN-
konventionen om børns rettigheder, den 
universelle erklæring om det menneskelige 
genom og menneskerettigheder, vedtaget af 
UNESCO, FN-konventionen om biologiske 
og toksiske våben, den internationale traktat 
om plantegenetiske ressourcer på fødevare-
og landbrugsområdet samt de relevante 
resolutioner fra 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO),
Europa-Parlamentets beslutninger om 
handel med humane ægceller af 10. marts 
20051, og om patenter for bioteknologiske 
opfindelser af 26. oktober 20052 og den 
eksisterende lovgivning i de lande, hvor de 
pågældende forskningsprojekter 
gennemføres.
______________________________
1 EUT C 320 E af 15.12.2005, s. 251.
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2 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 211
Bilag I, 'Etiske aspekter', afsnit 2

Der tages desuden hensyn til udtalelserne 
fra den europæiske gruppe af rådgivere om 
bioteknologiens etiske konsekvenser (1991-
1997) og udtalelserne fra den europæiske 
gruppe vedrørende etiske regler for 
videnskab og ny teknologi (fra og med 
1998).

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Angelika Niebler, Jan Christian Ehler og Herbert Reul

Ændringsforslag 212
Bilag I, 'Etiske aspekter', afsnit 2

Der tages desuden hensyn til udtalelserne 
fra den europæiske gruppe af rådgivere om 
bioteknologiens etiske konsekvenser (1991-
1997) og udtalelserne fra den europæiske 
gruppe vedrørende etiske regler for 
videnskab og ny teknologi (fra og med 
1998).

udgår

Or. en

Begrundelse

Ordlyden i Kommissionens forslag er navnlig for uklar på et punkt, idet Kommissionens pligt 
til at underrette Parlamentet skal inkluderes.
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Ændringsforslag af Angelika Niebler, Jan Christian Ehler og Herbert Reul

Ændringsforslag 213
Bilag I, 'Etiske aspekter', afsnit 3

Deltagere i forskningsprojekter skal 
overholde gældende lovgivning, forskrifter 
og etiske regler i de lande, hvor forskningen 
udføres, i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet og de 
forskelligartede tilgange til forskning, der 
gør sig gældende i Europa. Det er under alle 
omstændigheder de nationale 
bestemmelser, der skal følges, og forskning, 
der er forbudt i en given medlemsstat eller 
et andet land, vil ikke kunne få økonomisk 
støtte fra EU til gennemførelsen i den 
pågældende medlemsstat eller det 
pågældende land.

Deltagere i forskningsprojekter skal 
overholde gældende lovgivning, forskrifter 
og etiske regler i de lande, hvor forskningen 
udføres, i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet og de 
forskelligartede tilgange til forskning, der 
gør sig gældende i Europa.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden i Kommissionens forslag er navnlig for uklar på et punkt, idet Kommissionens pligt 
til at underrette Parlamentet skal inkluderes.

Ændringsforslag af Angelika Niebler, Jan Christian Ehler og Herbert Reul

Ændringsforslag 214
Bilag I, 'Etiske aspekter', afsnit 4

Personer, der gennemfører 
forskningsprojekter, vil i visse tilfælde 
skulle søge godkendelse hos de relevante 
nationale eller lokale etiske råd eller udvalg, 
inden forskningsaktiviteterne indledes. 
Kommissionen vil desuden systematisk 
kontrollere de etiske aspekter af 
forskningsforslag, der omhandler etisk 
følsomme spørgsmål, eller som ikke tager 
tilstrækkeligt højde for etiske aspekter. I 
særlige tilfælde kan der foretages en etisk 
undersøgelse undervejs i projektets 

Personer, der gennemfører eller deltager i 
forskningsprojekter, der vedrører følsomme 
spørgsmål som f.eks. dna-analyser på 
mennesker, forskning, der involverer 
personer, der ikke er i stand til at give 
informeret samtykke, forskning knyttet til 
hvirveldyrs lidelser osv., vil skulle søge 
godkendelse hos de relevante nationale eller 
lokale etiske råd eller udvalg, inden 
forskningsaktiviteterne indledes 
Kommissionen vil desuden gennemføre en
systematisk kontrol. I særlige tilfælde kan 
der foretages en etisk undersøgelse 
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gennemførelse. undervejs i projektets gennemførelse.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden i Kommissionens forslag er navnlig for uklar på et punkt, idet Kommissionens pligt 
til at underrette Parlamentet skal inkluderes.

Ændringsforslag af Angelika Niebler, Jan Christian Ehler og Herbert Reul

Ændringsforslag 215
Bilag I, 'Etiske aspekter', afsnit 5

Der vil i overensstemmelse med denne 
beslutnings artikel 4, stk. 3, ikke blive ydet 
støtte til forskningsaktiviteter, der er 
forbudt i samtlige medlemsstater.

Kommissionen underretter årligt Europa-
Parlamentet og Rådet om sine aktiviteter på 
dette område og tilvejebringer derudover 
oplysninger til Europa-Parlamentet og 
Rådet efter anmodning.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden i Kommissionens forslag er navnlig for uklar på et punkt, idet Kommissionens pligt 
til at underrette Parlamentet skal inkluderes.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 216
Bilag I, 'Etiske aspekter', afsnit 5 a (nyt)

Det vil være nødvendigt at omdefinere og 
offentliggøre de grundlæggende kriterier 
for videnskabelige garantier.

Or. es

Begrundelse

Samfundets vilje til at finansiere forskningen afhænger af tilliden til resultaternes 
nøjagtighed.
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Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 217
Bilag I, 'Fælles teknologiinitiativer', afsnit 1

I nogle få tilfælde er et FTU-mål så 
omfattende og ressourcebehovet så stort, at 
det berettiger til at etablere længerevarende 
offentlig-private partnerskaber i form af 
fælles teknologiinitiativer. Til disse 
initiativer, som hovedsagelig udspringer af 
de europæiske teknologiplatformes arbejde 
og omfatter et enkelt eller nogle få udvalgte 
aspekter af forskning på et bestemt område, 
kombineres investeringer fra den private 
sektor med national og europæisk 
finansiering, herunder tilskud fra 
rammeprogrammet og lån fra Den 
Europæiske Investeringsbank. Der træffes 
afgørelse om fælles teknologiinitiativer på 
grundlag af særskilte forslag (f.eks. med 
henvisning til traktatens artikel 171).

I nogle få tilfælde er et FTU-mål så 
omfattende og ressourcebehovet så stort, at 
det kan berettige til at etablere 
længerevarende offentlig-private 
partnerskaber i form af fælles 
teknologiinitiativer. Til disse initiativer, som 
hovedsagelig udspringer af de europæiske 
teknologiplatformes arbejde og omfatter et 
enkelt eller nogle få udvalgte aspekter af 
forskning på et bestemt område, skal 
investeringer fra den private sektor 
kombineres med national og europæisk 
finansiering, herunder kapitalindskud og 
tilskud fra rammeprogrammet og lån fra Den 
Europæiske Investeringsbank. Mekanismer 
under det syvende rammeprogram og lån 
fra Den Europæiske Investeringsbank skal 
struktureres, så de fremmer EIB's 
deltagelse i de fællesforetagender, der er 
ansvarlige for gennemførelsen af fælles 
teknologiinitiativer. Der træffes afgørelse 
om fælles teknologiinitiativer på grundlag af 
særskilte forslag (f.eks. med henvisning til 
traktatens artikel 171).

Or. es

Begrundelse

Anvendelsen af betinget modus gør ordlyden i det tidligere ændringsforslag 34 lidt mere 
forsigtig.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 218
Bilag I, 'Fælles teknologiinitiativer', afsnit 1

I nogle få tilfælde er et FTU-mål så I nogle få tilfælde er et FTU-mål så 
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omfattende og ressourcebehovet så stort, at 
det berettiger til at etablere længerevarende 
offentlig-private partnerskaber i form af 
fælles teknologiinitiativer. Til disse 
initiativer, som hovedsagelig udspringer af 
de europæiske teknologiplatformes arbejde 
og omfatter et enkelt eller nogle få udvalgte 
aspekter af forskning på et bestemt område, 
kombineres investeringer fra den private 
sektor med national og europæisk 
finansiering, herunder tilskud fra 
rammeprogrammet og lån fra Den 
Europæiske Investeringsbank. Der træffes 
afgørelse om fælles teknologiinitiativer på 
grundlag af særskilte forslag (f.eks. med 
henvisning til traktatens artikel 171).

omfattende og ressourcebehovet så stort, at 
det berettiger til at etablere længerevarende 
offentlig-private partnerskaber i form af 
fælles teknologiinitiativer. Til disse 
initiativer, som hovedsagelig udspringer af 
de europæiske teknologiplatformes arbejde 
og omfatter et enkelt eller nogle få udvalgte 
aspekter af forskning på et bestemt område, 
kombineres investeringer fra den private 
sektor med national og europæisk 
finansiering, herunder tilskud fra 
rammeprogrammet og lån fra Den 
Europæiske Investeringsbank. Der træffes 
afgørelse om fælles teknologiinitiativer fra 
sag til sag på grundlag af særskilte forslag 
(f.eks. med henvisning til traktatens artikel
171).

Or. es

Begrundelse

Der bør træffes afgørelse om valg af platforme på grundlag af særskilte analyser af den 
enkelte platforms nødvendighed. 

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 219
Bilag I, 'Fælles teknologiinitiativer', afsnit 2

Fælles teknologiinitiativer udvælges på 
grundlag af en række kriterier som:

Fælles teknologiinitiativer udvælges på en 
åben og gennemsigtig måde efter en 
evaluering på grundlag af en række kriterier 
som:

- hvor vanskeligt det vil være at nå målet 
med eksisterende instrumenter

– hvor stor merværdien bliver ved en indsats 
på europæisk plan

– hvor stor merværdien bliver ved en indsats 
på europæisk plan i form af den ekspertise 
og de synergier, som det kan formodes at 
skabe

– hvor detaljeret og klart de tilstræbte mål er 
defineret

– hvor detaljeret og klart de tilstræbte mål er 
defineret

– hvor stærkt erhvervslivet har engageret sig – hvor stærkt erhvervslivet har engageret sig 
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med økonomiske og andre ressourcer med økonomiske og andre ressourcer
– hvor store virkninger det vil få for 
konkurrenceevne og vækst

– hvor store virkninger det vil få for 
konkurrenceevne og vækst, herunder for 
smv'ernes deltagelse

– i hvor høj grad det vil medvirke til 
opfyldelsen af bredere politiske 
målsætninger

– i hvor høj grad det vil medvirke til 
opfyldelsen af bredere politiske 
målsætninger

- om der vil blive udarbejdet et program og 
en tidsplan for efteruddannelse af de 
deltagende forskere 

– hvor store mulighederne er for at tiltrække 
yderligere national støtte og flere midler fra 
erhvervslivet nu eller i fremtiden

– hvor store mulighederne er for at tiltrække 
yderligere national støtte og flere midler fra 
erhvervslivet nu eller i fremtiden

– hvor vanskeligt det vil være at nå målet 
med eksisterende instrumenter.

Or. es

Begrundelse

Fælles teknologiinitiativer er en vigtig mulighed for samarbejde mellem erhvervslivet og den 
offentlige sektor.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 220
Bilag I, 'Fælles teknologiinitiativer', afsnit 2, led 1 a (nyt)

- i hvor høj grad, det er relevant for 
civilsamfundet

Or. en

Begrundelse

Inddragelse af civilsamfundet er et middel til bedre lovgivning.

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 221
Bilag I, 'Fælles teknologiinitiativer', afsnit 4 a (nyt)
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Med henblik på at øge gennemsigtigheden 
og alle aktørers inddragelse, navnlig 
smv'er, skal teknologiplatformenes og de 
fælles teknologiinitiativers aktiviteter 
ledsages af særlige formidlingsaktiviteter. 
Formidlingen skal koordineres af et 
behørigt sekretariat på europæisk plan og 
gennemføres i alle medlemsstater ved hjælp 
af den tekniske ekspertise og de 
formidlingsinstrumenter, der stilles til 
rådighed af uafhængige, anerkendte, 
almennyttige, videnskabelige og tekniske 
foreninger på nationalt plan.

Or. en

Begrundelse

Ikke alle aktørerne i den pågældende sektor har et godt kendskab til teknologiplatformene og 
de fælles teknologiinitiativer, der arbejder med komplekse og innovative begreber, og de kan 
endnu ikke hente oplysninger via en passende informationsstruktur. For at undgå, at dette 
forhold skader teknologiplatformenes og de fælles teknologiinitiativers effektivitet, er det 
nødvendigt, at aktiviteterne ledsages af en særlig oplysnings- og støttestruktur baseret på 
nationale organisationers eksisterende ekspertise.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij og Avril Doyle

Ændringsforslag 222
Bilag I, 'Samordning af andre forskningsprogrammer end EU-programmer', afsnit 1

På dette område vil indsatsen hovedsagelig 
foregå ved hjælp af to virkemidler: ERA-
NET-systemet og EU-støtte til nationale 
forskningsprogrammer, der gennemføres i 
fællesskab (traktatens artikel 169). Aktionen 
kan også anvendes til at styrke 
komplementariteten og synergien mellem 
rammeprogrammet og aktiviteterne i 
mellemstatslige strukturer som EUREKA, 
EIROforum og COST. Der ydes finansiel 
støtte til COST-programmets 
administrations- og samordningsaktiviteter, 
så COST fortsat kan bidrage til samordning 
af og udvekslinger mellem forskergrupper, 

På dette område vil indsatsen hovedsagelig 
foregå ved hjælp af to virkemidler: ERA-
NET-systemet og EU-støtte til nationale 
forskningsprogrammer, der gennemføres i 
fællesskab (traktatens artikel 169). Aktionen 
kan også anvendes til at styrke 
komplementariteten og synergien mellem 
rammeprogrammet og aktiviteterne i 
mellemstatslige strukturer som EUREKA, 
EIROforum og COST. I betragtning af den 
store betydning, udviklingen af små og 
mellemstore virksomheder har for EU's 
konkurrenceevne, må der lægges særlig 
vægt på at fremme adgangen til forskning 
for højteknologiske små og mellemstore 
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der finansieres nationalt. virksomheder, som defineret på basis af 
artikel 169 i Kommissionens og Eurekas 
Eurostars-program. Der ydes finansiel 
støtte til COST-programmets 
administrations- og samordningsaktiviteter, 
så COST fortsat kan bidrage til samordning 
af og udvekslinger mellem forskergrupper, 
der finansieres nationalt.

Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 401 til Jerzy Buzeks udkast til betænkning 
om det syvende rammeprogram.)

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 223
Bilag I, 'Samordning af andre forskningsprogrammer end EU-programmer', afsnit 4, led 1

– tilvejebringer en ramme, inden for hvilken 
de instanser, der gennemfører offentlige 
forskningsprogrammer, kan intensivere 
koordineringen af deres aktiviteter. Der ydes 
bl.a. støtte til nye ERA-NET og til at 
udbygge eksisterende ERA-NET i bredden 
og dybden, f.eks. ved at udvide antallet af 
partnere eller ved at åbne deres programmer 
for de øvrige deltagere

– tilvejebringe en ramme, inden for hvilken 
de instanser, der gennemfører offentlige 
forskningsprogrammer, kan intensivere 
koordineringen af deres aktiviteter. Der ydes 
bl.a. støtte til nye ERA-NET og til at 
udbygge eksisterende ERA-NET i bredden 
og dybden, f.eks. ved at forbedre 
formidlingen ved at åbne deres programmer 
for de øvrige deltagere

Or. es

Begrundelse

Fjernelsen af administrative hindringer kan medvirke til at forbedre en effektiv 
gennemførelse, såfremt de personer, der skal forvalte forskningsprogrammerne, får den 
nødvendige indsigt.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 224
Bilag I, 'Samordning af andre forskningsprogrammer end EU-programmer', afsnit 4, led 2 a 

(nyt)
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- medvirke til at lette de administrative 
hindringer og efteruddanne de ansvarlige 
nationale, regionale og lokale forvaltere

Or. es

Begrundelse

Fjernelsen af administrative hindringer kan medvirke til at forbedre en effektiv 
gennemførelse, såfremt de personer, der skal forvalte forskningsprogrammerne, får den 
nødvendige indsigt.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 225
Bilag I, 'Samordning af andre forskningsprogrammer end EU-programmer', afsnit 5

Tilskud fra EU til nationale 
forskningsprogrammer, der gennemføres i 
fællesskab på grundlag af artikel 169, er 
særligt relevante for europæisk samarbejde i 
stor skala, hvor deltagerkredsen skifter efter 
medlemsstaternes fælles behov og/eller 
interesser. Hvorvidt der skal lanceres 
sådanne artikel 169-tiltag, afgøres i tæt 
samarbejde med medlemsstaterne, evt. også 
i samarbejde med mellemstatslige 
programmer, på grundlag af de kriterier, der 
er fastsat i afgørelsen om syvende 
rammeprogram.

Tilskud fra EU til nationale 
forskningsprogrammer, der gennemføres i 
fællesskab på grundlag af artikel 169, er 
særligt relevante for europæisk samarbejde i 
stor skala, hvor deltagerkredsen skifter efter 
medlemsstaternes fælles behov og/eller 
interesser. Hvorvidt der skal lanceres 
sådanne artikel 169-tiltag, afgøres i tæt 
samarbejde med medlemsstaterne, evt. også 
i samarbejde med mellemstatslige 
programmer, på grundlag af de kriterier, der 
er fastsat i afgørelsen om syvende 
rammeprogram, herunder social og 
miljømæssig merværdi.

Or. en

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 226
Bilag I, 'Internationalt samarbejde', afsnit 1

Aktioner med henblik på internationalt 
forskningssamarbejde skal understøtte en 
international videnskabs- og teknologipolitik 
med to indbyrdes forbundne formål:

Aktioner med henblik på internationalt 
forskningssamarbejde skal understøtte en 
international videnskabs- og teknologipolitik 
med tre indbyrdes forbundne formål:
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- at skabe grundlag for 
forskningsaktiviteter og -kapaciteter i 
udviklingslandene, konsolidere og styrke de 
ansvarlige organer, dvs. universiteter og 
offentlige og private centre for 
efteruddannelse af forskere

– at støtte den europæiske konkurrenceevne 
gennem strategiske forskningspartnerskaber 
med tredjelande, herunder højt 
industrialiserede lande og vækstøkonomier, 
inden for videnskab og teknologi samt tilbud 
til de bedste tredjelandsforskere om at 
arbejde i og med Europa

– at støtte den europæiske konkurrenceevne 
gennem strategiske forskningspartnerskaber 
med tredjelande, herunder højt 
industrialiserede lande og vækstøkonomier, 
inden for videnskab og teknologi samt tilbud 
til de bedste tredjelandsforskere om at 
arbejde i og med Europa

– at behandle tredjelandes særlige problemer 
eller problemer af global karakter i parternes 
gensidige interesse og til deres gensidige 
fordel.

– at behandle tredjelandes særlige problemer 
eller problemer af global karakter i parternes 
gensidige interesse og til deres gensidige 
fordel.

Or. es

Begrundelse

Der er behov for at konsolidere og forbedre de ansvarlige forskningsinstitutioner og at skabe 
et gunstigt klima for forskere og investeringer.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz og Caroline Lucas for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 227
Bilag I, 'Internationalt samarbejde', afsnit 2

EU's politik for internationalt 
forskningssamarbejde skal fremhæve og 
udbygge samarbejdet om generering, deling 
og udnyttelse af viden gennem ligeværdige 
forskningspartnerskaber under hensyntagen 
til særlige nationale eller regionale forhold, 
den samfundsøkonomiske kontekst og 
partnerlandenes videngrundlag. Det 
strategiske mål er at forbedre EU's 
konkurrenceevne og styrke en bæredygtig 
global udvikling gennem sådanne 
partnerskaber mellem EU og tredjelande på 
bilateralt, regionalt og globalt niveau til 
gensidig gavn og fordel. I den forbindelse 

EU's politik for internationalt 
forskningssamarbejde skal fremhæve og 
udbygge samarbejdet om generering, deling 
og udnyttelse af viden gennem ligeværdige 
forskningspartnerskaber under hensyntagen 
til særlige nationale eller regionale forhold, 
den samfundsøkonomiske kontekst og 
partnerlandenes videngrundlag. Det 
strategiske mål er at forbedre EU's 
konkurrenceevne og styrke en bæredygtig 
global udvikling gennem sådanne 
partnerskaber mellem EU og tredjelande på 
bilateralt, regionalt og globalt niveau til 
gensidig gavn og fordel. Tredjelande, der 



(Ekstern oversættelse) 

PE 374.083v01-00 32/100 AM\614619DA.doc

DA

bør EU's rolle som global aktør også 
fremmes via multilaterale og internationale 
forskningsprogrammer. Aktioner med 
henblik på internationalt 
forskningssamarbejde knyttes sammen med 
mere generelle politiske spørgsmål for at 
kunne bidrage til at opfylde EU's 
internationale forpligtelser, udbrede 
europæiske værdier, styrke 
konkurrenceevnen, skabe 
samfundsøkonomisk vækst, forbedre 
miljøbeskyttelsen og skabe øget velfærd 
med en bæredygtig global udvikling som 
overordnet mål.

krænker fællesskabsretten eller FN-
konventionen om menneskerettigheder, er 
imidlertid ikke berettiget til at deltage i det 
europæiske forskningsrum og til at 
modtage støtte under rammeprogrammet.
Aktioner med henblik på internationalt 
forskningssamarbejde knyttes sammen med 
mere generelle politiske spørgsmål for at 
kunne bidrage til at opfylde EU's 
internationale forpligtelser, udbrede 
europæiske værdier, styrke 
konkurrenceevnen, skabe 
samfundsøkonomisk vækst, forbedre 
miljøbeskyttelsen og skabe øget velfærd 
med en bæredygtig global udvikling som 
overordnet mål.

Or. en

Begrundelse

Det ville være uhensigtsmæssigt at anvende forskningsmidler fra EU til teknisk og 
videnskabelig støtte til lande, der krænker menneskerettighederne. Videnskabsmænd og 
forskere i mange medlemsstater har gentagne gange anmodet EU om at indføre denne 
betingelse.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 228
Bilag I, 'Internationalt samarbejde', afsnit 3, punkt 2

Der iværksættes specifikke 
samarbejdsaktioner under hvert tema med 
specielt sigte på tredjelande og områder, 
hvor der er en gensidig interesse i at 
samarbejde om bestemte emner. De 
specifikke behov afdækkes, og emnerne 
prioriteres i nøje sammenhæng med 
relevante bilaterale samarbejdsaftaler og 
løbende multilaterale og biregionale dialoger 
mellem EU og de pågældende lande eller 
landegrupper. Prioriteringen baseres på 
regionens eller landets særlige behov, 
potentiale og økonomiske udviklingsniveau. 
Der udarbejdes en strategi og 

Der iværksættes specifikke 
samarbejdsaktioner under hvert tema med 
specielt sigte på tredjelande og områder, 
hvor der er en gensidig interesse i at 
samarbejde om bestemte emner. De 
specifikke behov afdækkes, og emnerne 
prioriteres i nøje sammenhæng med 
relevante bilaterale samarbejdsaftaler og 
løbende multilaterale og biregionale dialoger 
mellem EU og de pågældende lande eller 
landegrupper. Prioriteringen baseres på 
regionens eller landets særlige behov, 
potentiale og økonomiske udviklingsniveau. 
Der udarbejdes en strategi og 
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implementeringsplan for det internationale 
samarbejde med specifikke målrettede 
aktioner inden for og på tværs af temaerne, 
f.eks. inden for sundhed, landbrug, sanitære 
forhold, vand, fødevaresikkerhed, social 
samhørighed, energi, miljø, fiskeri, 
akvakultur og naturressourcer, bæredygtig 
økonomisk politik og ikt. Disse aktioner 
bliver det vigtigste instrument i 
implementeringen af samarbejdet mellem 
EU og de pågældende lande og skal især 
tage sigte på at styrke kandidatlandenes og 
nabolandenes forskningskapacitet og på 
samarbejde med udviklingslande og 
vækstøkonomier. Der iværksættes 
målrettede indkaldelser af forslag til sådanne 
aktioner med særlig vægt på at lette 
relevante tredjelandes, især 
udviklingslandes, deltagelse i aktionerne.

implementeringsplan for det internationale 
samarbejde med specifikke målrettede 
aktioner inden for og på tværs af temaerne, 
f.eks. inden for sundhed, navnlig oversete 
sygdomme, landbrug, sanitære forhold, 
vand, fødevaresikkerhed, social 
samhørighed, energi, miljø, fiskeri, 
akvakultur og naturressourcer, bæredygtig 
økonomisk politik og ikt. Disse aktioner 
bliver det vigtigste instrument i 
implementeringen af samarbejdet mellem 
EU og de pågældende lande og skal især 
tage sigte på at styrke kandidatlandenes og 
nabolandenes forskningskapacitet og på 
samarbejde med udviklingslande og 
vækstøkonomier. Der iværksættes 
målrettede indkaldelser af forslag til sådanne 
aktioner med særlig vægt på at lette 
relevante tredjelandes, især 
udviklingslandes, deltagelse i aktionerne.

Or. en

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 229
Bilag I, 'Internationalt samarbejde', afsnit 3, punkt 2

Der iværksættes specifikke 
samarbejdsaktioner under hvert tema med 
specielt sigte på tredjelande og områder, 
hvor der er en gensidig interesse i at 
samarbejde om bestemte emner. De 
specifikke behov afdækkes, og emnerne 
prioriteres i nøje sammenhæng med 
relevante bilaterale samarbejdsaftaler og 
løbende multilaterale og biregionale dialoger 
mellem EU og de pågældende lande eller 
landegrupper. Prioriteringen baseres på 
regionens eller landets særlige behov, 
potentiale og økonomiske udviklingsniveau. 
Der udarbejdes en strategi og 
implementeringsplan for det internationale 
samarbejde med specifikke målrettede 

Der iværksættes specifikke 
samarbejdsaktioner under hvert tema med 
specielt sigte på tredjelande og områder, 
hvor der er en gensidig interesse i at 
samarbejde om bestemte emner. De 
specifikke behov afdækkes, og emnerne 
prioriteres i nøje sammenhæng med 
relevante bilaterale samarbejdsaftaler og 
løbende multilaterale og biregionale dialoger 
mellem EU og de pågældende lande eller 
landegrupper. Prioriteringen baseres på 
gensidig interesse og på gensidig fordel og 
på regionens eller landets særlige behov, 
potentiale og økonomiske udviklingsniveau. 
Der udarbejdes en strategi og 
implementeringsplan for det internationale 
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aktioner inden for og på tværs af temaerne, 
f.eks. inden for sundhed, landbrug, sanitære 
forhold, vand, fødevaresikkerhed, social 
samhørighed, energi, miljø, fiskeri, 
akvakultur og naturressourcer, bæredygtig 
økonomisk politik og ikt. Disse aktioner 
bliver det vigtigste instrument i 
implementeringen af samarbejdet mellem 
EU og de pågældende lande og skal især 
tage sigte på at styrke kandidatlandenes og 
nabolandenes forskningskapacitet og på 
samarbejde med udviklingslande og 
vækstøkonomier. Der iværksættes 
målrettede indkaldelser af forslag til sådanne 
aktioner med særlig vægt på at lette 
relevante tredjelandes, især 
udviklingslandes, deltagelse i aktionerne.

samarbejde med specifikke målrettede 
aktioner inden for og på tværs af temaerne, 
f.eks. inden for sundhed, landbrug, sanitære 
forhold, vand, fødevaresikkerhed, social 
samhørighed, energi, miljø, fiskeri, 
akvakultur og naturressourcer, bæredygtig 
økonomisk politik og ikt. Disse aktioner 
bliver det vigtigste instrument i 
implementeringen af samarbejdet mellem 
EU og de pågældende lande og skal især 
tage sigte på at styrke kandidatlandenes og 
nabolandenes forskningskapacitet og på 
samarbejde med udviklingslande og 
vækstøkonomier. Ud over hensynet til 
gensidig interesse iværksættes der 
målrettede indkaldelser af forslag til sådanne 
aktioner med sigte på at lette relevante 
tredjelandes, især udviklingslandes, 
deltagelse i aktionerne.

Or. en

Begrundelse

Der bør fremgå klart, at særlige internationale samarbejdstiltag under særprogrammet 
"Samarbejde" navnlig vil dække forskningsområder af gensidig interesse for EU og 
tredjelande.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 230
Bilag I, 'Internationalt samarbejde', afsnit 3, punkt 2

Der iværksættes specifikke 
samarbejdsaktioner under hvert tema med 
specielt sigte på tredjelande og områder, 
hvor der er en gensidig interesse i at 
samarbejde om bestemte emner. De 
specifikke behov afdækkes, og emnerne 
prioriteres i nøje sammenhæng med 
relevante bilaterale samarbejdsaftaler og 
løbende multilaterale og biregionale dialoger 
mellem EU og de pågældende lande eller 
landegrupper. Prioriteringen baseres på 
regionens eller landets særlige behov, 

Der iværksættes specifikke 
samarbejdsaktioner under hvert tema med 
specielt sigte på tredjelande og områder, 
hvor der er en gensidig interesse i at 
samarbejde om bestemte emner. De
specifikke behov afdækkes, og emnerne 
prioriteres i nøje sammenhæng med 
relevante bilaterale samarbejdsaftaler og 
løbende multilaterale og biregionale dialoger 
mellem EU og de pågældende lande eller 
landegrupper. Prioriteringen baseres på 
regionens eller landets særlige behov, 
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potentiale og økonomiske udviklingsniveau. 
Der udarbejdes en strategi og 
implementeringsplan for det internationale 
samarbejde med specifikke målrettede 
aktioner inden for og på tværs af temaerne, 
f.eks. inden for sundhed, landbrug, sanitære 
forhold, vand, fødevaresikkerhed, social 
samhørighed, energi, miljø, fiskeri, 
akvakultur og naturressourcer, bæredygtig 
økonomisk politik og ikt. Disse aktioner 
bliver det vigtigste instrument i 
implementeringen af samarbejdet mellem 
EU og de pågældende lande og skal især 
tage sigte på at styrke kandidatlandenes og 
nabolandenes forskningskapacitet og på 
samarbejde med udviklingslande og 
vækstøkonomier. Der iværksættes 
målrettede indkaldelser af forslag til sådanne 
aktioner med særlig vægt på at lette 
relevante tredjelandes, især 
udviklingslandes, deltagelse i aktionerne.

potentiale og økonomiske udviklingsniveau. 
Der udarbejdes en strategi og 
implementeringsplan for det internationale 
samarbejde med specifikke målrettede 
aktioner inden for og på tværs af temaerne
med angivelse af regionale prioriteringer, 
f.eks. inden for sundhed, landbrug, sanitære 
forhold, vand, fødevaresikkerhed, social 
samhørighed, energi, miljø, fiskeri, 
akvakultur og naturressourcer, bæredygtig 
økonomisk politik og ikt. Disse aktioner 
bliver det vigtigste instrument i 
implementeringen af samarbejdet mellem 
EU og de pågældende lande og skal især 
tage sigte på at styrke kandidatlandenes og 
nabolandenes forskningskapacitet og på 
samarbejde med udviklingslande og 
vækstøkonomier. Der iværksættes 
målrettede indkaldelser af forslag til sådanne 
aktioner med særlig vægt på at lette 
relevante tredjelandes, især 
udviklingslandes, deltagelse i aktionerne.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at udvikle et europæisk forskningsrum, der er åbent for omverdenen. Ved at 
fastlægge regionale prioriteringer vil det være muligt at udvikle særlige regionale 
samarbejdsområder, hvor temaer kan tilpasses den videnskabelige kapacitet. 

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 231
Bilag I, 'Internationalt samarbejde', afsnit 4 a (nyt)

Specifikke aktiviteter dækker 
finansieringen af aktioner foranlediget af 
biregionale og bilaterale dialoger på 
forskningsområder af gensidig interesse og 
fordel. Mindst 5 % af ressourcerne i det 
syvende rammeprogram afsættes til 
internationale samarbejdsaktioner, hvoraf 
3 % dækker aktiviteterne i dette 
særprogram koordineret med 
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særprogrammet "Mennesker". 
Ressourcerne anvendes generelt til 
forskningsaktiviteter med inddragelse af 
lavindkomst-, mellemlavindkomst- og 
mellemindkomstpartnere med henblik på at 
afspejle forpligtelsen til internationalt 
samarbejde i overensstemmelse med det 
syvende rammeprogram. Midler, der ikke 
anvendes i særprogrammet "Samarbejde", 
skal anvendes til at styrke aktiviteterne i 
særprogrammet "Kapacitet".
Det vil være nødvendigt at identificere 
internationale samarbejdsaktiviteter inden 
for forskning og udvikling, herunder i 
regional kontekst, i forbindelse med 
planlægningen af det syvende 
rammeprograms indledende faser.

Or. es

Begrundelse

Det internationale samarbejde er klart defineret i aftalerne om forskning og udvikling og i 
traktatens forpligtelser (artikel 130, litra f) og g). Det internationale samarbejde er angivet
som et "tværgående" tema i særprogrammet "Samarbejde", men har særskilte målsætninger. 
Derfor skal EU's forpligtelse til internationalt samarbejde med tredjelande (navnlig med 
henblik på udvikling) tydeliggøres og konkretiseres i det syvende rammeprogram. Dette kan 
ske ved en udtrykkelig bestemmelse i særprogrammet om at sikre/afsætte mindst 5 % af 
midlerne til disse formål. Det ville vise vores vilje til at samarbejde med associerede lande, 
partnerskabslande og udviklingslande osv., som vi gjorde under det forudgående sjette 
rammeprogram gennem aktioner på linje med dem, der gennemføres under Inco-programmet 
(anerkendt af det internationale samfund). 

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 232
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Mål'

At forbedre sundheden for europæiske 
borgere og styrke konkurrenceevnen for
europæiske sundhedsrelaterede erhverv og 
virksomheder, samtidig med at også globale 
sundhedsspørgsmål tages op, herunder nye 
epidemier. Vægten vil blive lagt på 

At forbedre sundheden for europæiske 
borgere og bidrage til at øge effektiviteten 
af den europæiske sundhedssektor, 
herunder styrke dens konkurrenceevne, 
samtidig med at også globale 
sundhedsspørgsmål tages op, herunder nye 
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implementeringsforskning (omsætning af 
grundlæggende opdagelser til kliniske 
anvendelser), udvikling og validering af nye 
behandlingsmetoder, metoder til 
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, 
diagnoseværktøjer og -teknologier samt 
bæredygtige og effektive sundhedssystemer.

epidemier og oversete sygdomme. 
Forskningen vil både være rettet mod 
sygdomsforebyggelse og udvikling af 
effektive behandlingsmetoder og 
lægemidler, samtidig med at der sikres en 
retfærdig adgang til resultaterne af den 
offentligt finansierede forskning. Vægten 
vil blive lagt på implementeringsforskning 
(omsætning af grundlæggende opdagelser til 
kliniske anvendelser), udvikling og 
validering af nye behandlingsmetoder, 
metoder til sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse, diagnoseværktøjer og 
-teknologier samt bæredygtige og effektive 
sundhedssystemer.

Or. en

Begrundelse

Programmet skal sigte mod at øge effektiviteten i den europæiske sundhedssektor og ikke kun 
mod at øge sundhedsrelaterede virksomheders konkurrenceevne. Der skal især lægges vægt 
på forskning, der tjener offentlighedens interesse, såsom forskning i nye epidemier og 
oversete sygdomme (sygdomme, som især rammer folk i fattige lande, og som derfor ikke er 
omfattet af medicinindustriens forsknings- og udviklingsindsats). Der skal findes en balance 
mellem forskning til forebyggelse af sygdomme og udvikling af effektive behandlingsmetoder 
og lægemidler. 

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz

Ændringsforslag 233
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Hovedlinjer', afsnit 1

Denne forskning skal give os mere viden 
om, hvordan vi effektivt kan forbedre 
befolkningens sundhedstilstand, forebygge 
og behandle udbredte sygdomme og levere 
bedre sundhedsydelser. Den vil gøre det 
lettere at integrere de umådelige mængder 
genomrelaterede data, så der kan genereres 
ny viden og findes nye anvendelser inden 
for medicin og bioteknologi. Den vil 
fremme den tværnationale 
sundhedsforskning, som er en 
forudsætning for, at den biomedicinske 

Denne forskning skal give os mere viden 
om, hvordan vi effektivt kan forbedre 
befolkningens sundhedstilstand, forebygge 
og behandle udbredte sygdomme og levere 
bedre sundhedsydelser. Der er især behov 
for at undersøge og imødekomme bestemte 
befolkningsgruppers behov, f.eks. 
handicappede, minoriteter og ugunstigt 
stillede grupper.
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forskning munder ud i praktisk 
anvendelige resultater. Dermed vil Europa 
kunne bidrage mere effektivt til den 
internationale indsats for at bekæmpe 
sygdomme af global betydning, således som 
det fremgår af det igangværende program 
"European og Developing Countries 
Clinical Trials Partnership" (EDCTP) om 
bekæmpelse af hiv/aids, malaria og 
tuberkulose (traktatens artikel 169)19. Det 
vil styrke den politisk baserede forskning på 
europæisk plan, især sammenligninger af 
modeller, systemer og data fra nationale 
databaser.

Or. en

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz

Ændringsforslag 234
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Hovedlinjer', afsnit 2

Forskningen skal medvirke til at styrke 
konkurrenceevnen dels i europæiske 
virksomheder inden for sundhedsrelateret 
bioteknologi og medicinsk teknologi, hvor 
smv'er er de vigtigste økonomiske 
drivkræfter, dels i hele 
lægemiddelindustrien. Det er bl.a. hensigten 
at yde støtte til en europæisk 
teknologiplatform for innovative lægemidler 
for at få løst problemet omkring de 
forskningsmæssige flaskehalse inden for 
udvikling af nye lægemidler. Der lægges 
særlig vægt på at skabe sammenhæng 
mellem forskningsaktiviteter og udnyttelsen 
af forskningsresultater gennem støtte til 
arbejdet med påvisning af resultater og 
klinisk validering. Denne forskning kan 
desuden bidrage til at udvikle nye normer 
og standarder for nye, avancerede 
behandlingsformer (f.eks. regenerativ 
medicin), som er nødvendig for, at EU's 
virksomheder kan klare konkurrencen på 

Forskningen skal medvirke til at styrke 
konkurrenceevnen dels i europæiske 
virksomheder inden for sundhedsrelateret 
bioteknologi og medicinsk teknologi, hvor 
smv'er er de vigtigste økonomiske 
drivkræfter, dels i hele 
lægemiddelindustrien. Det er bl.a. hensigten 
at yde støtte til en europæisk 
teknologiplatform for innovative 
lægemidler, i det omfang offentligheden 
har behov for og prioriterer denne, for at få 
løst problemet omkring de 
forskningsmæssige flaskehalse inden for 
udvikling af nye lægemidler.
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verdensplan.

Or. en

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 235
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Hovedlinjer', afsnit 3 a (nyt)

Når det er relevant, tages der hensyn til 
kønsaspektet, som skal medtages i 
projekterne. Risikofaktorerne, de biologiske 
processer, årsagerne, de kliniske 
symptomer, konsekvenserne og 
behandlingen er ofte forskellige for mænd 
og kvinder. Desuden findes der sygdomme, 
som udelukkende eller hyppigere optræder 
hos kvinder (f.eks. fibromyalgi og kronisk
træthed, der optræder med langt større 
hyppighed hos kvinder end hos mænd). Der 
bør derfor i forbindelse med de aktiviteter, 
som finansieres under dette tema, være 
mulighed for at foretage en differentiering i 
forskningsprotokollerne, metodologierne 
og i analyseresultaterne.

Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 465 til Jerzy Buzeks udkast til betænkning 
om det syvende rammeprogram)

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz

Ændringsforslag 236
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Hovedlinjer', afsnit 4

To strategiske områder, nemlig børns 
sundhed og sundhedstilstanden hos de ældre 
i befolkningen, vil blive taget op i 
forbindelse med de tre blokke af aktiviteter, 
der er nævnt nedenfor. Prioriteringen af 
forskningsemnerne vil fremgå af 
arbejdsprogrammet. Også andre tværfaglige 
emner kan komme på tale. Det skal sikre en 

Tre strategiske områder, nemlig børns 
sundhed, kvinders sundhed og 
sundhedstilstanden hos de ældre i 
befolkningen, vil blive taget op i forbindelse 
med de tre blokke af aktiviteter, der er nævnt 
nedenfor. Prioriteringen af 
forskningsemnerne vil fremgå af 
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synlig og sammenhængende tilgang til 
disse områder under temaet, samtidig med 
at man undgår overlapninger.

arbejdsprogrammet.

Or. en

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 237
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 1 'Bioteknologi, generiske værktøjer og 

teknologier på sundhedsområdet', afsnit 1

Denne aktivitet tager sigte på at udvikle og 
validere de nødvendige værktøjer og 
teknologier, der skal gøre det muligt at 
generere ny viden og omsætte den til 
praktiske anvendelsesformål inden for 
sundhed og medicin.

Denne aktivitet tager sigte på at udvikle og 
validere de nødvendige værktøjer og 
teknologier, der skal gøre det muligt at 
generere ny viden og omsætte den til 
praktiske anvendelsesformål inden for
sundhed og medicin. Mennesker er et mål i 
sig selv og vil ikke blive anvendt som 
middel. Det understreges derudover, at 
forsigtighedsprincippet vil blive anvendt i 
EU-forskningen, således at der til stadighed 
sker en vurdering af mulige risici forbundet 
med de ikke helt forudsigelige 
indvirkninger af nye teknologier.

Or. en

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 238
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 1 'Bioteknologi, generiske værktøjer og 

teknologier på sundhedsområdet', led 1

– Højkapacitetsforskning: udvikling af nye 
forskningsværktøjer for moderne biologi, 
der kan forstærke genereringen af data 
ganske markant og forbedre standardisering, 
indsamling og analyse af data og 
prøveeksemplarer (biobanker). Der 
fokuseres på ny teknologi til sekvensering, 
genekspression, gentype- og 
fænotypebestemmelse, strukturel 

– Højkapacitetsforskning: udvikling af nye 
forskningsværktøjer for moderne biologi, 
der kan forstærke genereringen af data 
ganske markant og forbedre standardisering, 
indsamling og analyse af data og 
prøveeksemplarer (biobanker), offentlig 
bank for navlestrengsblod. Der fokuseres på 
ny teknologi til sekvensering, 
genekspression, gentype- og 
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genomforskning, bioinformatik, 
systembiologi og beslægtede 
forskningsområder.

fænotypebestemmelse, strukturel 
genomforskning, bioinformatik, 
systembiologi, herunder super computing 
til strukturel modellering og beslægtede 
forskningsområder.

Or. en

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 239
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 1 'Bioteknologi, generiske værktøjer og 

teknologier på sundhedsområdet', led 1

– Højkapacitetsforskning: udvikling af nye 
forskningsværktøjer for moderne biologi, 
der kan forstærke genereringen af data 
ganske markant og forbedre standardisering, 
indsamling og analyse af data og 
prøveeksemplarer (biobanker). Der 
fokuseres på ny teknologi til sekvensering, 
genekspression, gentype- og 
fænotypebestemmelse, strukturel 
genomforskning, bioinformatik, 
systembiologi og beslægtede 
forskningsområder.

– Højkapacitetsforskning: udvikling af nye 
forskningsværktøjer for moderne biologi, 
der kan forstærke genereringen af data 
ganske markant og forbedre standardisering, 
indsamling og analyse af data og 
prøveeksemplarer (biobanker). Der 
fokuseres på ny teknologi til sekvensering, 
genekspression, gentype- og 
fænotypebestemmelse, strukturel 
genomforskning, bioinformatik, 
systembiologi, herunder super computing 
til strukturel modellering og beslægtede 
forskningsområder.

Or. en

Begrundelse

Den strukturelle biologi har hidtil primært beskæftiget sig med "stilbilleder" af biologiske 
molekyler. Biologiske molekyler er imidlertid højdynamiske, og den interne mobilitet udgør 
en stor del af deres biologiske funktion. Modelleringen af makromolekylers dynamik kræver 
en enorm computerkapacitet, der kun kan opnås ved brug af supercomputere og massiv brug 
af parallel computing.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 240
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 1 'Bioteknologi, generiske værktøjer og 

teknologier på sundhedsområdet', led 1
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– Højkapacitetsforskning: udvikling af nye 
forskningsværktøjer for moderne biologi, 
der kan forstærke genereringen af data 
ganske markant og forbedre standardisering, 
indsamling og analyse af data og 
prøveeksemplarer (biobanker). Der 
fokuseres på ny teknologi til sekvensering, 
genekspression, gentype- og 
fænotypebestemmelse, strukturel 
genomforskning, bioinformatik, 
systembiologi og beslægtede 
forskningsområder.

– Højkapacitetsforskning: udvikling af nye 
forskningsværktøjer for moderne biologi, 
der kan forstærke genereringen af data 
ganske markant og forbedre standardisering, 
indsamling og analyse af data og 
prøveeksemplarer (biobanker). Der 
fokuseres på ny teknologi til sekvensering 
ved brug af hurtige, økonomiske og let 
tilgængelige metoder, genekspression, 
gentype- og fænotypebestemmelse, 
strukturel genomforskning, bioinformatik, 
systembiologi og beslægtede 
forskningsområder.

Or. el

Begrundelse

Bioteknologiens potentiale kan kun udvikles fuldt ud, hvis de værktøjer, der er til rådighed, 
ikke er alt for dyre, og hvis de er tilgængelige for udviklingen af forskning. Nye metoder til 
hurtig dna-identifikation vil reducere omkostninger ved identifikation af millioner af 
molekyler og således tilvejebringe værdifulde data til bekæmpelse af sygdomme, navnlig på 
individuelt plan. Denne forskning bør derfor påbegyndes øjeblikkeligt. 

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 241
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 1 'Bioteknologi, generiske værktøjer og 

teknologier på sundhedsområdet', led 2

– Detektion, diagnose og overvågning: 
udvikling af visualiserings-, 
billeddannelses-, detekterings- og 
analyseværktøjer og -teknologier til 
biomedicinsk forskning til brug for 
forudberegning, diagnosticering, 
overvågning og prognosticering af 
sygdomme og til at understøtte terapeutiske 
indgreb. Der fokuseres på en tværfaglig 
tilgang, der integrerer områder som 
molekylær- og cellebiologi, fysiologi, 
genetik, fysik, kemi, nanoteknologi, 
mikrosystemer, udstyr og 
informationsteknologi. Der lægges vægt på 
non-invasive eller minimalt invasive og 

– Detektion, diagnose og overvågning: 
udvikling af visualiserings-, 
billeddannelses-, detekterings- og 
analyseværktøjer og -teknologier til 
biomedicinsk forskning til brug for 
forudberegning, diagnosticering, 
overvågning og prognosticering af 
sygdomme og til at understøtte terapeutiske 
indgreb. Der fokuseres på en tværfaglig 
tilgang, der integrerer områder som 
molekylær- og cellebiologi, fysiologi, 
genetik, fysik, kemi, nanoteknologi, 
mikrosystemer, udstyr og 
informationsteknologi. Der lægges vægt på 
non-invasive eller minimalt invasive og 
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kvantitative metoder samt 
kvalitetssikringsaspekter.

kvantitative metoder samt 
kvalitetssikringsaspekter med særlig vægt 
på in vivo, non-invasiv billeddannelse af 
celler og molekyler, højopløselige billeder, 
strukturel billeddannelse gennem 
spredning via MRI-teknikker og metabolisk 
billeddannelse.

Or. en

Begrundelse

Biologisk billeddannelse på mange niveauer og i forskellige opløsninger er af stor betydning 
for både den grundlæggende biologi og lægevidenskaben, herunder for diagnosticering og 
behandling. Non-invasiv lokalisering og kvantificering af in vivo-molekyleprocesser relateret 
til sygdomme hos mennesker og til dyremodeller for sygdomme hos mennesker er uvurderlige 
værktøjer for medicinalforskningen.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 242
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 1 'Bioteknologi, generiske værktøjer og 

teknologier på sundhedsområdet', led 3

– Innovative behandlingsformer og indgreb: 
konsolidering og videreudvikling af 
avancerede behandlingsformer og 
teknologier med brede 
anvendelsesmuligheder. Der fokuseres på 
gen- og celleterapi, regenerativ medicin, 
transplantation, immunterapi og vacciner og 
andre lægemidler. Aktiviteterne omfatter 
desuden beslægtede teknologier, f.eks. 
avancerede, målrettede 
behandlingssystemer, avancerede 
implantater og proteser samt non-invasive 
eller minimalt invasive teknologistøttede 
indgreb.

– Innovative behandlingsformer og indgreb: 
konsolidering og videreudvikling af 
avancerede behandlingsformer og 
teknologier med brede 
anvendelsesmuligheder. Der fokuseres på 
gen- og celleterapi, bioproduktion, 
herunder targeting (optimering af nye 
processer til molekyleproduktion),
regenerativ medicin, transplantation, 
immunterapi og vacciner og andre 
lægemidler. Aktiviteterne omfatter desuden 
beslægtede teknologier, f.eks. avancerede, 
målrettede behandlingssystemer, avancerede 
implantater og proteser samt non-invasive 
eller minimalt invasive teknologistøttede 
indgreb.

Or. fr
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Begrundelse

Dette spørgsmål vedrører både produktion og kontrol og er af afgørende betydning for 
smv'er, der er dybt involveret i udviklingen af produktionsprocesser. Targeting skal 
inkluderes, da de nye biomedicinske lægemidler indgives med sprøjte, og det er afgørende, at 
det sker det rigtige sted på patientens krop. Denne form for medicin anvendes i vid 
udstrækning i forbindelse med sjældne sygdomme såvel som i forbindelse med større 
sygdomme, herunder kræft og aids.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 243
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 1, 'Bioteknologi, generiske værktøjer og 

teknologier på sundhedsområdet', led 3

– Innovative behandlingsformer og indgreb: 
konsolidering og videreudvikling af 
avancerede behandlingsformer og 
teknologier med brede 
anvendelsesmuligheder. Der fokuseres på 
gen- og celleterapi, regenerativ medicin, 
transplantation, immunterapi og vacciner og 
andre lægemidler. Aktiviteterne omfatter 
desuden beslægtede teknologier, f.eks. 
avancerede, målrettede 
behandlingssystemer, avancerede 
implantater og proteser samt non-invasive 
eller minimalt invasive teknologistøttede 
indgreb.

– Innovative behandlingsformer og indgreb: 
konsolidering og videreudvikling af 
avancerede behandlingsformer og 
teknologier med brede 
anvendelsesmuligheder. Der fokuseres på 
gen- og celleterapi, regenerativ medicin, 
transplantation, immunterapi¸ herunder 
kræftterapi og vacciner, bl.a. vacciner til 
forebyggelse af visse former for kræft. Der 
fokuseres også på udvikling af nye 
lægemidler, som f.eks. midler, der indvirker 
på GPCR (G-protein-koblede receptorer) på 
celleoverflader, der har givet gode 
resultater i forbindelse med sygdomme og 
symptomer såsom allergier, smerter, 
kongestion i kredsløbet, psykoser osv. 
Aktiviteterne omfatter desuden beslægtede 
teknologier, f.eks. avancerede, målrettede 
behandlingssystemer, avancerede 
implantater og proteser samt non-invasive 
eller minimalt invasive teknologistøttede 
indgreb.

Or. el

Begrundelse

Der er allerede sket store fremskridt inden for udviklingen af kræftvacciner, f.eks. HPV-
vaccinen til behandling af kræft i livmoderhalsen. I forbindelse med kræftbehandling er der 
allerede blevet udviklet forskellige kliniske forsøg for visse typer af kræft som f.eks. melanom, 



(Ekstern oversættelse) 

AM\614619DA.doc 45/100 PE 374.083v01-00

DA

der ikke reagerer tilfredsstillende på "klassiske behandlingsformer" (kemoterapi, 
radioterapi). De opmuntrende resultater, der er blevet opnået, begrunder yderligere 
forskning på dette område.

En række lægemidler, der virker på GPCR (G-protein-koblede receptorer), anvendes allerede 
med fremragende resultater, og ifølge forskerne kan disse udvikles med henblik på 
behandling af en lang række sygdomme fra hiv til fedme. 

Ændringsforslag af Romana Jordan Cizelj

Ændringsforslag 244
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 1 Bioteknologi, generiske værktøjer og 

teknologier på sundhedsområdet', led 3

– Innovative behandlingsformer og indgreb: 
konsolidering og videreudvikling af 
avancerede behandlingsformer og 
teknologier med brede 
anvendelsesmuligheder. Der fokuseres på 
gen- og celleterapi, regenerativ medicin, 
transplantation, immunterapi og vacciner og 
andre lægemidler. Aktiviteterne omfatter 
desuden beslægtede teknologier, f.eks. 
avancerede, målrettede 
behandlingssystemer, avancerede 
implantater og proteser samt non-invasive 
eller minimalt invasive teknologistøttede 
indgreb.

– Innovative behandlingsformer og indgreb: 
konsolidering og videreudvikling af 
avancerede behandlingsformer og 
teknologier med brede 
anvendelsesmuligheder, herunder 
overvågning og sikring af kvaliteten af 
behandlingsbetingelser og -metoder. Der 
fokuseres på gen- og celleterapi, regenerativ 
medicin, transplantation, immunterapi og 
vacciner og andre lægemidler. Aktiviteterne 
omfatter desuden beslægtede teknologier, 
f.eks. avancerede, målrettede 
behandlingssystemer, avancerede 
implantater og proteser samt non-invasive 
eller minimalt invasive teknologistøttede 
indgreb.

Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 573 til Jerzy Buzeks udkast til betænkning 
om det syvende rammeprogram)

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 245
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 1 'Bioteknologi, generiske værktøjer og 

teknologier på sundhedsområdet', led 3

– Innovative behandlingsformer og indgreb: 
konsolidering og videreudvikling af 

– Innovative behandlingsformer og indgreb: 
konsolidering og videreudvikling af 
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avancerede behandlingsformer og 
teknologier med brede 
anvendelsesmuligheder. Der fokuseres på 
gen- og celleterapi, regenerativ medicin, 
transplantation, immunterapi og vacciner og 
andre lægemidler. Aktiviteterne omfatter 
desuden beslægtede teknologier, f.eks. 
avancerede, målrettede 
behandlingssystemer, avancerede 
implantater og proteser samt non-invasive 
eller minimalt invasive teknologistøttede 
indgreb.

avancerede behandlingsformer og 
teknologier med brede 
anvendelsesmuligheder. Der fokuseres på 
gen- og celleterapi, regenerativ medicin, 
transplantation, immunterapi og vacciner og 
andre lægemidler. Aktiviteterne omfatter 
desuden beslægtede teknologier, f.eks. 
avancerede, målrettede 
behandlingssystemer, avancerede 
implantater og proteser samt non-invasive 
eller minimalt invasive teknologistøttede 
indgreb (herunder klinisk og præklinisk 
molekylær billedteknik og arkivvæv).

Or. en

Begrundelse

Biologisk billeddannelse på mange niveauer og i forskellige opløsninger er af stor betydning 
for både den grundlæggende biologi og lægevidenskaben, herunder for diagnosticeringen og 
behandlingen. Non-invasiv lokalisering og kvantificering af in vivo-molekyleprocesser 
relateret til sygdomme hos mennesker og til dyremodeller for sygdomme hos mennesker er 
uvurderlige værktøjer for medicinalforskningen.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 246
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 1 'Bioteknologi, generiske værktøjer og 

teknologier på sundhedsområdet', led 4

– Forudsigelse af behandlingsmetoders 
egnethed, sikkerhed og effektivitet: 
udvikling og validering af parametre, 
værktøjer, metoder og standarder, der er 
nødvendige for at kunne tilbyde patienterne 
sikre og effektive nye biomedicinske 
lægemidler (hvad angår traditionelle 
lægemidler, tages disse spørgsmål op i 
forbindelse med det foreslåede fælles 
teknologiinitiativ vedrørende innovative 
lægemidler). Der fokuseres på 
farmakogenomik, simulation, in vitro-
(herunder alternativer til dyreforsøg) og in 
vivo-metoder og modeller.

– Forudsigelse af behandlingsmetoders 
egnethed, sikkerhed og effektivitet: 
udvikling og validering af parametre, 
værktøjer, metoder og standarder, der er 
nødvendige for at kunne tilbyde patienterne 
sikre og effektive nye biomedicinske 
lægemidler (hvad angår traditionelle 
lægemidler, tages disse spørgsmål op i 
forbindelse med det foreslåede fælles 
teknologiinitiativ vedrørende innovative 
lægemidler). Der fokuseres på 
farmakogenomik, simulation, in vitro-
(herunder alternativer til dyreforsøg) og in 
vivo-metoder og modeller under 
hensyntagen til de særlige forhold, der gør 
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sig gældende for kvinder og ældre.

Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 493 til Jerzy Buzeks udkast til betænkning 
om det syvende rammeprogram)

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 247
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 1 'Bioteknologi, generiske værktøjer og 

teknologier på sundhedsområdet', led 4

– Forudsigelse af behandlingsmetoders 
egnethed, sikkerhed og effektivitet: 
udvikling og validering af parametre, 
værktøjer, metoder og standarder, der er 
nødvendige for at kunne tilbyde patienterne 
sikre og effektive nye biomedicinske 
lægemidler (hvad angår traditionelle 
lægemidler, tages disse spørgsmål op i
forbindelse med det foreslåede fælles 
teknologiinitiativ vedrørende innovative 
lægemidler). Der fokuseres på 
farmakogenomik, simulation, in vitro-
(herunder alternativer til dyreforsøg) og in 
vivo-metoder og modeller.

– Forudsigelse af behandlingsmetoders
egnethed, sikkerhed og effektivitet: 
udvikling og validering af parametre, 
værktøjer, metoder og standarder, der er 
nødvendige for at kunne tilbyde patienterne 
sikre og effektive nye biomedicinske 
lægemidler (hvad angår traditionelle 
lægemidler, tages disse spørgsmål op i 
forbindelse med det foreslåede fælles 
teknologiinitiativ vedrørende innovative 
lægemidler). Der fokuseres på 
farmakogenomik, simulation, in vitro-
(herunder alternativer til dyreforsøg) og in 
vivo-metoder og modeller og 
immunovervågning.

Or. fr

Begrundelse

Denne proces er et vigtigt bidrag til måling af behandlingernes indvirkning på 
immunsystemet. Den viser behandlingernes effektivitet i forhold til autoimmune sygdomme og 
sygdomme relateret til immunsystemet. Den gør det også muligt at måle, hvor sikre 
lægemidlerne er i forhold til immunsystemet. 



(Ekstern oversættelse) 

PE 374.083v01-00 48/100 AM\614619DA.doc

DA

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 248
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2, 'Omsætning af forskning i 

sundhedsøjemed', punkt 1

Dataindsamling i stor målestok: brug af 
avanceret teknologi til at generere data til 
afdækning af geners og genprodukters 
funktion og interaktion i komplekse netværk. 
Der fokuseres på genomik, proteomik, 
populationsgenetik og komparativ og 
funktionel genomik.

Dataindsamling i stor målestok: brug af 
avanceret teknologi til at generere data til 
afdækning af geners og genprodukters 
funktion og cellesystemer og interaktion i 
komplekse netværk og den rolle, de spiller i 
vigtige biologiske processer (dvs. synaptisk 
og cellulær reorganisation). Der fokuseres 
på genomik, proteomik, populationsgenetik 
og komparativ og funktionel genomik.

Or. it

Begrundelse

Studierne og de foreløbige resultater under det sjette rammeprogram genererede en lang 
række data om gener og molekyler. Disse resultater bør finde anvendelse på synaptiske 
kredsløb og komplekse cellulære systemer og således skabe praktiske muligheder for at bygge 
på de resultater, der blev skabt under det sjette rammeprogram og overføre disse genetiske og 
molekylære data med henblik på at udvikle metoder til behandling af patologier.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 249
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2, 'Omsætning af forskning i 

sundhedsøjemed', punkt 1

Dataindsamling i stor målestok: brug af 
avanceret teknologi til at generere data til 
afdækning af geners og genprodukters 
funktion og interaktion i komplekse netværk. 
Der fokuseres på genomik, proteomik, 
populationsgenetik og komparativ og 
funktionel genomik.

Dataindsamling i stor målestok: brug af 
avanceret teknologi til at generere data til 
afdækning af geners og genprodukters 
funktion og interaktion i komplekse netværk 
og forskning i mutationer med fokus på de 
oprindelige mutationer eller de mutationer, 
der skyldes en founder-effekt. Der fokuseres 
på genomik, proteomik, populationsgenetik 
og komparativ og funktionel genomik.

Or. el
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Begrundelse

Det er vigtigt at inkludere forskning i mutationer, der danner grundlag for mange genetiske 
forstyrrelser. 

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 250
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2 'Omsætning af forskning i sundhedsøjemed', 

punkt 1

Dataindsamling i stor målestok: brug af 
avanceret teknologi til at generere data til 
afdækning af geners og genprodukters 
funktion og interaktion i komplekse netværk. 
Der fokuseres på genomik, proteomik, 
populationsgenetik og komparativ og 
funktionel genomik.

Dataindsamling i stor målestok: brug af 
avanceret teknologi til at generere data til 
afdækning af geners og genprodukters 
funktion og interaktion i komplekse netværk. 
Der fokuseres på genomik, proteomik, RNA-
verden, populationsgenetik og komparativ 
og funktionel genomik.

Or. en

Begrundelse

MicroRNA (miRNA) er en grundlæggende og opdukkende gruppe af vævsspecifikke 
regulerende gener, der virker ved negativ post-transkriptionel regulering af 
genekspressionen, hvorved der sker en reduktion af ekspressionen af proteinerne, der er 
kodede med miRNA-målgenerne. Mange miRNA-gener er lokaliseret i følsomme områder og i 
andre kromosomområder i ondartetheder. Derudover er specifikke miRNA enten slettet eller 
muteret i en række svulster. På grundlag af disse observationer kan det således konkluderes, 
at miRNA spiller en afgørende rolle for udviklingen af kræft, og at miRNA kan blive en 
afgørende målsætning for udviklingen af innovative onkologiske behandlingsmetoder.

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 251
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2 'Omsætning af forskning i sundhedsøjemed', 

punkt 3

Hjernen og hjernesygdomme: øget viden om 
hjernens integrerede struktur og dynamik, 
studiet af hjernesygdomme og søgning efter 
nye behandlingsmetoder med fokus på 
udforskning af hjernens funktioner, lige fra 

Hjernen og hjernesygdomme: øget viden om 
hjernens integrerede struktur og dynamik, 
studiet af hjernesygdomme og søgning efter 
nye behandlingsmetoder med fokus på 
udforskning af hjernens funktioner, lige fra 
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molekyler til bevidsthed og forståelse, og 
behandling af neurologiske sygdomme og 
lidelser, herunder regenerative og restorative 
behandlingsmetoder.

molekyler til bevidsthed og forståelse og 
hjernedysfunktion, lige fra synaptisk 
aktivitet til neurologisk degeneration, også
ved anvendelse af kliniske eller prækliniske 
funktionelle eller molekylære 
billeddannelsesteknikker, og behandling af 
neurologiske sygdomme og lidelser, 
herunder regenerative og restorative 
behandlingsmetoder.

Or. en

Begrundelse

At forbedre sundheden for europæiske borgere og styrke konkurrenceevnen for europæiske 
sundhedsrelaterede erhverv og virksomheder, samtidig med at globale sundhedsspørgsmål 
tages op, herunder nye epidemier. Vægten vil blive lagt på implementeringsforskning
(omsætning af grundlæggende opdagelser til kliniske anvendelser), udvikling og validering af 
nye behandlingsmetoder, metoder til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, 
diagnoseværktøjer og -teknologier samt bæredygtige og effektive sundhedssystemer.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 252
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2 'Omsætning af forskning i sundhedsøjemed', 

punkt 3

Hjernen og hjernesygdomme: øget viden om 
hjernens integrerede struktur og dynamik, 
studiet af hjernesygdomme og søgning efter 
nye behandlingsmetoder med fokus på 
udforskning af hjernens funktioner, lige fra 
molekyler til bevidsthed og forståelse, og 
behandling af neurologiske sygdomme og 
lidelser, herunder regenerative og restorative 
behandlingsmetoder.

Hjernen og hjernesygdomme: øget viden om 
hjernens integrerede struktur og dynamik, 
studiet af hjernesygdomme og søgning efter 
nye behandlingsmetoder. Forskning i 
forskelle mellem mænds og kvindes 
hjernestruktur og aktivitet med henblik på 
udvikling af kønsbestemte metoder til 
behandling af forstyrrelser såsom 
depression, afhængighed og skizofreni. 
Forskning i kompakte og effektive 
elektroniske systemer baseret på hjernens 
nervesystem, der gør det lettere at gøre brug 
af retinatransplantater, genoprette synet og 
udvikle robotøjne og andre intelligente 
sensorsystemer. Der vil blive fokuseret på 
udforskning af hjernens funktioner, lige fra 
molekyler til bevidsthed og forståelse, og 
behandling af neurologiske sygdomme og 
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lidelser, herunder regenerative og restorative 
behandlingsmetoder.

Or. el

Begrundelse

Neurovidenskabsfolk har opdaget anatomiske, kemiske og funktionelle forskelle mellem 
mænds og kvinders hjerner, for så vidt angår visse hjernedele relateret til individets taleevne, 
hukommelse, følelser, rumopfattelse, syn, temperatur og stressreaktioner. Disse forskelle kan 
forklare de adfærdsmæssige forskelle mellem mænd og kvinder, og en yderligere forskning på 
dette område kan således føre til kønsbestemt behandling af neurologiske forstyrrelser såsom 
skizofreni, afhængighed og posttraumatiske forstyrrelser. 

Selv om moderne computere er i stand til at udføre milliarder af operationer pr. sekund, kan 
de ikke konkurrere med selv et barn, når der f.eks. er tale om at genkende en tegning eller 
udføre en hvilken som helst form for visuel proces. Mikroprocessorer, der er i stand til at 
opfange neurologiske signaler og stimuli, har allerede frembragt imponerende resultater, der 
har gjort det muligt at færdigudvikle og gøre brug af retinatransplantater i forbindelse med 
behandlingen af visse former for blindhed.

Ændringsforslag af Herbert Reul og Angelika Niebler

Ændringsforslag 253
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2 'Omsætning af forskning i sundhedsøjemed', 

punkt 4

Menneskets udvikling og aldringsprocessen: 
øget viden om udviklingsprocessen livet 
igennem og om sund aldring. Der fokuseres 
på studiet af humansystemer og 
modelsystemer, herunder samspillet med 
faktorer som miljø, adfærd og køn.

Menneskets udvikling og aldringsprocessen: 
øget viden om udviklingsprocessen livet 
igennem og om sund aldring. Der fokuseres 
på studiet af humansystemer og 
modelsystemer, herunder samspillet med 
faktorer som miljø, adfærd og køn, samt på 
praktiske tekniske løsninger, der letter 
dagligdagen for de ældre.

Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 572 til Jerzy Buzeks udkast til betænkning 
om det syvende rammeprogram)
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Ændringsforslag af Zbigniew Zaleski

Ændringsforslag 254
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2, 'Omsætning af forskning i 

sundhedsøjemed', punkt 4

Menneskets udvikling og aldringsprocessen: 
øget viden om udviklingsprocessen livet 
igennem og om sund aldring. Der fokuseres 
på studiet af humansystemer og 
modelsystemer, herunder samspillet med 
faktorer som miljø, adfærd og køn.

Menneskets udvikling og aldringsprocessen: 
øget viden om udviklingsprocessen livet 
igennem og om sund aldring. Der fokuseres 
på studiet af humansystemer og 
modelsystemer, herunder samspillet med 
faktorer som miljø, adfærd og køn, analyse 
af social adfærd fra et neurovidenskabeligt 
synspunkt.

Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 511 til Jerzy Buzeks udkast til betænkning 
om det syvende rammeprogram)

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 255
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2 'Omsætning af forskning i sundhedsøjemed', 

punkt 4

Menneskets udvikling og aldringsprocessen: 
øget viden om udviklingsprocessen livet 
igennem og om sund aldring. Der fokuseres 
på studiet af humansystemer og 
modelsystemer, herunder samspillet med 
faktorer som miljø, adfærd og køn.

Menneskets udvikling og aldringsprocessen: 
øget viden om udviklingsprocessen livet 
igennem og om sund aldring. Der fokuseres 
på studiet af humansystemer og 
modelsystemer, herunder samspillet med 
faktorer som by- og naturmiljø, kultur, 
adfærd og køn.

Or. es

Begrundelse

Menneskets udvikling bør analyseres i sammenhæng med det miljø, som den enkelte lever i, 
og der bør tages højde for såvel den materielle som den immaterielle historiske arv.
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Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 256
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2 'Omsætning af forskning i sundhedsøjemed', 

punkt 4

Menneskets udvikling og aldringsprocessen: 
øget viden om udviklingsprocessen livet 
igennem og om sund aldring. Der fokuseres 
på studiet af humansystemer og 
modelsystemer, herunder samspillet med 
faktorer som miljø, adfærd og køn.

Menneskets udvikling og aldringsprocessen: 
øget viden om udviklingsprocessen livet 
igennem og om sund aldring. Der fokuseres 
på studiet af humansystemer og model- og 
cellesystemer, herunder samspillet med 
faktorer som miljø, adfærd og køn, fra 
synaptisk aktivitet til neurologisk 
degeneration, hvilket også vil ske gennem 
anvendelse af klinisk eller præklinisk 
funktionel eller molekylær billedteknik.

Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 514 til Jerzy Buzeks udkast til betænkning 
om det syvende rammeprogram)

Begrundelse

Cellesystemer danner et mere solidt grundlag for genomforskning. EU har krævet, at der 
anvendes cellesystemer med henblik på at reducere brugen af dyremodeller i muligt omfang.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 257
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2 'Omsætning af forskning i sundhedsøjemed', 

punkt 5 a (nyt)

Svampeinfektioner: især i forbindelse med 
cystisk fibrose fokuseres der på 
epidemiologi, klinisk overvågning, 
diagnose og derudover på mere 
grundlæggende forskning i 
svampeinfektionernes patofysiologi og nye 
terapeutiske mål (vævsadhærence og 
invasive mekanismer, mekanismer til 
undvigelse af værtsorganismens 
immunrespons). Der vil blive lagt særlig 
vægt på behandling af svampeinfektioner, 
forskning i naturligt forekommende stoffer 
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eller strukturelle analoger med potentielle 
egenskaber, der modvirker svampe, og 
studier af patogene svampes 
modstandsdygtighed over for eksisterende 
lægemidler mod svampe.

Or. fr

Begrundelse

Smitsomme sygdomme er ikke begrænset til visse patogene agenser. Svampeinfektioner bør 
være omfattet af rammeprogrammet på linje med bakterie- og virusinfektioner med særlig 
fokus på cystisk fibrose og patologier relateret til immundefekt.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 258
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2 'Omsætning af forskning i sundhedsøjemed', 

punkt 6, indledning

Hiv/aids, malaria og tuberkulose: Hiv/aids, herunder forskning i 
mikrobiocider, malaria og tuberkulose:

Or. en

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 259
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2 'Omsætning af forskning i sundhedsøjemed', 

punkt 6

Hiv/aids, malaria og tuberkulose: der 
fokuseres på udvikling af nye 
behandlingsmetoder, diagnoseværktøjer, 
forebyggende vacciner og kemiske 
overførselsbarrierer såsom 
hivmikrobiocider. Forskningsindsatsen 
drejer sig om de tre sygdomme på globalt 
plan, men også specifikt europæiske 
aspekter tages op. Der lægges vægt på 
præklinisk og tidlig klinisk forskning, og på 
relevante områder (f.eks. hiv/aids-vacciner) 
er det hensigten at etablere et samarbejde 

Hiv/aids, malaria og tuberkulose samt andre 
potentielt farlige smitsomme sygdomme, 
herunder seksuelt overførbare sygdomme: 
der fokuseres på udvikling af nye 
forebyggelsesstrategier og
behandlingsmetoder, diagnoseværktøjer, 
forebyggende vacciner og kemiske 
overførselsbarrierer såsom 
hivmikrobiocider. Forskningsindsatsen 
drejer sig om de tre sygdomme på globalt 
plan, men også specifikt europæiske 
aspekter tages op. Der lægges vægt på 
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med globale initiativer. præklinisk og tidlig klinisk forskning, og på 
relevante områder (f.eks. hiv/aids-vacciner) 
er det hensigten at etablere et samarbejde 
med globale initiativer.

Or. el

Begrundelse

Visse potentielt farlige smitsomme sygdomme kan overføres seksuelt, f.eks. chlamydia. De er 
ikke årsagen til sterilitet og ektopiske graviditeter, men de er globalt set hovedårsagen til 
undgåelig blindhed, og de er muligvis også en medvirkende årsag til hjerteforstyrrelser.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 260
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2 'Omsætning af forskning i sundhedsøjemed', 

punkt 7 a (nyt)

Translationel forskning i antikonceptive 
midler til mænd

Or. en

Begrundelse

Videnskab og forskning kan bidrage til ligestillingen mellem mænd og kvinder. Det er i denne 
forbindelse afgørende at medvirke til udviklingen af antikonceptive midler til mænd. Indtil 
videre har kvinder som oftest ansvaret for antikonception - og kvinder berøres også af de 
hermed forbundne helbredsrisici. Kvinder har ofte ikke mulighed for at træffe afgørelse om 
svangerskabsforebyggende metoder, f.eks. kondomer, på lige fod med deres seksuelle 
partnere.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 261
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2 'Omsætning af forskning i sundhedsøjemed', 

punkt 7 a (nyt)

Autoimmune sygdomme: der fokuseres på 
sygdomsætiologi (især rheumatoid arthritis, 
Sjögren-syndromet, multipel sklerose, 
insulinafhængig diabetes og systemisk 
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lupus erythematosus), herunder 
miljømæssige og genetiske årsager, og på 
diagnosticering, forebyggelse og 
behandling af disse sygdomme.

Or. en

Begrundelse

Autoimmune sygdomme er ved at udvikle sig til en alvorlig trussel mod folkesundheden i 
Europa, hvor 5 % af befolkningen (primært kvinder) lider af denne sygdom. Selv om der er 
sket fremskridt inden for medicinalforskningen inden for den seneste tid, har vi stadig ikke 
klarlagt årsagerne til, at visse humane autoimmunsystemer fungerer dårligt. Vi er nået til en 
kritisk fase, hvor det er nødvendigt at fremme forskningen i autoimmune sygdommes ætiologi, 
hvis vi ønsker at stoppe denne lidelse.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz

Ændringsforslag 262
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2 'Omsætning af forskning i sundhedsøjemed', 

punkt 8

Kræft: der fokuseres på sygdomsætiologi, 
afdækning og validering af 
lægemiddelvirkninger og biologiske 
markører af betydning for forebyggelse samt 
på tidlig diagnosticering og behandling og 
vurdering af effektiviteten af 
prognosticering, diagnosticering og 
terapeutiske foranstaltninger.

Kræft: der fokuseres på sygdomsætiologi 
samt på epidemiologisk forskning, 
afdækning og validering af 
lægemiddelvirkninger og biologiske 
markører af betydning for forebyggelse samt 
på tidlig diagnosticering og behandling og 
vurdering af effektiviteten af 
prognosticering, diagnosticering og 
terapeutiske foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 263
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2 'Omsætning af forskning i sundhedsøjemed', 

punkt 8 og 8 a (nyt)

Kræft: der fokuseres på sygdomsætiologi, 
afdækning og validering af 
lægemiddelvirkninger og biologiske 

Kræft: der fokuseres på sygdomsætiologi, 
afdækning og validering af 
lægemiddelvirkninger og biologiske 
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markører af betydning for forebyggelse samt 
på tidlig diagnosticering og behandling og 
vurdering af effektiviteten af 
prognosticering, diagnosticering og 
terapeutiske foranstaltninger.

markører, også ved brug af in vivo, non-
invasive teknikker, af betydning for 
forebyggelse samt på tidlig diagnosticering 
og behandling og vurdering af effektiviteten 
af prognosticering, diagnosticering og 
terapeutiske foranstaltninger.

Aldersrelaterede degenerative sygdomme: 
der fokuseres på de molekylære 
mekanismer, der ligger bag det stigende 
antal tilfælde af degenerative sygdomme 
med særlig fokus på de involverede 
proteiners struktur og funktion, cellestress 
og proteotoksicitet.

Or. en

Begrundelse

Som følge af den højere forventede levetid i de vestlige lande er degenerative sygdomme 
såsom Alzheimer's sygdom, Parkinsons og systemisk amyloiddegeneration ved at udvikle sig 
til et alvorligt problem. Deres langsomme og gradvise udvikling er et enormt socialt problem, 
der har en alvorlig indvirkning på patienternes og de pårørendes livskvalitet. Et 
karakteristisk fællestræk ved disse patologier er tilstedeværelsen af misfoldede og/eller 
muterede proteiner. Den vigtigste målsætning for den biomedicinske forskning er således at 
kortlægge de misfoldede proteiners patogene rolle med henblik på at kortlægge 
sygdomsårsagen og udvikle nye terapeutiske strategier.

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 264
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2 'Omsætning af forskning i sundhedsøjemed', 

punkt 9

Hjerte-karsygdomme: der fokuseres på 
diagnosticering, forebyggelse, behandling og 
overvågning af hjerte-karsygdomme 
(herunder de vaskulære aspekter af 
slagtilfælde) på grundlag af bredt 
tværfaglige metoder.

Hjerte-karsygdomme: der fokuseres på 
diagnosticering, forebyggelse, behandling og 
overvågning af hjerte-karsygdomme 
(herunder de vaskulære aspekter af 
slagtilfælde) på grundlag af bredt 
tværfaglige metoder. Der vil blive lagt 
særlig vægt på kardiovaskulære 
forandringer under aldringsprocessen.

Or. en
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Begrundelse

Hjerte-karsygdomme er stadig en af de primære årsager til sygdomme og dødsfald i de 
vestlige lande. På trods af udviklingen af effektive behandlingsmetoder til akuttilfælde er der 
stadig ikke fundet en effektiv metode til behandling af kroniske patologier såsom 
åreforkalkning og hjerteinsufficiens. Udviklingen af nye diagnosemetoder, nye test, der gør 
det muligt at forudsige risikoen for en given befolkningsgruppe, og nye behandlingsmetoder 
udledt af forskningen i disse sygdommes molekylære mekanismer, bør føre til en betydelig 
afhjælpning af dette alvorlige sundhedsproblem med deraf følgende sociale og økonomiske 
fordele. 

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 265
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2 'Omsætning af forskning i sundhedsøjemed', 

punkt 10

Diabetes og fedme: hvad angår førstnævnte 
emne, fokuseres der på ætiologier for de 
forskellige typer diabetes og dertil hørende 
forebyggelse og behandling. For 
sidstnævnte emnes vedkommende centreres 
indsatsen omkring tværfaglige tilgange, 
herunder genetik, livsstil og epidemiologi.

Diabetes, fedme og nephropati: hvad angår 
diabetes, fokuseres der på ætiologier for de 
forskellige typer diabetes og dertil hørende 
forebyggelse og behandling. For fedmes 
vedkommende centreres indsatsen omkring 
tværfaglige tilgange, herunder genetik, 
livsstil og epidemiologi. Hvad angår 
diabetisk nephropati, fokuseres der på tidlig 
diagnosticering og forebyggelse af 
nyresygdommens udvikling ved brug af 
terapeutiske strategier, herunder innovative 
lægemidler og molekylære teknikker.

Or. it

Begrundelse

Fedme, diabetes og nephropati er tæt forbundne lægelige tilstande, hvis hyppighed stiger 
eksponentielt. Diabetisk nephropati er desuden forbundet med hjerte-karsygdomme. Det er i 
dag muligt at forebygge nephropati. Dette er til patienternes fordel og kan betyde, at 
sundhedsudgifterne reduceres globalt.

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 266
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2 'Omsætning af forskning i sundhedsøjemed', 
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punkt 10

Diabetes og fedme: hvad angår førstnævnte 
emne, fokuseres der på ætiologier for de 
forskellige typer diabetes og dertil hørende 
forebyggelse og behandling. For sidstnævnte 
emnes vedkommende centreres indsatsen 
omkring tværfaglige tilgange, herunder 
genetik, livsstil og epidemiologi.

Diabetes og fedme: hvad angår førstnævnte 
emne, fokuseres der på ætiologier for de 
forskellige typer diabetes og dertil hørende 
forebyggelse og behandling, der omfatter 
celleudskiftning. For sidstnævnte emnes 
vedkommende centreres indsatsen omkring 
tværfaglige tilgange, herunder genetik, 
biokemi og fysiologi (vurderet ved brug af 
non-invasive teknikker såsom molekylær og 
funktionel billeddannelse) livsstil og 
epidemiologi. Hvad angår både diabetes og 
fedme, fokuseres der på børnesygdomme og 
faktorer, der gør sig gældende i 
barneårene.

Or. en

Begrundelse

Cellulær billeddannelse, hvor cellernes skæbne og funktionalitet overvåges tæt, prioriteres 
højt i forbindelse med transplantation af stamceller og i en række sygdommes prækliniske 
fase.

Celleudskiftning er i dag den eneste metode, der fører til fuld insulinafhængighed for type-1-
diabetes. Udviklingen af interventionsforsøg i barneårene med henblik på at 
forebygge/helbrede type-1-diabetes prioriteres højt inden for forskningen i type-1-diabetes.

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 267
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2 'Omsætning af forskning i sundhedsøjemed', 

punkt 12

Andre kroniske sygdomme: der fokuseres på 
ikke-dødelige sygdomme med stor 
indvirkning på de ældres livskvalitet, f.eks. 
funktionel og sensorisk svækkelse og andre 
kroniske sygdomme (f.eks. rheumatoide 
sygdomme).

Andre kroniske sygdomme: der fokuseres på 
ikke-dødelige sygdomme med stor 
indvirkning på de ældres livskvalitet, f.eks. 
funktionel og sensorisk svækkelse og andre 
kroniske sygdomme (f.eks. rheumatoide 
sygdomme, demens, neurodegenerative
sygdomme)

Or. en
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Begrundelse

Europa er på vej ind i en periode præget af tiltagende befolkningsaldring.

Da flere og flere mennesker lever længere, vil antallet af mennesker, der lider af 
aldersbetingede sygdomme, herunder Alzheimer's sygdom, fortsat stige, og det anslås i 
øjeblikket, at næsten halvdelen af de 85-årige og derover lider af en eller anden form for 
demens. Som følge af befolkningsaldringen er Alzheimer's sygdom ved at udvikle sig til et 
enormt sundhedsproblem i Europa. Derfor er denne sygdom en hastende forskningsprioritet. 

Indgreb, der kan udsætte Alzheimer's sygdom og andre former for demens, vil have en enorm 
positiv indvirkning på folkesundheden, da de i høj grad vil mindske antallet af mennesker med 
sygdommen. De sociale, personlige og finansielle omkostninger forbundet med plejen af 
denne patientgruppe vil samtidig blive reduceret. 

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 268
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2 'Omsætning af forskning i sundhedsøjemed', 

punkt 12

Andre kroniske sygdomme: der fokuseres på 
ikke-dødelige sygdomme med stor 
indvirkning på de ældres livskvalitet, f.eks. 
funktionel og sensorisk svækkelse og andre 
kroniske sygdomme (f.eks. rheumatoide 
sygdomme).

Andre kroniske sygdomme: der fokuseres på 
ikke-dødelige sygdomme med stor 
indvirkning på de ældres livskvalitet, f.eks. 
funktionel og sensorisk svækkelse og andre 
kroniske sygdomme (f.eks. rheumatoide 
sygdomme og osteoporose).

Or. de

Begrundelse

Osteoporose er blevet en sygdom af epidemiske proportioner, hvilket i dag kommer til udtryk 
ved, at hver tredje kvinde - og hver femte mand - over 50 år har været udsat for mindst én 
osteoporose-relateret knoglefraktur i løbet af deres liv. Det er således nødvendigt, at 
forskningen styrkes tilsvarende.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 269
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2 'Omsætning af forskning i sundhedsøjemed', 

punkt 12

Andre kroniske sygdomme: der fokuseres på Andre kroniske sygdomme: der fokuseres på 
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ikke-dødelige sygdomme med stor 
indvirkning på de ældres livskvalitet, f.eks. 
funktionel og sensorisk svækkelse og andre 
kroniske sygdomme (f.eks. rheumatoide 
sygdomme).

ikke-dødelige sygdomme med stor 
indvirkning på de ældres livskvalitet, f.eks. 
funktionel og sensorisk svækkelse og andre 
kroniske sygdomme (f.eks. rheumatoide 
sygdomme) såsom rheumatoid arthritis.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at inkludere gigtsygdomme såsom rheumatoid arthritis i rammeprogrammet. 
Betydningen af forskning i gigtsygdomme understreges af vedtagelsen den 13. oktober 2005 
af skriftlig erklæring nr. 389 (procedure i henhold til artikel 116 i Parlamentets 
forretningsorden).

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 270
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2 'Omsætning af forskning i sundhedsøjemed', 

punkt 12

Andre kroniske sygdomme: der fokuseres på 
ikke-dødelige sygdomme med stor 
indvirkning på de ældres livskvalitet, f.eks. 
funktionel og sensorisk svækkelse og andre 
kroniske sygdomme (f.eks. rheumatoide 
sygdomme).

Andre kroniske sygdomme: der fokuseres på 
ikke-dødelige sygdomme med stor 
indvirkning på de ældres livskvalitet, f.eks. 
funktionel og sensorisk svækkelse og andre 
kroniske sygdomme, især 
betændelsessygdomme (f.eks. rheumatoide 
sygdomme).

Or. fr

Begrundelse

Det er afgørende at inkludere en henvisning til betændelsessygdomme. Mange større 
sygdomme involverer betændelse, f.eks. aterosklerose, kronisk bronkitis og autoimmune 
sygdomme.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 271
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2 'Omsætning af forskning i sundhedsøjemed', 

punkt 12 a (nyt)
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Palliativ medicin: smertebehandling og 
symptombehandling for sygdomme, der 
ikke kan kureres i øjeblikket, for at 
bekæmpe patientens symptomer så effektivt 
som muligt.

Or. en

Begrundelse

Mange sygdomme vil ikke kunne kureres inden for de kommende syv til otte år. Også efter 
udløbet af det syvende rammeprogram vil mennesker dø af sygdomme. Formålet med palliativ 
medicin er at bekæmpe lidelse, hovedsageligt smerte, men også andre symptomer såsom tørst, 
kløe og kvalme, når selve sygdomsårsagen ikke længere kan behandles.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz

Ændringsforslag 272
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2 'Omsætning af forskning i sundhedsøjemed', 

punkt 12 b (nyt)

Andre sygdomme: luftvejssygdomme, 
oversete sygdomme og befolkningsbaserede 
studier af nye risikofaktorer.

Or. en

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 273
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2 'Omsætning af forskning i sundhedsøjemed', 

punkt 12 c (nyt)

Forskning i vævsregeneration: der 
fokuseres særligt på forskning i 
vævsregeneration såsom hud- og hjertevæv, 
med henblik på at forstå de mekanismer, 
der ligger bag regenerative processer, og 
finde frem til innovative metoder inden for 
gen- og celleterapi.

Or. en
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Begrundelse

Der er blevet fremlagt en række forsøgsresultater over de senere år, der viser tilstedeværelsen 
af stamceller og vævsregeneration (dog i begrænset omfang) i væv, der ikke tidligere blev 
anset for at have denne egenskab, som. f.eks. hjerne- og hjertevæv.

Det er yderst vigtigt at lede forskningen i denne retning, at fastholde det forspring, som
Europa har i dag i forhold til konkurrerende lande. Hvis vi opnår en molekylær indsigt i 
vævsregeneration i pattedyr, vil vi hurtigt kunne udvikle nye cellulære terapiprotokoller for 
almindelige sygdomme, der stadig er forbundet med stor dødelighed og sygelighed og følgelig 
med store sociale og økonomiske omkostninger. Desuden vil forskningen på dette område 
stimulere udviklingen af nye biomaterialer, der også udgør et meget vigtigt biomedicinsk 
forskningsområde.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 274
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 2 'Omsætning af forskning i sundhedsøjemed', 

punkt 12 d (nyt)

Platforme for sundhedsydelser: udbredelse 
af bedste praksis og udveksling af 
sagkyndige.

Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 581 til Jerzy Buzeks udkast til betænkning 
om det syvende rammeprogram)

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 275
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 12 e (nyt)

Alternative forsøgsstrategier og metoder 
uden brug af dyr
Øget forskning i udvikling og validering af 
alternativer til dyreforsøg: der skal udvikles 
og valideres alternative forsøgsstrategier og 
navnlig metoder uden brug af dyr til forsøg 
med human og veterinær vaccine, 
toksikologiske og farmaceutiske 
sikkerhedsforsøg samt andre 
forskningsområder. Der må lægges særlig 
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vægt på at erstatte brugen af ikke-humane 
primater.

Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 583 + ENVI 45 til Jerzy Buzeks udkast til 
betænkning om det syvende rammeprogram)

Ændringsforslag af Peter Liese

Ændringsforslag 276
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 12 f (nyt)

Medicinske produkter til pædiatrisk brug
Der skal gives incitamenter til fremme af 
forskning i, udvikling af og adgang til 
medicinske produkter til pædiatrisk brug 
med fokus på stoffer, hvor patent- eller 
databeskyttelsen er udløbet.

Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 529 til Jerzy Buzeks udkast til betænkning 
om det syvende rammeprogram)

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 277
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 'Optimering af sundhedsydelserne til 

europæiske borgere', led 1

– Bedre sundhedsfremmende indsats og 
sygdomsforebyggelse: der skal 
tilvejebringes dokumentation for de bedste 
folkesundhedsfremmende foranstaltninger 
med hensyn til livsstil og indgreb på 
forskellige niveauer og i forskellige 
sammenhænge. Der fokuseres på et bredere 
spektrum af sundhedsdeterminanter, og 
hvordan de spiller sammen både på det 
individuelle plan og på samfundsplan 
(f.eks. kost, stress, tobak og andre 
stimulanser, fysisk aktivitet, kulturel 
kontekst, socioøkonomiske og 

– Bedre sundhedsfremmende indsats og 
sygdomsforebyggelse. Der bør muligvis 
under dette tema gennemføres programmer 
vedrørende medicinsk information for at 
øge forståelsen for sundhedstrusler, 
behandlingsmuligheder og 
adfærdsmæssige holdninger med det 
formål at forbedre folkesundheden og den 
enkeltes sundhed. De vanskeligheder, der 
er forbundet med patient-læge-forholdet, 
navnlig patienternes behov for at få flere 
fuldstændige og forståelige oplysninger om 
deres problemer og om, hvordan de skal 
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miljømæssige faktorer). Man vil bl.a. se på 
den mentale sundhedstilstand i et livslangt 
perspektiv.

forholde sig hertil, er stadig en af de største 
hindringer for en positiv og åben tilgang til 
sundhedsrelaterede spørgsmål. Den 
sundhedsfremmende indsats og 
sygdomsforebyggelsen kan nødvendigvis 
kun ske, hvis kommunikationen forbedres, 
og hvis der skabes tillid.

Or. en

Begrundelse

Medicinsk information er blevet et meget vigtigt værktøj til at nedbringe lægefejl såvel som 
sygdomsudgifterne. Med hensyn til medicinsk information via internettet har den enkelte 
adgang til en lang række detaljerede tekniske oplysninger, uanset om hun/han har den 
nødvendige baggrund for at håndtere disse oplysninger korrekt. Identifikationen af redskaber, 
der kan anvendes i forbindelse med kommunikationssystemer, der forbedrer forståelsen af 
medicinske udtryk og medicinske problemer, vil i høj grad bidrage til den generelle 
sundhedsforvaltning i Europa.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 278
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 'Optimering af sundhedsydelserne til 

europæiske borgere', led 1 a (nyt)

- Forskning i kritiske 
risikovurderingsspørgsmål såsom: 1) 
eksponeringsvurderingen af fremstillede 
nanopartikler, 2) fremstillede 
nanopartiklers toksicitet, 3) evnen til at 
ekstrapolere fremstillede nanopartiklers 
toksicitet ved hjælp af eksisterende 
toksikologiske databaser over partikler og 
fibre, 4) fremstillede nanopartiklers 
miljømæssige og biologiske skæbne, 
transport, persistens og transformation, 5) 
fremstillede nanomaterialers generelle 
genvindelighed og bæredygtighed.

Or. en
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Ændringsforslag af Jan Christian Ehler og Angelika Niebler

Ændringsforslag 279
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 'Optimering af sundhedsydelserne til 

europæiske borgere', led 2

– Omsætning af kliniske resultater til klinisk 
praksis: det omfatter bedre 
medicinanvendelse og passende brug af 
adfærdsmæssige og organisatoriske indgreb 
og sundhedsmæssige terapier og teknologier. 
Man vil især være opmærksom på 
patientsikkerheden: afdækning af bedste 
kliniske praksis, viden om 
beslutningstagningen i klinisk sammenhæng 
inden for de primære og de specialiserede 
sundhedstjenester samt øget brug af 
veldokumenterede lægemidler og 
foranstaltninger til at gøre patienter mere 
selvhjulpne. Der fokuseres på benchmarking 
af strategier, undersøgelse af resultaterne af 
forskellige indgreb, herunder brugen af 
lægemidler under hensyntagen til 
dokumentation fra 
lægemiddelovervågningen, patienternes 
individuelle karakteristika (genetisk betinget 
modtagelighed, alder, køn og overholdelse 
af den ordinerede behandling) og 
lønsomhed.

– Omsætning af kliniske resultater til klinisk 
praksis: det omfatter bedre 
medicinanvendelse (f.eks. med henblik på at 
undgå udviklingen af antibiotikaresistens)
og passende brug af adfærdsmæssige og 
organisatoriske indgreb og 
sundhedsmæssige terapier og teknologier. 
Man vil især være opmærksom på 
patientsikkerheden: afdækning af bedste 
kliniske praksis, viden om 
beslutningstagningen i klinisk sammenhæng 
inden for de primære og de specialiserede 
sundhedstjenester samt øget brug af 
veldokumenterede lægemidler og 
foranstaltninger til at gøre patienter mere 
selvhjulpne. Der fokuseres på benchmarking 
af strategier, undersøgelse af resultaterne af 
forskellige indgreb, herunder brugen af 
lægemidler under hensyntagen til 
dokumentation fra 
lægemiddelovervågningen, patienternes 
individuelle karakteristika (genetisk betinget 
modtagelighed, alder, køn og overholdelse 
af den ordinerede behandling) og 
lønsomhed.

Or. de

Begrundelse

Antibiotikaresistens er et stadig alvorligere problem i de industrialiserede vestlige lande. Den 
forårsager mange dødsfald og medfører meget store omkostninger for sundhedstjenesterne.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 280
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 'Optimering af sundhedsydelserne til 

europæiske borgere', led 2



(Ekstern oversættelse) 

AM\614619DA.doc 67/100 PE 374.083v01-00

DA

– Omsætning af kliniske resultater til klinisk 
praksis: det omfatter bedre 
medicinanvendelse og passende brug af 
adfærdsmæssige og organisatoriske indgreb 
og sundhedsmæssige terapier og teknologier. 
Man vil især være opmærksom på 
patientsikkerheden: afdækning af bedste 
kliniske praksis, viden om 
beslutningstagningen i klinisk sammenhæng 
inden for de primære og de specialiserede 
sundhedstjenester samt øget brug af 
veldokumenterede lægemidler og 
foranstaltninger til at gøre patienter mere 
selvhjulpne. Der fokuseres på benchmarking 
af strategier, undersøgelse af resultaterne af 
forskellige indgreb, herunder brugen af 
lægemidler under hensyntagen til 
dokumentation fra 
lægemiddelovervågningen, patienternes 
individuelle karakteristika (genetisk betinget 
modtagelighed, alder, køn og overholdelse 
af den ordinerede behandling) og 
lønsomhed.

– Omsætning af kliniske resultater til klinisk 
praksis: det omfatter bedre 
medicinanvendelse og passende brug af 
adfærdsmæssige og organisatoriske indgreb 
og sundhedsmæssige terapier og teknologier. 
Man vil især være opmærksom på 
patientsikkerheden: afdækning af bedste 
kliniske praksis, viden om 
beslutningstagningen i klinisk sammenhæng 
inden for de primære og de specialiserede 
sundhedstjenester, øget brug af 
veldokumenterede lægemidler og 
foranstaltninger til at gøre patienter mere 
selvhjulpne og udvikling og systematisk 
anvendelse af opfindelser, der øger 
patienternes personlige og sociale 
uafhængighed. Der fokuseres på 
benchmarking af strategier, undersøgelse af 
resultaterne af forskellige indgreb, herunder 
brugen af lægemidler under hensyntagen til 
dokumentation fra 
lægemiddelovervågningen, patienternes 
individuelle karakteristika (genetisk betinget 
modtagelighed, alder, køn og overholdelse 
af den ordinerede behandling) og 
lønsomhed.

Or. it

Begrundelse

Patienternes livskvalitet er tæt forbundet med deres grad af uafhængighed, der derfor bør 
omfattes af målsætningerne vedrørende optimering af sundhedsydelserne til europæiske 
borgere.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz

Ændringsforslag 281
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 'Optimering af sundhedsydelserne til 

europæiske borgere', led 3

– Sundhedssystemernes kvalitet, solidaritet 
og bæredygtighed: de enkelte lande skal 
have mulighed for at tilpasse deres 
sundhedssystemer på grundlag af 

– Sundhedssystemernes kvalitet, solidaritet 
og bæredygtighed: de enkelte lande skal 
have mulighed for at tilpasse deres 
sundhedssystemer på grundlag af 
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erfaringerne fra andre lande under 
hensyntagen til betydningen af specifikke 
nationale forhold og befolkningsmæssige 
karakteristika (aldring, mobilitet, migration, 
uddannelse, socioøkonomisk status, 
ændringer på arbejdsmarkedet m.m.). Der 
fokuseres på sundhedssystemernes 
organisatoriske, finansielle og 
lovgivningsmæssige aspekter, deres 
implementering og deres resultater med 
hensyn til effektivitet, lønsomhed og social 
lighed. Der lægges særlig vægt på 
investeringsspørgsmål og menneskelige 
ressourcer.

erfaringerne fra andre lande under 
hensyntagen til betydningen af specifikke 
nationale forhold og befolkningsmæssige 
karakteristika (aldring, mobilitet, migration, 
uddannelse, socioøkonomisk status, 
ændringer på arbejdsmarkedet m.m.) 
Adgang til sundhedspleje for dårligt stillede 
grupper, herunder handicappede. Der 
fokuseres på sundhedssystemernes 
organisatoriske, finansielle og 
lovgivningsmæssige aspekter, deres 
implementering og deres resultater med 
hensyn til effektivitet, lønsomhed og social 
lighed. Der lægges særlig vægt på 
investeringsspørgsmål og menneskelige 
ressourcer.

Or. en

Begrundelse

Der bør forskes i dårligt stillede gruppers adgang til sundhedspleje.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz

Ændringsforslag 282
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 'Optimering af sundhedsydelserne til 

europæiske borgere', led 3 a (nyt)

- Brug af og potentielle fordele ved 
komplementær og alternativ medicin: 
indkredsning af succesfulde 
behandlingsmetoder inden for 
komplementær og alternativ medicin med 
henblik på at forbedre de europæiske 
borgeres sundhed.

Or. en

Begrundelse

EU's borgere anvender i stigende grad komplementær og alternativ medicin (KAM) som led i 
deres sundhedspleje, og alligevel afsættes der kun få midler til forskning inden for dette 
område. Der bør forskes systematisk i komplementær og alternativ medicin som en mulig 
delvis løsning af det hurtigt voksende problem med antimikrobiel resistens.
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Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz

Ændringsforslag 283
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Aktiviteter', punkt 'Optimering af sundhedsydelserne til 

europæiske borgere', led 3 b (nyt)

- Translationel forskning i sygdomme, som 
skyldes miljø- eller arbejdsrelateret stress 
såsom astma, allergier.

Or. en

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 284
Bilag I, 'Temaer', 'Sundhed', 'Internationalt samarbejde', afsnit 1

Internationalt samarbejde er en integreret 
del af temaet og særligt vigtigt for de 
forskningsområder, der vedrører globale 
sundhedsproblemer såsom antimikrobiel 
resistens, hiv/aids, malaria, tuberkulose og 
nye epidemier. Der kan også blive tale om at 
foretage en prioritering af forskningsemner i 
forbindelse med internationale initiativer 
såsom "Global HIV Vaccine Enterprise". 
Når først der er etableret et solidt, langsigtet 
og bæredygtigt partnerskab inden for klinisk 
forskning mellem Europa og en række 
udviklingslande, vil der blive ydet mere 
støtte til programmet "Partnerskab mellem 
de europæiske lande og udviklingslande 
vedrørende kliniske forsøg" (EDCTP) til 
konsolidering af programmets resultater og 
dækning af fremtidige behov. EDCTP-
programmet vil fortsat fokusere på avanceret 
klinisk afprøvning med henblik på udvikling 
af nye vacciner, mikrobiocider og 
lægemidler mod de tre sygdomme i de 
afrikanske lande syd for Sahara.

Internationalt samarbejde bør fokusere på 
følgende to prioriteter: samarbejde med 
udviklede lande om særlige temaer af 
fælles interesse med prioritering af de 
temaer, der hænger tæt sammen med dette 
prioriterede tema, og samarbejde med 
udviklingslande i forbindelse med globale 
sundhedsproblemer såsom antimikrobiel 
resistens, hiv/aids, malaria, tuberkulose og 
nye epidemier. Der kan også blive tale om at 
foretage en prioritering af forskningsemner i 
forbindelse med internationale initiativer 
såsom "Global HIV Vaccine Enterprise". 
Når først der er foretaget en ekstern 
videnskabelig og teknisk vurdering, 
programudvalget har udtalt sig, og der er 
etableret et solidt, langsigtet og bæredygtigt 
partnerskab inden for klinisk forskning 
mellem Europa og en række 
udviklingslande, og når der er blevet 
foretaget en vurdering af de opnåede 
resultater og det udførte arbejde, vil der 
blive ydet mere støtte til programmet 
"Partnerskab mellem de europæiske lande og 
udviklingslande vedrørende kliniske forsøg" 
(EDCTP) til konsolidering af programmets 
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resultater og dækning af fremtidige behov. 
EDCTP-programmet vil fortsat fokusere på 
avanceret klinisk afprøvning med henblik på 
udvikling af nye vacciner, mikrobiocider og 
lægemidler mod de tre sygdomme i de 
afrikanske lande syd for Sahara

Or. es

Begrundelse

Udvider det tidligere ændringsforslag 59. Partnerskabet vedrørende kliniske forsøg er meget 
vigtigt, men effektiviteten og arbejdsmetoderne i dag er diskutable. Arbejdet bør først 
fortsætte, når problemerne er blevet løst.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz

Ændringsforslag 285
Bilag I, 'Temaer', 'Fødevarer, landbrug og bioteknologi', 'Mål'

At opbygge en europæisk videnbaseret 
bioøkonomi ved at bringe videnskab, 
industri og andre parter sammen, udnytte 
nye og opdukkende forskningsmuligheder til 
at imødegå sociale og økonomiske 
udfordringer: den stigende efterspørgsel 
efter sikrere og sundere fødevarer af høj 
kvalitet, der er fremstillet under hensyntagen 
til dyrevelfærd og de lokale 
landbrugsforhold, bæredygtig anvendelse og 
produktion af vedvarende bioressourcer, den 
voksende risiko for epizootiske og 
zoonotiske sygdomme og fødevarerelaterede 
lidelser og truslen mod en bæredygtig og 
sikker landbrugs- og fiskeriproduktion, 
navnlig som følge af klimaændringerne.

At opbygge en europæisk videnbaseret 
bioøkonomi ved at bringe videnskab, 
industri og andre parter sammen, at 
undersøge, hvordan målsætningerne for et 
fremtidigt bæredygtigt landbrug kan 
virkeliggøres på en sikker, kosteffektiv og 
miljøvenlig måde og udnytte nye og 
opdukkende forskningsmuligheder til at 
imødegå sociale og økonomiske 
udfordringer: den stigende efterspørgsel 
efter sikrere og sundere fødevarer af høj 
kvalitet, der er fremstillet under hensyntagen 
til dyrevelfærd og de lokale 
landbrugsforhold, bæredygtig anvendelse og 
produktion af vedvarende bioressourcer, den 
voksende risiko for epizootiske og 
zoonotiske sygdomme og fødevarerelaterede 
lidelser og truslen mod en bæredygtig og 
sikker landbrugs- og fiskeriproduktion, 
navnlig som følge af klimaændringerne og 
den stigende efterspørgsel efter fødevarer 
af høj kvalitet, der er fremstillet under 
hensyntagen til dyrevelfærd og de lokale 
landbrugsforhold.
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Or. en

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz

Ændringsforslag 286
Bilag I, 'Temaer', 'Fødevarer, landbrug og bioteknologi', 'Hovedlinjer', afsnit 1

Dette tema skal styrke videngrundlaget, 
skabe innovation og tilvejebringe den 
nødvendige politiske beslutningsstøtte for 
opbygningen og udviklingen af en 
europæisk videnbaseret bioøkonomi. 
Forskningen fokuserer på bæredygtig 
forvaltning, produktion og anvendelse af 
biologiske ressourcer, primært med afsæt i 
biovidenskaberne og bioteknologien og i 
konvergens med andre teknologier, med det 
formål at fremstille nye miljøeffektive og 
konkurrencedygtige produkter fra landbrug, 
fiskeri, akvakultur, fødevareindustri, 
sundheds- og skovbrugsrelaterede industrier 
og dermed beslægtede industrier i Europa. 
Forskningen vil bidrage markant til 
implementeringen og formuleringen af EU-
politikker og -lovgivning og mere specifikt 
understøtte den fælles landbrugspolitik, 
behandlingen af landbrugs- og 
handelsrelaterede spørgsmål og 
lovgivningen om henholdsvis 
fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, kontrol 
med dyresygdomme, dyrevelfærd, miljø og 
biodiversitet samt EU's skovbrugsstrategi og 
den fælles fiskeripolitik, der har til formål at 
sikre en bæredygtig udvikling inden for 
fiskeri og akvakultur. Forskningen skal 
desuden sigte mod at udvikle nye og 
videreudvikle eksisterende indikatorer til 
støtte for arbejdet med at analysere, 
formulere og overvåge politikken på disse 
områder.

Dette tema skal styrke videngrundlaget, 
skabe innovation og tilvejebringe den 
nødvendige politiske beslutningsstøtte for 
opbygningen og udviklingen af en 
europæisk videnbaseret bioøkonomi. 
Forskningen fokuserer på bæredygtig 
forvaltning, produktion og anvendelse af 
biologiske ressourcer, primært med afsæt i 
biovidenskaberne og bioteknologien og i 
konvergens med andre teknologier, med det 
formål at fremstille nye miljøeffektive og 
konkurrencedygtige produkter fra landbrug, 
fiskeri, akvakultur, fødevareindustri29, 
sundheds- og skovbrugsrelaterede industrier 
og dermed beslægtede industrier i Europa. 
Forskningen kan, efter høring af andre 
aktører såsom miljø- eller 
forbrugerbeskyttelsesorganisationer og 
under hensyntagen til deres synspunkter, 
bidrage markant til implementeringen og 
formuleringen af EU-politikker og -
lovgivning og mere specifikt understøtte den 
fælles landbrugspolitik, behandlingen af 
landbrugs- og handelsrelaterede spørgsmål 
og lovgivningen om henholdsvis 
fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, kontrol 
med dyresygdomme, dyrevelfærd, miljø og 
biodiversitet samt EU's skovbrugsstrategi og 
den fælles fiskeripolitik, der har til formål at 
sikre en bæredygtig udvikling inden for 
fiskeri og akvakultur. Forskningen skal 
desuden sigte mod at udvikle nye og 
videreudvikle eksisterende indikatorer til 
støtte for arbejdet med at analysere, 
formulere og overvåge politikken på disse 
områder.
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Or. en

Ændringsforslag af Eluned Morgan og Glenys Kinnock

Ændringsforslag 287
Bilag I, 'Temaer', 'Fødevarer, landbrug og bioteknologi', 'Hovedlinjer', afsnit 2

Især landbrugsfødevareindustrier, hvoraf 
90 % er smv'er, vil få gavn af mange af 
forskningsaktiviteterne, herunder målrettede 
formidlings- og 
teknologioverførselsaktiviteter, specielt hvad 
angår integrering og anvendelse af 
avancerede miljøeffektive teknologier, 
metoder og processer samt udarbejdelse af 
standarder. Det forventes, at nye 
højteknologiske virksomheder inden for 
bio-, nano- og informations- og 
kommunikationsteknologi vil kunne bidrage 
med vigtige nyskabelser på områder som 
planteavl, forbedrede afgrøder og 
plantebeskyttelse, avanceret detekterings- og 
overvågningsteknologi med henblik på 
fødevaresikkerhed og -kvalitet samt nye 
industrielle bioprocesser.

Især landbrugsfødevareindustrier, hvoraf 
90 % er smv'er, vil få gavn af mange af 
forskningsaktiviteterne, herunder målrettede 
formidlings- og 
teknologioverførselsaktiviteter, specielt hvad 
angår integrering og anvendelse af 
avancerede miljøeffektive teknologier, 
metoder og processer samt udarbejdelse af 
standarder. Det forventes, at nye 
højteknologiske virksomheder inden for 
bio-, nano- og informations- og 
kommunikationsteknologi vil kunne bidrage 
med vigtige nyskabelser på områder som 
planteavl, forbedrede afgrøder og 
plantebeskyttelse, avanceret detekterings- og 
overvågningsteknologi med henblik på 
fødevaresikkerhed og -kvalitet samt nye 
industrielle bioprocesser. Der bør ikke ydes 
støtte til udvikling af genetisk modificerede 
(GM) afgrøder under rammeprogrammet.

Or. en

Begrundelse

Da genmodificerede afgrøders indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet stadig ikke er 
afdækket, bør der ikke anvendes fællesskabsmidler til udvikling af sådanne afgrøder.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 288
Bilag I, 'Temaer', 'Fødevarer, landbrug og bioteknologi', 'Hovedlinjer', afsnit 2

Især landbrugsfødevareindustrier, hvoraf 
90 % er smv'er, vil få gavn af mange af 
forskningsaktiviteterne, herunder målrettede 

Især de mindre landbrugsfødevareindustrier, 
hvoraf 90 % er smv'er, vil få gavn af mange 
af forskningsaktiviteterne, herunder 
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formidlings- og 
teknologioverførselsaktiviteter, specielt hvad 
angår integrering og anvendelse af 
avancerede miljøeffektive teknologier, 
metoder og processer samt udarbejdelse af 
standarder. Det forventes, at nye 
højteknologiske virksomheder inden for 
bio-, nano- og informations- og 
kommunikationsteknologi vil kunne bidrage 
med vigtige nyskabelser på områder som 
planteavl, forbedrede afgrøder og 
plantebeskyttelse, avanceret detekterings- og 
overvågningsteknologi med henblik på 
fødevaresikkerhed og -kvalitet samt nye 
industrielle bioprocesser.

målrettede formidlings- og 
teknologioverførselsaktiviteter, specielt hvad 
angår integrering og anvendelse af 
avancerede miljøeffektive teknologier, 
metoder og processer samt udarbejdelse af 
standarder. Det forventes, at nye 
højteknologiske virksomheder inden for 
bio-, nano- og informations- og 
kommunikationsteknologi vil kunne bidrage 
med vigtige nyskabelser på områder som 
planteavl, forbedrede afgrøder og 
plantebeskyttelse, avanceret detekterings- og 
overvågningsteknologi med henblik på 
fødevaresikkerhed og -kvalitet samt nye 
industrielle bioprocesser.

Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 596 til Jerzy Buzeks udkast til betænkning 
om det syvende rammeprogram)

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz og Caroline Lucas

Ændringsforslag 289
Bilag I, 'Temaer', 'Fødevarer, landbrug og bioteknologi', 'Hovedlinjer', afsnit 3

En række europæiske teknologiplatforme 
inden for områder som plantegenomik og 
bioteknologi, skovbrug og træ- og 
papirindustrien, dyresundhed globalt set, 
husdyropdræt, fødevarer, akvakultur og 
industriel bioteknologi skal medvirke til en 
fælles prioritering af forskningsemnerne 
inden for dette tema og udvælgelse af 
mulige fremtidige initiativer i stor målestok, 
f.eks. demonstrationsprojekter for 
fremstilling af primære kemikalier ud fra 
biomasse (plantecellevægge, biobrændsel, 
biopolymerer), og sikre bred deltagelse og 
integrering af alle interesserede parter. Hvor 
det er relevant, gennemføres der aktioner, 
som sikrer den fornødne samordning af 
nationale forskningsprogrammer i tæt 
samarbejde med ERA-NET-projekter, 
teknologiplatforme og andre relevante 

En række europæiske teknologiplatforme 
inden for områder som plantegenomik og 
bioteknologi, skovbrug og træ- og
papirindustrien, dyresundhed globalt set, 
husdyropdræt med særlig fokus på aviær 
influenza og fjerkræavls indvirkning herpå,
fødevarer, akvakultur og industriel 
bioteknologi skal medvirke til en fælles 
prioritering af forskningsemnerne inden for 
dette tema og udvælgelse af mulige 
fremtidige initiativer i stor målestok, f.eks. 
demonstrationsprojekter for fremstilling af 
primære kemikalier ud fra biomasse 
(plantecellevægge, biobrændsel, 
biopolymerer), og sikre bred deltagelse og 
integrering af alle interesserede parter.
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aktører som f.eks. Den Stående Komité for 
Landbrugsforskning (SCAR) og en 
eventuel fremtidig europæisk 
samordningsstruktur for havforskningen.

Or. en

Begrundelse

Der er en stigende bekymring for, at den hurtige spredning af aviær influenza i visse dele af 
verden ikke udelukkende skyldes naturen, men handelsaktiviteter. På trods af omfattende 
undersøgelser af vilde fugle for sygdommen, har videnskabsfolk kun sjældent identificeret 
levende fugle med aviær influenza i højpatogen form, hvilket tyder på, at disse fugle ikke er 
effektive bærere af virussen. Det er mere sandsynligt, at virussen spredes gennem flytning af 
fjerkræ, fjerkræprodukter eller inficeret materiale fra fjerkræfarme såsom dyrefoder og 
gødning. Internationale agenturer har imidlertid været meget opmærksomme på denne 
smittekanal. Det er således meget vigtigt at undersøge fjerkræavls indvirkning på spredningen 
af aviær influenza.

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 290
Bilag I, 'Temaer', 'Fødevarer, landbrug og bioteknologi', 'Aktiviteter', punkt 1, led 1

– Støtteforskning i de vigtigste langsigtede 
faktorer for bæredygtig produktion og 
forvaltning af biologiske ressourcer 
(mikroorganismer, planter og dyr), herunder 
udnyttelse af biodiversiteten og af helt nye 
bioaktive molekyler inden for disse 
biologiske systemer. Forskningen skal 
omfatte "-omik-teknologier" som genomik, 
proteomik, metabolomik og konvergerende 
teknologier og deres integrering i 
systembiologiske metoder samt udvikling af 
grundværktøjer og -teknologier, herunder 
bioinformatik og relevante databaser samt 
metoder til identificering af sorter og 
underarter inden for artsgrupper.

– Støtteforskning i de vigtigste langsigtede 
faktorer for bæredygtig produktion og 
forvaltning af biologiske ressourcer 
(mikroorganismer, planter og dyr), herunder 
udnyttelse af biodiversiteten og af helt nye 
bioaktive molekyler inden for disse 
biologiske systemer. Forskningen skal 
omfatte "-omik-teknologier" som genomik, 
proteomik, metabolomik og konvergerende 
teknologier og deres integrering i 
systembiologiske metoder samt udvikling af 
grundværktøjer og -teknologier, herunder 
bioinformatik og relevante databaser samt 
metoder til identificering af sorter og 
underarter inden for artsgrupper.

Udnyttelse af biodiversiteten er nævnt, 
hvorimod der ikke nævnes noget om 
beskyttelse af biodiversiteten. Det bør 
angives klart, at formålet med studier af 
biodiversiteten og dens molekylære 
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egenskaber er beskyttelse og ikke kun 
identificering af nye metoder til udnyttelse 
heraf. Miljøbeskyttelse og -bevarelse er 
afgørende for en bæredygtig forvaltning af 
biologiske ressourcer. Integreringen i 
temaet "Miljø" bør beskrives bedre i denne 
forbindelse.

Or. en

Begrundelse

Tabet af biodiversitet sker hurtigt, og menneskeskabte fabrikker kan ikke erstatte tabet.

Det er vigtigt at udvikle og implementere dna-klassifikation i et laboratorium udstyret med 
moderne bioteknologiske redskaber, og bioinformatik ville fremskynde registreringen af 
biodiversitet og åbne nye muligheder for økologisk forskning og fremme beskyttelsen af 
biodiversiteten.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 291
Bilag I, 'Temaer', 'Fødevarer, landbrug og bioteknologi', 'Aktiviteter', punkt 1, led 2

– Større bæredygtighed og øget
konkurrenceevne, men med færre 
miljøskadelige virkninger inden for 
landbrug, skovbrug, fiskeri og akvakultur 
gennem udvikling af ny teknologi og nyt 
materiel, nye overvågningssystemer og helt 
nye plante- og produktionssystemer, 
forbedring af det videnskabelige grundlag 
for styringen af fiskeriet og øget indsigt i 
samspillet mellem forskellige systemer 
(landbrug og skovbrug, fiskeri og 
akvakultur) baseret på en samlet tilgang til 
hele økosystemet. Hvad angår landbaserede 
biologiske ressourcer, lægges der særlig 
vægt på produktionssystemer med lavt input 
og på økologiske produktionssystemer, 
bedre ressourceforvaltning og nye 
foderstoffer samt nye planter (afgrøder og 
træer) med en bedre sammensætning, større 
modstandsdygtighed over for belastninger, 
mere effektiv næringsoptagelse og bedre 

– Større bæredygtighed og øget 
konkurrenceevne, men med færre 
miljøskadelige virkninger inden for 
landbrug, skovbrug, fiskeri og akvakultur 
gennem udvikling af ny teknologi og nyt 
materiel, nye overvågningssystemer og helt 
nye plante- og produktionssystemer, 
forbedring af det videnskabelige grundlag 
for styringen af fiskeriet og afgrøder 
gennem selektiv planteforædling, 
plantesundhed og optimerede 
produktionssystemer og øget indsigt i 
samspillet mellem forskellige systemer 
(landbrug og skovbrug, fiskeri og 
akvakultur) baseret på en samlet tilgang til 
hele økosystemet. Hvad angår landbaserede 
biologiske ressourcer, lægges der særlig 
vægt på produktionssystemer med lavt input 
og på økologiske produktionssystemer, 
bedre ressourceforvaltning og nye 
foderstoffer samt nye planter (afgrøder og 
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struktur. Det skal støttes gennem forskning i 
nye plantesystemer og -produkters 
biosikkerhed, sameksistens og sporbarhed. 
Plantesundheden skal forbedres gennem øget 
viden om økologi, skadelige organismers 
biologi, sygdomme og andre trusler mod 
plantesundheden og støtte til kontrollen med 
sygdomsudbrud og bedre og mere 
bæredygtige værktøjer og metoder til at 
kontrollere skadevoldere. Hvad angår 
biologiske ressourcer fra vandmiljøer, 
lægges der vægt på fundamentale biologiske 
funktioner, sikre og miljøvenlige 
produktionssystemer, husdyrfoder, 
fiskeribiologi, blandet fiskeri, samspillet 
mellem fiskeriaktiviteter og det marine 
økosystem samt flådebaserede, regionale og 
flerårige forvaltningssystemer.

træer) med en bedre sammensætning, større 
modstandsdygtighed over for belastninger, 
mere effektiv næringsoptagelse og bedre 
struktur. Det skal støttes gennem forskning i 
nye plantesystemer og -produkters 
biosikkerhed, sameksistens og sporbarhed. 
Plantesundheden skal forbedres gennem øget 
viden om økologi, skadelige organismers 
biologi, sygdomme og andre trusler mod 
plantesundheden og støtte til kontrollen med 
sygdomsudbrud og bedre og mere 
bæredygtige værktøjer og metoder til at 
kontrollere skadevoldere. Hvad angår 
biologiske ressourcer fra vandmiljøer, 
lægges der vægt på fundamentale biologiske 
funktioner, sikre og miljøvenlige 
produktionssystemer, husdyrfoder, 
fiskeribiologi, blandet fiskeri, samspillet 
mellem fiskeriaktiviteter og det marine 
økosystem samt flådebaserede, regionale og 
flerårige forvaltningssystemer.

Or. it

Begrundelse

Afgrøder kan forbedres gennem selektiv forædling og ved at fremme plantesundheden og nye 
produktionssystemer. Det er af afgørende betydning for det europæiske landbrugs 
konkurrenceevne, at der udveksles data, viden og konklusioner hidrørende fra forskellige 
former for genetisk forskning i nye handelsprodukter fremstillet på grundlag af traditionelle 
eller bioteknologiske planteforædlingsmetoder.

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 292
Bilag I, 'Temaer', 'Fødevarer, landbrug og bioteknologi', 'Aktiviteter', punkt 1, led 2

– Større bæredygtighed og øget 
konkurrenceevne, men med færre 
miljøskadelige virkninger inden for 
landbrug, skovbrug, fiskeri og akvakultur 
gennem udvikling af ny teknologi og nyt 
materiel, nye overvågningssystemer og helt 
nye plante- og produktionssystemer, 
forbedring af det videnskabelige grundlag 

– Større bæredygtighed og øget 
konkurrenceevne, men med færre 
miljøskadelige virkninger inden for 
landbrug, skovbrug, fiskeri og akvakultur 
gennem udvikling af ny teknologi og nyt 
materiel, nye overvågningssystemer og helt 
nye plante- og produktionssystemer, 
forbedring af det videnskabelige grundlag 
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for styringen af fiskeriet og øget indsigt i 
samspillet mellem forskellige systemer 
(landbrug og skovbrug, fiskeri og 
akvakultur) baseret på en samlet tilgang til 
hele økosystemet. Hvad angår landbaserede 
biologiske ressourcer, lægges der særlig 
vægt på produktionssystemer med lavt input 
og på økologiske produktionssystemer, 
bedre ressourceforvaltning og nye 
foderstoffer samt nye planter (afgrøder og 
træer) med en bedre sammensætning, større 
modstandsdygtighed over for belastninger, 
mere effektiv næringsoptagelse og bedre 
struktur. Det skal støttes gennem forskning i 
nye plantesystemer og -produkters 
biosikkerhed, sameksistens og sporbarhed. 
Plantesundheden skal forbedres gennem øget 
viden om økologi, skadelige organismers 
biologi, sygdomme og andre trusler mod
plantesundheden og støtte til kontrollen med 
sygdomsudbrud og bedre og mere 
bæredygtige værktøjer og metoder til at 
kontrollere skadevoldere. Hvad angår 
biologiske ressourcer fra vandmiljøer, 
lægges der vægt på fundamentale biologiske 
funktioner, sikre og miljøvenlige 
produktionssystemer, husdyrfoder, 
fiskeribiologi, blandet fiskeri, samspillet 
mellem fiskeriaktiviteter og det marine 
økosystem samt flådebaserede, regionale og 
flerårige forvaltningssystemer.

for styringen af fiskeriet og øget indsigt i 
samspillet mellem forskellige systemer 
(landbrug og skovbrug, fiskeri og 
akvakultur) baseret på en samlet tilgang til 
hele økosystemet. Hvad angår landbaserede 
biologiske ressourcer, lægges der særlig 
vægt på produktionssystemer med lavt input 
og på økologiske produktionssystemer, 
bedre ressourceforvaltning og nye 
foderstoffer samt nye planter (afgrøder og 
træer) med en bedre sammensætning, større 
modstandsdygtighed over for belastninger, 
mere effektiv næringsoptagelse og bedre 
struktur. Det skal støttes gennem forskning i 
nye plantesystemer og -produkters 
biosikkerhed, sameksistens og sporbarhed. 
Plantesundheden skal forbedres gennem øget 
viden om økologi, skadelige organismers 
biologi, sygdomme og andre trusler mod 
plantesundheden og støtte til kontrollen med 
sygdomsudbrud og bedre og mere 
bæredygtige værktøjer og metoder til at 
kontrollere skadevoldere. Hvad angår 
biologiske ressourcer fra vandmiljøer, 
lægges der vægt på fundamentale biologiske 
funktioner, sikre og miljøvenlige 
produktionssystemer, husdyrfoder, 
fiskeribiologi, blandet fiskeri, samspillet 
mellem fiskeriaktiviteter og det marine 
økosystem samt flådebaserede, regionale og 
flerårige forvaltningssystemer.

Dette område omfatter klart 
landbrugsbioteknologi, en teknologi, som 
de fleste borgere stadig er åbenlyst imod. 
Selv om eksperter ud fra ordlyden kan 
forstå, at formålet med udviklingen af 
bioteknologier er at forbedre ressourcerne, 
sundheden og miljøet, bør det præciseres 
yderligere, at formålet med nye metoder er 
at øge borgernes sundhed og sikkerhed. 

Or. en

Begrundelse

Hele det landbrugsbioteknologiske område har været mistænkeliggjort som følge af 
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uvidenskabelige fordomme og forudfattede meninger. Det er klart, at dette videnskabelige 
område i høj grad kan bidrage til menneskets sundhed og sikkerhed. Det vil være nødvendigt 
at definere forsøgsbetingelser og laboratorie- og udendørsforsøg, men fremskridt på dette 
område vil være afgørende for de europæiske befolkningers konkurrenceevne og velfærd. 

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 293
Bilag I, 'Temaer', 'Fødevarer, landbrug og bioteknologi', 'Aktiviteter', punkt 1, led 2

– Større bæredygtighed og øget 
konkurrenceevne, men med færre 
miljøskadelige virkninger inden for 
landbrug, skovbrug, fiskeri og akvakultur 
gennem udvikling af ny teknologi og nyt 
materiel, nye overvågningssystemer og helt 
nye plante- og produktionssystemer, 
forbedring af det videnskabelige grundlag 
for styringen af fiskeriet og øget indsigt i 
samspillet mellem forskellige systemer 
(landbrug og skovbrug, fiskeri og 
akvakultur) baseret på en samlet tilgang til 
hele økosystemet. Hvad angår landbaserede 
biologiske ressourcer, lægges der særlig 
vægt på produktionssystemer med lavt input 
og på økologiske produktionssystemer, 
bedre ressourceforvaltning og nye 
foderstoffer samt nye planter (afgrøder og 
træer) med en bedre sammensætning, større 
modstandsdygtighed over for belastninger, 
mere effektiv næringsoptagelse og bedre 
struktur. Det skal støttes gennem forskning i 
nye plantesystemer og -produkters 
biosikkerhed, sameksistens og sporbarhed. 
Plantesundheden skal forbedres gennem øget 
viden om økologi, skadelige organismers 
biologi, sygdomme og andre trusler mod 
plantesundheden og støtte til kontrollen med 
sygdomsudbrud og bedre og mere 
bæredygtige værktøjer og metoder til at 
kontrollere skadevoldere. Hvad angår 
biologiske ressourcer fra vandmiljøer, 
lægges der vægt på fundamentale biologiske 
funktioner, sikre og miljøvenlige 
produktionssystemer, husdyrfoder, 

– Større bæredygtighed og øget 
konkurrenceevne, men med færre 
miljøskadelige virkninger inden for 
landbrug, skovbrug, fiskeri og akvakultur 
gennem udvikling af ny teknologi og nyt 
materiel, nye overvågningssystemer og helt 
nye plante- og produktionssystemer, 
forbedring af det videnskabelige grundlag 
for styringen af fiskeriet og øget indsigt i 
samspillet mellem forskellige systemer 
(landbrug og skovbrug, fiskeri og 
akvakultur) baseret på en samlet tilgang til 
hele økosystemet. Hvad angår landbaserede 
biologiske ressourcer, lægges der særlig 
vægt på produktionssystemer med lavt input 
og på økologiske produktionssystemer, 
bedre ressourceforvaltning og nye 
foderstoffer samt nye planter (afgrøder og 
træer) med en bedre sammensætning, større 
modstandsdygtighed over for belastninger, 
mere effektiv næringsoptagelse og bedre 
struktur. Det skal støttes gennem forskning i 
nye plantesystemer og -produkters 
biosikkerhed, sameksistens og sporbarhed. 
Plantesundheden skal forbedres gennem øget 
viden om økologi, skadelige organismers 
biologi, sygdomme og andre trusler mod 
plantesundheden og støtte til kontrollen med 
sygdomsudbrud og bedre og mere 
bæredygtige værktøjer og metoder til at 
kontrollere skadevoldere. Der skal udvikles 
forbedrede metoder til overvågning, 
bevarelse og forbedring af 
jordfrugtbarheden. Hvad angår biologiske 
ressourcer fra vandmiljøer, lægges der vægt 
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fiskeribiologi, blandet fiskeri, samspillet 
mellem fiskeriaktiviteter og det marine 
økosystem samt flådebaserede, regionale og 
flerårige forvaltningssystemer.

på fundamentale biologiske funktioner, sikre 
og miljøvenlige produktionssystemer, 
husdyrfoder, fiskeribiologi, blandet fiskeri, 
samspillet mellem fiskeriaktiviteter og det 
marine økosystem samt flådebaserede, 
regionale og flerårige forvaltningssystemer.

Or. en

Begrundelse

Nyere undersøgelser af jordfrugtbarheden viser en foruroligende forringelse af 
jordfrugtbarheden, der udgør en trussel mod menneskehedens evne til at føde sig selv på lang 
sigt. Jordens indhold af organisk materiale er faldet, og jorderosionen er blevet øget, 
sandsynligvis som følge af intensive landbrugsproduktionsteknikker, der måske ikke er 
bæredygtige på lang sigt.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 294
Bilag I, 'Temaer', 'Fødevarer, landbrug og bioteknologi', 'Aktiviteter', punkt 1, led 4 a (nyt)

- Forskning i landbrugs-, skovbrugs- og 
havmiljøpolitiske spørgsmål, herunder de 
økonomiske, sociale og regionale 
indvirkninger af reformen af den fælles 
landbrugspolitik og af WTO's Doha-runde, 
indvirkningen af EU's udvidelse på 
landbruget og udviklingen i 
landdistrikterne i de gamle og nye 
medlemsstater og markedsperspektiverne 
for landbrugs-, hav- og skovprodukter.

Or. en

Begrundelse

Der bør i særprogrammet "Samarbejde" lægges særlig vægt på forskning i 
landbrugsrelaterede politikspørgsmål, eftersom den fælles landbrugspolitik i EU i øjeblikket 
ændres på banebrydende vis som følge af den nye udvikling i Europa og globalt.
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Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 295
Bilag I, 'Temaer', 'Fødevarer, landbrug og bioteknologi', 'Aktiviteter', punkt 2, led 5

– Beskyttelse både af menneskers helbred og 
miljøet gennem øget viden om de 
miljømæssige konsekvenser af og for 
fødevare- og foderkæden. Det skal omfatte 
undersøgelse af fødevarekontaminanter og 
helbredsmæssige konsekvenser, udvikling af 
bedre værktøjer og metoder til vurdering af 
fødevare- og foderkædens indvirkning på 
miljøet. Sikring af fødevarekædens kvalitet 
og integritet forudsætter nye modeller for 
analyse af råvarekæden og 
styringskoncepter, der dækker hele 
fødevarekæden, herunder forbrugeraspekter.

– Beskyttelse både af menneskers helbred og 
miljøet gennem øget viden om de 
miljømæssige konsekvenser af og for 
fødevare- og foderkæden. Det skal omfatte 
undersøgelse af fødevarekontaminanter og 
helbredsmæssige konsekvenser, udvikling af 
bedre værktøjer og metoder til vurdering af 
fødevare- og foderkædens indvirkning på 
miljøet. Sikring af fødevarekædens kvalitet 
og integritet forudsætter nye modeller for 
analyse af råvarekæden og 
styringskoncepter, der dækker hele 
fødevarekæden, herunder forbrugeraspekter, 
udvikling af nye sporbarhedsmetoder (for 
såvel genmodificerede som ikke-
genmodificerede organismer), dyrefoders 
og veterinærmedicins indvirkning på 
folkesundheden. 

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at udvikle nye metoder til at sikre sporbarheden med henblik på at fremme 
forbrugertilliden. Det samme gør sig gældende for dyrefoders og veterinærmedicins mulige 
indvirkning på folkesundheden. 

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz og Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 296
Bilag I, 'Temaer', 'Fødevarer, landbrug og bioteknologi', 'Aktiviteter', punkt 3, led 1

– Styrkelse af videngrundlaget og udvikling 
af avanceret teknologi til jord- eller 
havbaseret biomasseproduktion til 
anvendelsesformål inden for energi og 
industri. Det omfatter dels plante- og 
dyregenomik, mikrobiel genomik og 
metabolomik for at forbedre produktiviteten 
og sammensætningen af råmaterialer og 

– Styrkelse af videngrundlaget og udvikling 
af avanceret teknologi til jord- eller 
havbaseret biomasseproduktion til 
anvendelsesformål inden for energi og 
industri. Det omfatter dels plante- og 
dyregenomik, mikrobiel genomik og 
metabolomik for at forbedre produktiviteten 
og sammensætningen af råmaterialer og 
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biomasseråstoffer med henblik på optimal 
omdannelse til produkter med høj 
værditilvækst, dels udnyttelse af naturlige 
eller forbedrede jord- og havbaserede 
organismer som nye kilder. Det forudsætter 
en integreret livscyklusanalyse af 
landbrugsmetoder, transport, oplagring og 
afsætning af bioprodukter. Forskningen skal 
derfor behandle anvendelsen af industrielle 
bioteknologier inden for hele afgrødekæden 
for at kunne udnytte det fulde potentiale ved 
bioraffineringsmetoden, herunder 
samfundsøkonomiske, agronomiske og 
økologiske aspekter samt forbrugeraspekter. 
Det understøttes med øget viden om og 
kontrol med plantemetabolismen og den 
mikrobielle metabolisme på celle- og 
subcelleplan i forbindelse med fremstilling 
af højværdiråvarer ved hjælp af bioprocesser 
med større udbytte og omdannelsesprodukter 
af højere kvalitet og renhed, herunder 
udvikling af biokatalytisk procesdesign. Der 
skal desuden anvendes eller udvikles 
bioteknologier med henblik på nye og 
forbedrede fornyelige skovbrugsbaserede 
produkter og -processer af høj kvalitet og 
med høj værditilvækst for gøre 
træproduktion og træindustri, herunder 
tømmer og vedvarende bioenergiråstoffer, 
mere bæredygtig. Endelig skal der fokuseres 
på bioteknologiens potentiale til at afdække, 
overvåge, forebygge, behandle og fjerne 
forurening med hovedvægten på 
maksimering af den økonomiske værdi af 
affald og biprodukter gennem nye 
bioprocesser, alene eller i kombination med 
plantesystemer og/eller kemiske 
katalysatorer.

biomasseråstoffer med henblik på optimal 
omdannelse til produkter med høj 
værditilvækst, dels udnyttelse af naturlige 
eller forbedrede jord- og havbaserede 
organismer som nye kilder. Det forudsætter 
en integreret livscyklusanalyse af 
landbrugsmetoder, transport, oplagring og 
afsætning af bioprodukter. Forskningen skal 
derfor behandle anvendelsen af industrielle 
bioteknologier inden for hele afgrødekæden 
for at kunne udnytte det fulde potentiale ved 
bioraffineringsmetoden, herunder 
samfundsøkonomiske, agronomiske og 
økologiske aspekter samt forbrugeraspekter. 
Det understøttes med øget viden om og 
kontrol med plantemetabolismen og den 
mikrobielle metabolisme på celle- og 
subcelleplan i forbindelse med fremstilling 
af højværdiråvarer ved hjælp af bioprocesser 
med større udbytte og omdannelsesprodukter 
af højere kvalitet og renhed, herunder 
udvikling af biokatalytisk procesdesign. Der 
skal desuden anvendes eller udvikles 
bioteknologier med henblik på nye og 
forbedrede fornyelige skovbrugsbaserede 
produkter og -processer af høj kvalitet og 
med høj værditilvækst for gøre 
træproduktion og træindustri, herunder 
tømmer og vedvarende bioenergiråstoffer, 
mere bæredygtig. Endelig skal der fokuseres 
på bioteknologiens potentiale til at afdække, 
overvåge, forebygge, behandle og fjerne 
forurening med hovedvægten på 
maksimering af den økonomiske værdi af 
affald og biprodukter gennem nye 
bioprocesser, alene eller i kombination med 
plantesystemer og/eller kemiske 
katalysatorer. Med hensyn til de alvorligste 
landbrugsproblemer i Europa såsom 
phytophthera i kartofler (kartoffelsyge), 
fusarium (skimmel) i hvede og majs, triodia 
sylvina (rød roteter) i majs, plasmospara 
(meldug) i vinplanter osv., bør der foretages 
sammenligninger mellem genmodificerede, 
ikke-genmodificerede og organiske midler 
for at finde frem til de mest egnede metoder 
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til at løse disse problemer.

Or. en

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 297
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Mål'

At gøre europæisk industri mere 
konkurrencedygtig og sætte Europa i stand 
til at styre og forme den fremtidige 
udvikling inden for informations- og 
kommunikationsteknologi (ikt), så de 
samfundsmæssige og økonomiske behov 
opfyldes. Aktiviteterne skal styrke Europas 
videnskabelige og teknologiske grundlag 
inden for ikt, sætte gang i innovation 
gennem brug af ikt og sikre, at fremskridt på 
ikt-området hurtigt omsættes i fordele for 
Europas borgere, virksomheder, industri og 
myndigheder.

At gøre europæisk industri mere 
konkurrencedygtig og sætte Europa i stand 
til at styre og forme den fremtidige 
udvikling inden for informations- og 
kommunikationsteknologi (ikt), så de 
samfundsmæssige og økonomiske behov 
opfyldes. Aktiviteterne skal styrke Europas 
videnskabelige og teknologiske grundlag 
inden for ikt, sætte gang i innovation 
gennem brug af ikt og sikre, at fremskridt på 
ikt-området hurtigt omsættes i fordele for 
alle Europas borgere, herunder navnlig for 
de ældre og for grupper, der trues af social 
udstødelse, f.eks. handicappede og folk, der 
ikke har nem adgang til ikt, virksomheder, 
industri og myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 298
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Hovedlinjer', afsnit 1

Informations- og 
kommunikationsteknologien (ikt) spiller en 
helt enestående og veldokumenteret rolle, 
når det gælder om at fremme innovation, 
kreativitet og konkurrenceevne i alle 
industri- og servicesektorer. Den er 
afgørende for, at vi kan løse centrale 
samfundsproblemer og modernisere de 
offentlige tjenester, og den danner grundlag 
for fremskridt inden for alle videnskabelige 

Informations- og 
kommunikationsteknologien (ikt) spiller en 
helt enestående og veldokumenteret rolle, 
når det gælder om at fremme innovation, 
kreativitet og konkurrenceevne i alle 
industri- og servicesektorer. Den er 
afgørende for, at vi kan løse centrale 
samfundsproblemer og modernisere de 
offentlige tjenester, og den danner grundlag 
for fremskridt inden for alle videnskabelige 
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og teknologiske områder. Europa er derfor 
nødt til at styre og forme den fremtidige 
udvikling inden for ikt og sikre, at ikt-
baserede tjenester og produkter udnyttes til 
at størst mulig gavn for borgere og 
virksomheder.

og teknologiske områder. Europa er derfor 
nødt til at styre og forme den fremtidige 
udvikling inden for ikt og sikre, at 
interoperable og pålidelige ikt-baserede 
tjenester og produkter udnyttes til at størst 
mulig gavn for borgere og virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 299
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Hovedlinjer', afsnit 4

Strategisk forskning under ikt-temaet er 
centreret omkring nogle nøgleområder, 
hvilket sikrer fuld integrering af 
teknologierne og øget viden om og midler til 
at udvikle en lang række innovative ikt-
applikationer. Aktiviteterne skal fungere 
som løftestang for industrielle og 
teknologiske fremskridt i ikt-sektoren og 
give vigtige ikt-intensive sektorer et 
konkurrencemæssigt forspring dels gennem 
innovative ikt-baserede produkter og 
tjenester med høj værditilvækst, dels 
gennem effektivisering af de organisatoriske 
processer i såvel virksomheder som 
offentlige forvaltninger. Også andre EU-
politikker vil blive understøttet af forskning i 
forbindelse med dette tema gennem 
mobilisering af ikt for at imødekomme 
offentlighedens og samfundets behov.

Strategisk forskning under ikt-temaet er 
centreret omkring nogle nøgleområder, 
hvilket sikrer fuld integrering af 
teknologierne og øget viden om og midler til 
at udvikle en lang række innovative ikt-
applikationer. Aktiviteterne skal fungere 
som løftestang for industrielle og 
teknologiske fremskridt i ikt-sektoren og 
give vigtige ikt-intensive sektorer et 
konkurrencemæssigt forspring dels gennem 
innovative ikt-baserede produkter og 
tjenester med høj værditilvækst, dels 
gennem nye eller forbedrede organisatoriske 
processer i såvel virksomheder som 
offentlige forvaltninger. Også andre EU-
politikker vil blive understøttet af forskning i 
forbindelse med dette tema gennem 
mobilisering af ikt for at imødekomme 
offentlighedens og samfundets behov.

Or. en

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz og Caroline Lucas for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 300
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Hovedlinjer', afsnit 4

Strategisk forskning under ikt-temaet er 
centreret omkring nogle nøgleområder, 

Strategisk forskning under ikt-temaet er 
centreret omkring nogle nøgleområder, 
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hvilket sikrer fuld integrering af 
teknologierne og øget viden om og midler til 
at udvikle en lang række innovative ikt-
applikationer. Aktiviteterne skal fungere 
som løftestang for industrielle og 
teknologiske fremskridt i ikt-sektoren og 
give vigtige ikt-intensive sektorer et 
konkurrencemæssigt forspring dels gennem 
innovative ikt-baserede produkter og 
tjenester med høj værditilvækst, dels 
gennem effektivisering af de organisatoriske 
processer i såvel virksomheder som 
offentlige forvaltninger. Også andre EU-
politikker vil blive understøttet af forskning i 
forbindelse med dette tema gennem 
mobilisering af ikt for at imødekomme 
offentlighedens og samfundets behov.

hvilket sikrer fuld integrering af 
teknologierne og øget viden om og midler til 
at udvikle en lang række innovative ikt-
applikationer. Aktiviteterne skal fungere 
som løftestang for industrielle og 
teknologiske fremskridt i ikt-sektoren og 
give vigtige ikt-intensive sektorer et 
konkurrencemæssigt forspring dels gennem 
innovative ikt-baserede produkter og 
tjenester med høj værditilvækst, dels 
gennem effektivisering af de organisatoriske 
processer i såvel virksomheder som 
offentlige forvaltninger. Også andre EU-
politikker vil blive understøttet af forskning i 
forbindelse med dette tema gennem 
mobilisering af ikt for at imødekomme 
offentlighedens og samfundets behov og 
gennem anvendelse af ikt med sigte på 
bæredygtig udvikling, navnlig i forbindelse 
med transportstyring, energibesparelse og 
brug af naturressourcer, såvel som gennem 
forebyggelse af voldelige konflikter og 
gennem tæt overvågning af ikt-
teknologiernes indvirkninger på 
menneskers sundhed og velvære, navnlig 
elektromagnetisk strålings indvirkninger.
Der vil blive lagt særlig vægt på at 
overvinde jurisdiktionelle, sproglige og 
lokaliseringsmæssige barrierer.

Or. en

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 301
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Hovedlinjer', afsnit 5

Aktiviteterne omfatter 
samarbejdsforanstaltninger og etablering af 
netværk, støtte til fælles teknologiinitiativer, 
herunder udvalgte aspekter af forskning 
inden for nanoelektronik og indlejrede 
computersystemer, samt initiativer med 
henblik på samordning af nationale 

Aktiviteterne omfatter 
samarbejdsforanstaltninger og etablering af 
netværk, og der kan gives støtte til fælles 
teknologiinitiativer samt til initiativer med 
henblik på samordning af nationale 
programmer (herunder nanoteknologi, 
indlejrede systemer og initiativet "Længst 
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programmer, herunder initiativet "Længst 
muligt i eget hjem". Blandt de prioriterede 
aktiviteter er emner, som bl.a. er baseret på 
arbejdet i europæiske teknologiplatforme. 
Der skal også sikres synergieffekt med 
beslægtede aktiviteter under andre 
særprogrammer.

muligt i eget hjem"). Blandt de prioriterede 
aktiviteter er emner, som bl.a. er baseret på 
arbejdet i europæiske teknologiplatforme. 
Der skal også sikres synergieffekt med 
beslægtede aktiviteter under andre 
særprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 302
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 1, led 1

– Nanoelektronik, fotonik og integrerede 
mikro-/nanosystemer: proces-, apparatur- og
designteknologi for at forbedre 
størrelsesforhold, densitet, ydeevne, 
energieffektivitet, fremstillingsprocesser og 
omkostningseffektivitet i relation til 
komponenter, chip-baserede systemer, 
pakkesystemer og integrerede systemer samt 
fotoniske basiskomponenter til mange 
anvendelsesformål, datalagringssystemer 
med høj ydeevne/densitet, meget 
store/stærkt integrerede display-løsninger, 
aflæsnings-, aktiverings-, visualiserings- og 
billeddannelsesudstyr, 
ultralavenergisystemer, alternative 
energikilder/-lagring, integrering af 
heterogene teknologier/systemer, 
multifunktionelle integrerede mikro-nano-
bioinformationssystemer, elektronik til store 
flader, integrering i forskellige 
materialer/objekter, grænseflade med 
levende organismer, (auto)sammenkobling 
af molekyler eller atomer til stabile 
strukturer.

– Nanoelektronik, fotonik og integrerede 
mikro-/nanosystemer: proces-, apparatur-,
design- og testteknologier og metodologier 
for at forbedre størrelsesforhold, densitet, 
ydeevne, energieffektivitet, 
fremstillingsprocesser og 
omkostningseffektivitet i relation til 
komponenter, chip-baserede systemer, 
pakkesystemer og integrerede systemer samt 
fotoniske basiskomponenter for at generere, 
manipulere og udvikle lys til mange 
anvendelsesformål, herunder ultrahurtige 
komponenter, RF-systemer, 
datalagringssystemer med høj 
ydeevne/densitet, meget store/stærkt 
integrerede display-løsninger, aflæsnings-, 
aktiverings-, visualiserings- og 
billeddannelsesudstyr, 
ultralavenergisystemer, alternative 
energikilder/-lagring, integrering af 
heterogene teknologier/systemer, 
intelligente systemer, multifunktionelle 
integrerede mikro-nano-
bioinformationssystemer, elektronik til store 
flader, integrering i forskellige 
materialer/objekter, grænseflade med 
levende organismer, (auto)sammenkobling 
af molekyler eller atomer til stabile 
strukturer.
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Or. en

Ændringsforslag af Renato Brunetta

Ændringsforslag 303
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 1, led 1

– Nanoelektronik, fotonik og integrerede 
mikro-/nanosystemer: proces-, apparatur- og 
designteknologi for at forbedre 
størrelsesforhold, densitet, ydeevne, 
energieffektivitet, fremstillingsprocesser og 
omkostningseffektivitet i relation til 
komponenter, chip-baserede systemer, 
pakkesystemer og integrerede systemer samt 
fotoniske basiskomponenter til mange 
anvendelsesformål, datalagringssystemer 
med høj ydeevne/densitet, meget 
store/stærkt integrerede display-løsninger, 
aflæsnings-, aktiverings-, visualiserings- og 
billeddannelsesudstyr, 
ultralavenergisystemer, alternative
energikilder/-lagring, integrering af 
heterogene teknologier/systemer, 
multifunktionelle integrerede mikro-nano-
bioinformationssystemer, elektronik til store 
flader, integrering i forskellige 
materialer/objekter, grænseflade med 
levende organismer, (auto)sammenkobling 
af molekyler eller atomer til stabile 
strukturer.

– Nanoelektronik, fotonik og integrerede 
mikro-/nanosystemer: proces-, apparatur- og 
designteknologi for at forbedre 
størrelsesforhold, densitet, ydeevne, 
fremstillingsprocesser og 
omkostningseffektivitet i relation til 
komponenter, chip-baserede systemer, 
pakkesystemer og integrerede systemer, 
avancerede trådløse komponenter og 
undersystemer samt fotoniske 
basiskomponenter til mange 
anvendelsesformål, datalagringssystemer 
med høj ydeevne/densitet, meget 
store/stærkt integrerede display-løsninger, 
aflæsnings-, aktiverings-, visualiserings- og 
billeddannelsesudstyr, energikilder/-lagring, 
integrering af heterogene 
teknologier/systemer, multifunktionelle 
integrerede mikro-nano-
bioinformationssystemer, elektronik til store 
flader, integrering i forskellige materialer, 
grænseflade med levende organismer, 
(auto)sammenkobling af molekyler eller 
atomer til stabile strukturer.

Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 639 i Jerzy Buzeks udkast til betænkning om 
det syvende rammeprogram)

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 304
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 1, led 1a 

(nyt)
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- Kvanteinformatik: innovativ hardware og 
software til kvanteinformationsbehandling, 
herunder nye metoder og nyt udstyr til 
generering, lagring og transmission af 
kvanteinformation, skalérbare 
kvantecomputerdesign og forbedrede 
algoritmer til at rette fejl og til 
databehandling.

Or. en

Begrundelse

Kvanteinformatik er et forskningsområde på længere sigt, der muligvis først vil blive fuldt 
udviklet om 10 år. Der er risiko for, at USA vil ende med at vil sætte sig på hele dette område. 
Europa står stærkt inden for den grundlæggende forskning på dette område, og det er 
afgørende at sikre, at den europæiske forskningsindsats fastholdes og udvides og at 
samarbejdet mellem de europæiske forskere og mellem den akademiske verden og industrien 
styrkes. Dette område adskiller sig fra det nanoelektroniske område, og det bør derfor 
angives særskilt i EU's strategiske dokumentation om forskningssamarbejde.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 305
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 1, led 2

– Totaldækkende kommunikationsnet med 
ubegrænset kapacitet: omkostningseffektive 
mobil- og bredbåndsnetteknologi og -
systemer omfattende jordbaserede net og 
satellitnet, konvergens mellem forskellige 
fastnet, mobilnet, trådløse net og radio-/tv-
net spændende lige fra individuelle til 
regionale og globale anvendelsesformål, 
interoperabilitet mellem fastnet- og trådløse 
kommunikationstjenester og applikationer, 
forvaltning af netværksbaserede ressourcer, 
mulighed for rekonfigurering af tjenester, 
komplekse netværk med ad hoc-baseret 
intelligent multimedieudstyr, sensorer og 
mikrochip.

– Totaldækkende kommunikationsnet med 
ubegrænset kapacitet: omkostningseffektive,
rekonfigurable og fleksible mobil- og 
bredbåndsnetteknologier, systemer og 
arkitekturer, omfattende jordbaserede net og 
satellitnet, konvergens mellem forskellige 
fastnet, mobilnet, trådløse net og radio-/tv-
net og tjenester spændende lige fra 
individuelle til regionale og globale 
anvendelsesformål, interoperabilitet mellem 
fastnet- og trådløse kommunikationstjenester 
og applikationer, forvaltning af 
netværksbaserede ressourcer, mulighed for 
rekonfigurering af tjenester, komplekse 
netværk med ad hoc-baseret intelligent 
multimedieudstyr, sensorer og mikrochip.

Or. en
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Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 306
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 1, led 3

– Indlejrede systemer, databehandling og 
styring: kraftigere, sikre, distribuerede, 
pålidelige og effektive hardware/software-
systemer, der kan opfatte, styre og tilpasse 
sig omgivelserne med optimal 
ressourceudnyttelse, metoder og værktøjer 
til systemmodellering, design og teknik til 
styring af kompleksitet, åbne kombinerbare 
arkitekturer og skalafrie platforme, 
specialbrugerudviklet software og 
distribuerede styresystemer til aflæsning, 
aktivering, databehandling, kommunikation, 
lagring og servicering i helt sømløse, 
intelligente miljøer med evne til at tilpasse 
sig omgivelserne og samarbejde, 
databehandlingsarkitekturer med indbyggede 
heterogene netværksbaserede og 
rekonfigurable komponenter til bl.a. 
kompilering, programmering og run time-
support, samt kontrol med ustabile 
distribuerede storskalasystemer.

– Indlejrede systemer, databehandling og 
styring: kraftigere, sikre, distribuerede, 
pålidelige og effektive hardware/software-
systemer, der kan opfatte, styre og tilpasse 
sig omgivelserne med optimal 
ressourceudnyttelse, metoder og værktøjer 
til systemmodellering, analyse, design, 
teknik og validering til styring af 
kompleksitet, åbne kombinerbare 
arkitekturer og skalafrie platforme, 
specialbrugerudviklet software og 
distribuerede styresystemer til aflæsning, 
aktivering, databehandling, kommunikation, 
lagring og servicering i helt sømløse, 
intelligente miljøer med evne til at tilpasse 
sig omgivelserne og samarbejde, 
databehandlingsarkitekturer med indbyggede 
heterogene netværksbaserede og 
rekonfigurable komponenter til bl.a. 
kompilering, programmering og run time-
support, samt kontrol med ustabile 
distribuerede storskalasystemer.

Or. en

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 307
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 1, led 3

– Indlejrede systemer, databehandling og 
styring: kraftigere, sikre, distribuerede, 
pålidelige og effektive hardware/software-
systemer, der kan opfatte, styre og tilpasse 
sig omgivelserne med optimal 
ressourceudnyttelse, metoder og værktøjer 
til systemmodellering, design og teknik til 
styring af kompleksitet, åbne kombinerbare 

– Indlejrede systemer, databehandling og 
styring: kraftigere, sikre, distribuerede, 
pålidelige og effektive hardware/software-
systemer, der kan opfatte, styre og tilpasse 
sig omgivelserne med optimal 
ressourceudnyttelse, metoder og værktøjer 
til systemmodellering, design og teknik til 
styring af kompleksitet, åbne kombinerbare 
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arkitekturer og skalafrie platforme, 
specialbrugerudviklet software og 
distribuerede styresystemer til aflæsning, 
aktivering, databehandling, kommunikation, 
lagring og servicering i helt sømløse, 
intelligente miljøer med evne til at tilpasse 
sig omgivelserne og samarbejde, 
databehandlingsarkitekturer med indbyggede 
heterogene netværksbaserede og 
rekonfigurable komponenter til bl.a. 
kompilering, programmering og run time-
support, samt kontrol med ustabile 
distribuerede storskalasystemer.

arkitekturer og skalafrie platforme, 
specialbrugerudviklet software og 
distribuerede styresystemer til aflæsning, 
aktivering, databehandling, kommunikation, 
lagring og servicering i helt sømløse, 
intelligente miljøer med evne til at tilpasse 
sig omgivelserne og samarbejde, 
databehandlingsarkitekturer med indbyggede 
heterogene netværksbaserede og 
rekonfigurable komponenter til bl.a. 
kompilering, programmering og run time-
support, samt kontrol med ustabile 
distribuerede storskalasystemer,
databehandling med høj ydeevne (hardware 
og software).

Or. fr

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 308
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 1, led 4

– Software, Grid-net, sikkerhed og 
pålidelighed: teknologier, værktøjer og 
metoder til dynamisk software, arkitekturer 
og specialbrugerudviklet software, som 
brugerne har tillid til, og som understøtter 
videnintensive tjenester som 
hjælpeværktøjer, samt serviceorienteret, 
interoperabel og skalafri infrastruktur, grid-
lignende virtualisering af ressourcer, 
netværksbaserede styresystemer, åbne 
platforme og samarbejde omkring udvikling 
af software, tjenester og systemer, 
kompositionsværktøjer, styring af 
komplekse systemer, forbedring af 
distribuerede og periodisk forbundne 
storskalasystemers indbyrdes afhængighed 
og modstandsdygtighed, sikre systemer og 
tjenester, som brugerne har tillid til, 
herunder adgangskontrol og autentificering, 
dynamiske sikkerheds- og tillidspolitikker 
samt metamodeller for indbyrdes 

– Software, Grid-net, sikkerhed og 
pålidelighed: teknologier, værktøjer og 
metoder til dynamisk software, arkitekturer 
og specialbrugerudviklet software, som 
brugerne har tillid til, og som understøtter 
videnintensive tjenester som 
hjælpeværktøjer, samt serviceorienteret, 
interoperabel og skalafri infrastruktur, grid-
lignende virtualisering af ressourcer, 
netværksbaserede styresystemer, åbne 
platforme og samarbejde omkring udvikling 
af software, herunder fri- og open source-
software, tjenester og systemer, 
kompositionsværktøjer, styring af 
komplekse systemer, forbedring af 
distribuerede og periodisk forbundne 
storskalasystemers indbyrdes afhængighed 
og modstandsdygtighed, sikre systemer og 
tjenester, som brugerne har tillid til, 
herunder adgangskontrol og autentificering, 
dynamiske sikkerheds- og tillidspolitikker 
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afhængighed og tillid. samt metamodeller for indbyrdes 
afhængighed og tillid.

Or. en

Begrundelse

EU-selskaber er førende inden for udvikling og vedligeholdelse af open source-software (ofte 
benævnt FLOSS). Det er meget vigtigt at fortsætte støtten under rammeprogrammet, således 
at sektoren kan bevare sin førerposition.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 309
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 1, led 4

– Software, Grid-net, sikkerhed og 
pålidelighed: teknologier, værktøjer og 
metoder til dynamisk software, arkitekturer 
og specialbrugerudviklet software, som 
brugerne har tillid til, og som understøtter 
videnintensive tjenester som 
hjælpeværktøjer, samt serviceorienteret, 
interoperabel og skalafri infrastruktur, grid-
lignende virtualisering af ressourcer, 
netværksbaserede styresystemer, åbne 
platforme og samarbejde omkring udvikling 
af software, tjenester og systemer, 
kompositionsværktøjer, styring af 
komplekse systemer, forbedring af 
distribuerede og periodisk forbundne 
storskalasystemers indbyrdes afhængighed 
og modstandsdygtighed, sikre systemer og 
tjenester, som brugerne har tillid til, 
herunder adgangskontrol og autentificering, 
dynamiske sikkerheds- og tillidspolitikker 
samt metamodeller for indbyrdes 
afhængighed og tillid.

– Software, Grid-net, sikkerhed og 
pålidelighed: teknologier, værktøjer og 
metoder til dynamisk software, arkitekturer 
og specialbrugerudviklet software, som 
brugerne har tillid til, og som understøtter 
videnintensive tjenester som 
hjælpeværktøjer, samt serviceorienteret, 
interoperabel og skalafri infrastruktur, grid-
lignende virtualisering af ressourcer, 
herunder domænespecifikke platforme, 
netværksbaserede styresystemer, open 
source-software, åbne platforme og 
samarbejde omkring udvikling og validering
af software, tjenester og systemer, 
kompositionsværktøjer, herunder 
programmeringssprog, styring af komplekse 
systemer, forbedring af distribuerede og 
periodisk forbundne storskalasystemers 
indbyrdes afhængighed og 
modstandsdygtighed, sikre systemer og 
tjenester, som brugerne har tillid til, 
herunder adgangskontrol og autentificering, 
dynamiske sikkerheds- og tillidspolitikker 
samt metamodeller for indbyrdes 
afhængighed og tillid.

Or. en
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Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 310
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 1, led 6

– Simulation, visualisering, interaktion og 
"blandet virkelighed": værktøjer til 
modellering, simulation, visualisering,
interaktion, virtuel, udvidet og "blandet" 
virkelighed og integrering af sådanne 
værktøjer i totalmiljøer, værktøjer til 
innovativt design og kreativitet i produkter, 
tjenester og digitale audiovisuelle medier, 
mere naturlige, intuitive og brugervenlige 
grænseflader og nye former for interaktion 
med teknologi, maskiner, apparatur og andre 
kunstprodukter samt flersprogede og 
automatiske maskinoversættelsessystemer.

– Simulation, visualisering, interaktion og 
"blandet virkelighed": værktøjer til 
modellering, simulation, visualisering, 
interaktion, virtuel, udvidet og "blandet" 
virkelighed og integrering af sådanne 
værktøjer i totalmiljøer, værktøjer til 
innovativt design og kreativitet i produkter, 
tjenester og digitale audiovisuelle medier, 
mere naturlige, intuitive og brugervenlige 
grænseflader og nye former for interaktion 
med teknologi, maskiner, apparatur og andre 
kunstprodukter samt sprogteknologi, 
herunder flersprogede og automatiske 
maskinoversættelsessystemer.

Or. en

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 311
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 1, led 6 a 

(nyt)

- Overgang til den fjerde generation af 
mobilsystemer og efterfølgende 
generationer og beslægtede banebrydende 
teknologier inden for digital transmission 
og antenner.

Or. it

Begrundelse

Japan er langt fremme i studierne og indkredsningen af fjerde generationssystemer, hvorimod 
Europa halter en del bagud.



(Ekstern oversættelse) 

PE 374.083v01-00 92/100 AM\614619DA.doc

DA

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 312
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 1, led 6 b 

(nyt)

- Menneskers livskvalitet: bedre 
information og adgang til videnskabelig 
viden, adgang til væsentlige offentlige 
tjenester (skattesystem mv.) og ofte 
benyttede private tjenester 
(fritidsbeskæftigelse, banker mv.).

Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 642 til Jerzy Buzeks udkast til betænkning 
om det syvende rammeprogram)

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 313
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 2, led 1 a 

(nyt)

- Støtte til udvikling af innovative byer: 
politikker og strategier, der giver lokale 
myndigheder, universiteter og private 
"videnudbydere" mulighed for at medvirke 
til at fremme brugen af ikt og modernisere 
tjenester for borgere og virksomheder. 

Or. it

Begrundelse

Byernes rolle er afgørende for opfyldelsen af ikt-målsætningerne, navnlig i forbindelse med 
fremme af innovation gennem ikt, idet de sikrer, at fremskridt på dette område hurtigt 
omsættes til fordele for europæiske borgere og byer, og idet de tilvejebringer sikre, pålidelige 
og fleksible ikt-baserede applikationer, løsninger og tjenester.

Ændringsforslag af Teresa Riera Madurell

Ændringsforslag 314
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 2, led 2
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– I hjemmet: kommunikation, overvågning, 
kontrol og hjælp i hjemmet, i bygninger og i
offentlige rum, sømløs interoperabilitet og 
udnyttelse af alle former for udstyr under 
hensyntagen til omkostningseffektivitet, pris 
og anvendelighed, nye tjenester og nye 
former for interaktivt digitalt indhold og 
digitale tjenester, adgang til information og 
forvaltning af viden.

– I hjemmet: kommunikation, overvågning, 
kontrol og hjælp i hjemmet, i bygninger og i 
offentlige rum, sømløs interoperabilitet og 
udnyttelse af alle former for udstyr under 
hensyntagen til omkostningseffektivitet, pris 
og anvendelighed, nye tjenester (herunder 
tjenester vedrørende fritid) og nye former 
for interaktivt digitalt indhold og digitale 
tjenester, adgang til information og 
forvaltning af viden.

Or. es

Begrundelse

(Første afsnit vedrører ikke den danske tekst).

Ændrer tidligere ændringsforslag 85, der indskrænker begrebet fritid, der uden tvivl omfatter 
underholdning.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 315
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 2, led 2

– I hjemmet: kommunikation, overvågning, 
kontrol og hjælp i hjemmet, i bygninger og i 
offentlige rum, sømløs interoperabilitet og 
udnyttelse af alle former for udstyr under 
hensyntagen til omkostningseffektivitet, pris 
og anvendelighed, nye tjenester og nye 
former for interaktivt digitalt indhold og 
digitale tjenester, adgang til information og 
forvaltning af viden.

– I hjemmet: kommunikation, overvågning, 
kontrol og hjælp i hjemmet, i bygninger og i 
offentlige rum, sømløs interoperabilitet og 
udnyttelse af alle former for udstyr under 
hensyntagen til omkostningseffektivitet, 
pris, anvendelighed og sikkerhed, nye 
tjenester og nye former for interaktivt 
digitalt indhold og digitale tjenester, 
herunder underholdning, adgang til 
information og forvaltning af viden.

Or. en

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 316
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 2, led 3
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– Robotsystemer: fleksible og driftsikre 
robotsystemer, der kan operere i 
menneskelige og ustrukturerede miljøer og 
samarbejde med mennesker, 
netværksintegrerede og samarbejdende 
robotter, miniaturerobotter, modulært design 
og modellering af integrerede robotsystemer.

– Robotsystemer: fleksible og driftsikre 
robotsystemer, der kan operere i 
menneskelige og ustrukturerede miljøer og 
samarbejde med mennesker,
netværksintegrerede og samarbejdende 
robotter, miniaturerobotter, humanoide 
teknologier, modulært design og 
modellering af integrerede robotsystemer.

Or. en

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 317
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 3, led 1, 

underled 1

– På sundhedsområdet: personlige, diskrete 
systemer, som borgerne kan anvende til selv 
at tage vare på deres helbred, f.eks. bærbart 
eller implanteret overvågningsapparatur og 
uafhængige systemer, nye teknikker som 
f.eks. molekylær billeddannelse til bedre 
forebyggelse og individuelt tilpasset 
behandling, nye opdagelser på 
sundhedsområdet med mulighed for 
anvendelse i klinisk praksis, modellering og 
simulation af organfunktioner samt mikro-
og nanorobotudstyr til brug i forbindelse 
med minimalt invasive kirurgiske indgreb og 
behandlingsmetoder.

– På sundhedsområdet: personlige, diskrete 
systemer, som borgerne kan anvende til selv 
at tage vare på deres helbred, f.eks. bærbart 
eller implanteret overvågningsapparatur og 
uafhængige systemer, nye teknikker som 
f.eks. molekylær billeddannelse til bedre 
forebyggelse og individuelt tilpasset 
behandling, nye opdagelser på 
sundhedsområdet med mulighed for 
anvendelse i klinisk praksis, modellering og 
simulation af organfunktioner samt mikro-
og nanorobotudstyr til brug i forbindelse 
med minimalt invasive kirurgiske indgreb og 
behandlingsmetoder, computerstøttede 
systemer til detektering og kliniske 
beslutningsprocesser, der således fører til 
en mere sikker diagnosticering og 
forbedrede arbejdsgange, og som kan 
udvikle sig til sygdomsspecifikke 
ekspertsystemer, der er baseret på en 
integreret plejecyklus og udnytter 
akkumulerede patientoplysninger og 
modelbaseret sygdomsviden gennem 
datamining, bioinformatik og 
systembiologi, virksomhedernes it-systemer, 
der fører til øget effektivitet og færre 
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lægefejl på hospitaler og inden for den 
sekundære pleje.

Or. en

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 318
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 3, led 1, 

underled 3

– For at forbedre integrationen i samfundet: 
støtte til at gøre enkeltpersoner og 
lokalsamfund mere selvhjulpne og 
inddragelse af alle borgere på lige fod i 
informationssamfundet uden digitale skel 
som følge af handicap, ringe uddannelse, 
fattigdom, geografisk isolation, 
kulturforskelle, køn eller alder, bl.a. ved at 
lægge vægt på støtteteknologi, mulighed for 
en selvstændig tilværelse, bedre it-kendskab 
samt udvikling af lettere tilgængelige 
produkter og tjenester.

– For at forbedre integrationen i samfundet: 
støtte til at gøre enkeltpersoner og 
lokalsamfund mere selvhjulpne og 
inddragelse af alle borgere på lige fod i 
informationssamfundet uden digitale skel 
som følge af handicap, ringe uddannelse, 
fattigdom, geografisk isolation, 
kulturforskelle, køn eller alder, bl.a. ved at 
lægge vægt på støtteteknologi, mulighed for 
en selvstændig tilværelse (f.eks. gennem 
sundhedsplejeteknologier og -tjenester i 
hjemmet), bedre it-kendskab samt udvikling 
af lettere tilgængelige produkter og tjenester.

Or. en

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 319
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 3, led 1, 

underled 4

– Til gavn for mobiliteten: integrerede ikt-
baserede sikkerhedssystemer til køretøjer på 
grundlag af åbne, sikre og pålidelige 
arkitekturer og grænseflader, interoperable 
systemer, der kan arbejde sammen med 
henblik på mere effektiv og sikker transport 
baseret på kommunikation mellem 
køretøjerne indbyrdes og mellem køretøjerne 
og transportinfrastrukturen og med en præcis 
og robust lokaliseringsteknologi samt 

– Til gavn for mobiliteten: integrerede ikt-
baserede sikkerhedssystemer til køretøjer på 
grundlag af åbne, sikre og pålidelige 
arkitekturer og grænseflader, interoperable 
systemer, der kan arbejde sammen med 
henblik på effektiv, sikker og miljøvenlig
transport baseret på kommunikation mellem 
køretøjerne indbyrdes og mellem køretøjerne 
og transportinfrastrukturen og med en præcis 
og robust lokaliserings- og 
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individualiserede multimodale lokaliserings-
og trafikoplysningstjenester, herunder 
intelligente serviceløsninger for turister.

navigationsteknologi samt individualiserede 
multimodale lokaliserings- og
trafikoplysningstjenester, herunder 
intelligente serviceløsninger for turister.

Or. en

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 320
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 3, led 1, 

underled 5 a (nyt)

- Overførsel af ikt-løsninger med det sigte 
at udfolde det økonomiske potentiale på det 
kulturelle område (herunder kulturarv, 
regional udvikling og turisme) og fremme 
beskæftigelsen på disse områder; 
partnerskaber mellem offentlige 
organisationer (på lokalt, regionalt og 
nationalt plan) og private organisationer 
(især smv'er) bør overvejes.

Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 680 til Jerzy Buzeks udkast til betænkning 
om det syvende rammeprogram)

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 321
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 3, led 1 a 

(nyt)

- Nye ikt-forretningsmodeller: udvikling og 
definition af nye ikt-forretningsmodeller i 
samarbejde med de områder, hvor ikt 
kommer til at spille en afgørende rolle 
gennem nye tilgange til produktion og 
levering af tjenesteydelser (transport, 
sundhed, energi, miljø). De fælles 
forskningsprojekter bør afprøves i de givne 
situationer. De fælles bestræbelser bør 
støttes gennem den tværfaglige tilgang, der 
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er nævnt i bilag 1.

Or. it

Begrundelse

Nye socioøkonomiske og miljømæssige problemer skaber nye muligheder for ikt-området. 
Navnlig transport-, sundheds- og energisektoren kan drage fordel af en udbredt anvendelse af 
ikt-teknologier. For at gøre disse nye applikationer mulige skal der defineres nye 
forretningsmodeller og værdikæder med henblik på at tilskynde til investeringer i de 
pågældende innovative initiativer.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 322
Bilag I, 'Temaer', 'Informations- og kommunikationsteknologi', 'Aktiviteter', punkt 3, led 2, 

underled 1

– Nye former for interaktivt, ikke-lineært og 
adaptivt indhold, kreativitet og forbedrede 
brugeroplevelser, individualisering og 
formidling af tværgående medieindhold, 
kombination af totaldigital 
indholdsproduktion og -styring med nye 
semantiske teknologier, brugerorienteret 
anvendelse samt adgang til og skabelse af 
indhold.

– Nye former for interaktivt, ikke-lineært og 
adaptivt indhold, herunder for 
underholdning og for design, kreativitet og 
forbedrede brugeroplevelser, 
individualisering og formidling af 
tværgående medieindhold, kombination af 
totaldigital indholdsproduktion og -styring 
med nye semantiske teknologier, 
brugerorienteret anvendelse samt adgang til 
og skabelse af indhold.

Or. en


