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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 176
Skäl 9a (nytt)

(9a) I detta särskilda program bör 
universitetens roll uppmärksammas, 
eftersom dessa utgör grundläggande 
institutioner för spetskompetens på området 
för forskning inom vetenskap och teknik 
och för skapandet av ett europeiskt 
forskningsområde, vilket bekräftas i 
kommissionens meddelande 
”Universitetens roll i kunskapens Europa”
(KOM(2003)0058, och bidrar till 
kunskapssamhällets utveckling.

Or. en



PE 374.083v01-00 2/93 AM\614619SV.doc

SV

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 177
Artikel 2, led f

(f) Miljö (inbegripet klimatförändringar) (f) Miljö (inbegripet klimatförändringar och 
naturkatastrofer)

Or. en

Motivering

Det är viktigt att naturkatastrofer särskilt framhålls under temat miljö i det särskilda 
programmet Samarbete, med tanke på det ökande antalet naturkatastrofer och behovet att 
finna lösningar och effektiva svar.

Ändringsförslag från Jan Christian Ehler och Angelika Niebler

Ändringsförslag 178
Artikel 2, led i

(i) Säkerhets- och rymdforskning (i) Säkerhetsforskning

Or. de

Motivering

Trots kopplingarna mellan säkerhets- och rymdforskning bör dessa båda teman behandlas 
som två väldefinierade prioriteringar.

Ändringsförslag från Jan Christian Ehler och Angelika Niebler

Ändringsförslag 179
Artikel 2, led ia (nytt)

(ia) Rymdforskning

Or. de

Motivering

Trots kopplingarna mellan säkerhets- och rymdforskning bör dessa båda teman behandlas 
som två väldefinierade prioriteringar.
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 180
Artikel 4, punkt 1

1. All forskningsverksamhet som genomförs 
inom det särskilda programmet skall vara 
förenlig med grundläggande etiska principer. 

1. All forskningsverksamhet som genomförs 
inom det särskilda programmet skall vara 
förenlig med grundläggande etiska principer. 
Projekt som rör forskning på embryon och 
embryonala stamceller skall inte 
finansieras eftersom sådan forskning är 
förbjuden i flera medlemsstater av hänsyn 
till grundläggande mänskliga rättigheter 
och konstitutionella principer.

Or. en

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 181
Artikel 4, punkt 1

1. All forskningsverksamhet som genomförs 
inom det särskilda programmet skall vara 
förenlig med grundläggande etiska principer. 

1. All forskningsverksamhet som genomförs 
inom det särskilda programmet skall vara 
förenlig med grundläggande etiska principer 
och hänsyn måste tas till de vetenskapliga 
garantier som krävs beroende på vilket 
kunskapsområde och vilken typ av 
forskning det rör sig. 

Or. es

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Herbert Reul och Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 182
Artikel 4, punkt 2

2. Följande forskningsområden får inte 
finansieras inom ramen för programmet:

2. I fråga om etiskt känsliga 
forskningsprojekt skall deltagarna inhämta 
godkännande eller tillstånd från nationella 
eller lokala etiska kommittéer innan de 
inleder projektet. Vidare skall 
kommissionen systematiskt granska 
projektet och årligen rapportera till 
parlamentet och rådet. Under särskilda 
omständigheter får den etiska 
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granskningen göras efter det att projektet 
har inletts.

– Forskningsverksamhet som syftar till 
mänsklig kloning för 
reproduktionsändamål.
– Forskningsverksamhet som syftar till 
förändring av människors arvsmassa och 
som kan leda till att sådana förändringar 
blir ärftliga.
– Forskningsverksamhet som syftar till 
skapandet av mänskliga embryon för 
forskningsändamål eller till produktion av 
stamceller, inbegripet genom somatisk 
överföring av cellkärnor.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ingavs med samma ordalydelse i samband med ramprogrammet. 
Denna fråga bör lösas inom ramprogrammet men för enhetlighetens skull inges 
ändringsförslaget också i samband med de särskilda programmen.

Ändringsförslag från Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli och Paul 
Rübig

Ändringsförslag 183
Artikel 4, punkt 2

2. Följande forskningsområden får inte 
finansieras inom ramen för programmet:

2. Följande forskningsområden får inte 
finansieras inom ramen för programmet:

– Forskningsverksamhet som syftar till 
mänsklig kloning för 
reproduktionsändamål.

– Forskningsverksamhet som syftar till 
kloning av mänskliga embryon.

– Forskningsverksamhet som syftar till 
förändring av människors arvsmassa och 
som kan leda till att sådana förändringar blir 
ärftliga.

– Forskningsverksamhet som syftar till 
förändring av människors arvsmassa och 
som kan leda till att sådana förändringar blir 
ärftliga.

– Forskningsverksamhet som syftar till 
skapandet av mänskliga embryon enbart för 
forskningsändamål eller för produktion av
stamceller, inbegripet genom somatisk 

– Forskningsverksamhet som syftar till 
skapandet av mänskliga embryon enbart för 
forskningsändamål eller för produktion av
stamceller, och forskningsverksamhet som 
innebär att celler från sådana embryon 
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överföring av cellkärnor. används.
– Forskningsverksamhet som innebär att 
mänskliga embryon förstörs eller att 
mänskliga embryonala stamceller används.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ingavs med samma ordalydelse i samband med ramprogrammet. 
Denna fråga bör lösas inom ramprogrammet men för enhetlighetens skull inges 
ändringsförslaget också i samband med de särskilda programmen.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 184
Artikel 4, punkt 2a (ny)

2a. Följande omfattas inte av finansiering 
inom detta program:
– Forskningsprojekt som är förbjudna i 
medlemsstater av hänsyn till 
grundläggande mänskliga rättigheter och 
konstitutionella principer.
– Forskningsprojekt som hotar 
grundläggande värderingar kopplade till 
människors värdighet.
– Metoder för kloning av mänskliga 
embryon.
– Ingrepp i mänskliga könsceller.
– Användning och framställning av 
embryon och embryonala stamceller för 
forskningsändamål, eftersom människan är 
ett ändamål i sig själv och 
människokroppen, i synnerhet 
kvinnokroppen, inte bör kommersialiseras.
Forskning på chimärer kommer varken 
direkt eller indirekt att finansieras.

Or. en
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Ändringsförslag från Angelika Niebler, Herbert Reul och Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 185
Artikel 4, punkt 3

3. Följande forskning får inte finansieras 
inom ramen för programmet:

3. Följande forskningsområden får inte 
finansieras inom ramen för programmet:

– Forskningsverksamhet som är förbjuden i 
samtliga medlemsstater.

– Forskningsverksamhet som syftar till 
kloning av mänskliga embryon.

– Forskningsverksamhet i en medlemsstat 
där forskningen i fråga är förbjuden.

– Forskningsverksamhet som syftar till 
förändring av människors arvsmassa och 
som kan leda till att sådana förändringar 
blir ärftliga.
– Forskningsverksamhet som syftar till 
skapandet av mänskliga embryon enbart 
för forskningsändamål eller för produktion 
av stamceller samt forskningsverksamhet 
som innebär att celler från sådana embryon 
används.
– Forskningsprojekt som direkt eller 
indirekt leder till att mänskliga embryon 
förstörs.
Inom området forskning på embryonala 
stamceller skall de nationella 
hälsovårdsinrättningarnas erfarenhet 
utnyttjas och forskningsfinansieringen 
skall begränsas till embryonala 
stamcellslinjer som har skapats före 
augusti 2001.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ingavs med samma ordalydelse i samband med ramprogrammet. 
Denna fråga bör lösas inom ramprogrammet men för enhetlighetens skull inges 
ändringsförslaget också i samband med de särskilda programmen.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese och Jan 
Christian Ehler

Ändringsförslag 186
Artikel 4, punkt 3

3. Följande forskning får inte finansieras 3. Om en teknik är kontroversiell ur etisk 
synvinkel (exempelvis forskning som 
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inom ramen för programmet: innebär användning av embryonala 
stamceller eller överflödiga embryon från 
provrörsbefruktning eller frågor om 
användning av genetiska uppgifter där 
behandlingsformer saknas) skall EU 
prioritera forskningsprojekt som utgör 
alternativ till denna etiskt kontroversiella 
teknik, exempelvis forskning med adulta 
stamceller och stamceller från 
navelsträngar, behandling av 
fertilitetsproblem utan framställning av 
överflödiga embryon samt gentester i 
samband med behandling.

– Forskningsverksamhet som är förbjuden 
i samtliga medlemsstater.
– Forskningsverksamhet i en medlemsstat 
där forskningen i fråga är förbjuden.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ingavs med samma ordalydelse i samband med ramprogrammet. 
Denna fråga bör lösas inom ramprogrammet men för enhetlighetens skull inges 
ändringsförslaget också i samband med de särskilda programmen.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 187
Artikel 4, punkt 3, strecksats 1a (ny)

– Forskning på embryon och embryonala 
stamceller som är förbjuden i flera 
medlemsstater av grundläggande hänsyn 
till mänskliga rättigheter och 
konstitutionella principer.

Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 188
Artikel 4, punkt 3, strecksats 2

– Forskningsverksamhet i en medlemsstat – Forskningsprojekt som äventyrar 
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där forskningen i fråga är förbjuden. subsidiaritetsprincipen och värderingar 
kopplade till människors värdighet och 
hotar icke-kommersialiseringen av 
människokroppen, i synnerhet 
kvinnokroppen.

Or. en

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 189
Artikel 6, punkt 3

3. Arbetsprogrammet skall innehålla 
kriterier för utvärdering av förslag om 
indirekta åtgärder inom ramen för 
finansieringsmetoderna och för val av 
projekt. Kriterierna skall vara 
spetsforskning, genomförande och effekter, 
och inom dessa ramar får ytterligare krav, 
viktningar och trösklar kompletteras och 
ytterligare specificeras i arbetsprogrammet.

3. Arbetsprogrammet skall innehålla 
kriterier för utvärdering av förslag om 
indirekta åtgärder inom ramen för 
finansieringsmetoderna och för val av 
projekt, varvid enskilda forskare och 
forskarlag skall tillerkännas möjligheten 
att samtidigt delta i nationella program och 
gemenskapsprogram. Kriterierna skall vara 
spetsforskning, genomförande och effekter, 
och inom dessa ramar får ytterligare krav, 
viktningar och trösklar kompletteras och 
ytterligare specificeras i arbetsprogrammet.

Or. es

Motivering

Det bör vara möjligt för forskarlag att ansöka om projekt på nationell och internationell nivå 
samtidigt utan att för den skull riskera att uteslutas, vilket i praktiska termer förbättrar det 
europeiska forskningsområdet.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 190
Artikel 6, punkt 3

3. Arbetsprogrammet skall innehålla 
kriterier för utvärdering av förslag om 
indirekta åtgärder inom ramen för 
finansieringsmetoderna och för val av 
projekt. Kriterierna skall vara 
spetsforskning, genomförande och effekter, 
och inom dessa ramar får ytterligare krav, 

3. Arbetsprogrammet skall innehålla 
kriterier för utvärdering av förslag om 
indirekta åtgärder inom ramen för 
finansieringsmetoderna och för val av 
projekt. Kriterierna skall vara vetenskaplig 
och teknisk spetsforskning, effekter på den 
ekonomiska och sociala utvecklingen samt 
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viktningar och trösklar kompletteras och 
ytterligare specificeras i arbetsprogrammet.

kvalitet och effektivitet i genomförandet, 
bl.a. effektivitet i resursutnyttjandet. Inom 
dessa ramar får ytterligare krav, viktningar 
och trösklar kompletteras och ytterligare 
specificeras i arbetsprogrammet.

Or. es

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är enbart ett klargörande.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 191
Artikel 7, punkt 2

2. Förfarandet i artikel 8.2 skall tillämpas 
vid antagandet av 

2. Förfarandet i artikel 8.2 skall tillämpas 
vid antagandet av följande åtgärder:

(a) det arbetsprogram som avses i artikel 6.1, 
och

(a) utveckling och uppdatering av det 
arbetsprogram som avses i artikel 6.1, 
inklusive de instrument vars användning är 
prioriterad och all senare anpassning av 
användningen av dessa, innehållet i 
anbudsförfaranden samt vilken 
bedömnings- och urvalskriterier som skall 
tillämpas,

(b) ändringar av den preliminära 
budgetfördelning som anges i bilaga II.

(b) godkännande av finansiering av:

(i) FoTU-åtgärder med bland annat 
expertnät och integrerade projekt,
(ii) FoTU-åtgärder inom följande 
temaområden:
– Hälsa
– Livsmedel, jordbruk och bioteknik
– Nanovetenskap, nanoteknik och teknik.
(ba) utarbetande av villkor för den externa
utvärdering som avses i artikel 7 i 
ramprogrammet.
(bb) Anpassningar av den preliminära 
budgetindelning som anges i bilaga II.

Or. en
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Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 192
Artikel 8, punkt 5

5. Kommissionen skall regelbundet 
informera kommittén om hur genomförandet 
av det särskilda programmet förlöper i stort 
och i synnerhet tillhandahålla upplysningar 
om hur alla de FoTU-åtgärder som 
finansieras enligt detta program utvecklas.

5. Kommissionen skall i samband med 
godkännandet av de olika projekten beakta 
kommittén och skall sedan regelbundet 
informera denna om hur genomförandet av 
det särskilda programmet förlöper i stort och 
i synnerhet tillhandahålla upplysningar om 
hur alla de FoTU-åtgärder som finansieras 
enligt detta program utvecklas.

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att hänvisa till förvaltningskommittéernas roll vid godkännandet av 
projekt. Medlemsstaterna måste känna att de har en del av ansvaret för programmens 
framgång, och detta kräver att de deltar i godkännandeförfarandena.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 193
Bilaga I, stycke 3, led 6

(6) Miljö (inbegripet klimatförändringar) (6) Miljö (inbegripet klimatförändringar och 
naturkatastrofer)

Or. en

Motivering

Det är viktigt att naturkatastrofer särskilt framhålls under temat miljö i det särskilda 
programmet Samarbete, med tanke på det ökande antalet naturkatastrofer och behovet att 
finna lösningar och effektiva svar.

Ändringsförslag från Jan Christian Ehler och Angelika Niebler

Ändringsförslag 194
Bilaga I, stycke 3, leden 9 och 9a (nya)

(9) Säkerhets- och rymdforskning (9) Säkerhetsforskning
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(9a) Rymdforskning

Or. de

Motivering

Trots kopplingarna mellan säkerhets- och rymdforskning bör dessa båda teman behandlas 
som två väldefinierade prioriteringar.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 195
Bilaga I, stycke 5

Vederbörlig hänsyn kommer att tas till
principen om hållbar utveckling och 
jämställdhet. Där så är relevant kommer 
verksamhet inom detta särskilda program att 
omfatta etiska, sociala, rättsliga och bredare 
kulturella aspekter på 
forskningsverksamheten och forskningens 
potentiella tillämpningar samt de 
socioekonomiska effekterna av vetenskaplig 
och teknisk utveckling samt teknisk-
ekonomisk framtidsforskning (”Foresight”).

Principen om vetenskaplig och teknisk 
kvalitet måste genomsyra sjunde 
ramprogrammet. Där så är relevant kommer 
verksamhet inom detta särskilda program att 
omfatta etiska, sociala, rättsliga och bredare 
kulturella aspekter på 
forskningsverksamheten och forskningens 
potentiella tillämpningar samt de 
socioekonomiska effekterna av vetenskaplig
och teknisk utveckling samt teknisk-
ekonomisk framtidsforskning (”Foresight”).

Or. en

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 196
Bilaga I, stycke 5

Vederbörlig hänsyn kommer att tas till 
principen om hållbar utveckling och 
jämställdhet. Där så är relevant kommer 
verksamhet inom detta särskilda program att 
omfatta etiska, sociala, rättsliga och bredare 
kulturella aspekter på 
forskningsverksamheten och forskningens 
potentiella tillämpningar samt de 
socioekonomiska effekterna av vetenskaplig 
och teknisk utveckling samt teknisk-
ekonomisk framtidsforskning (”Foresight”).

Vederbörlig hänsyn kommer att tas till 
principen om hållbar utveckling, 
tillgänglighet och jämställdhet. Där så är 
relevant kommer verksamhet inom detta 
särskilda program att omfatta etiska, sociala, 
rättsliga och bredare kulturella aspekter på 
forskningsverksamheten och forskningens 
potentiella tillämpningar samt de 
socioekonomiska effekterna av vetenskaplig 
och teknisk utveckling samt teknisk-
ekonomisk framtidsforskning (”Foresight”).
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Or. en

Motivering

Tillgänglighet måste bli en övergripande fråga i det särskilda programmet ”Samarbete”, vid 
sidan av hållbar utveckling och jämställdhet, för att stödja forskning som från början är 
inriktad på behoven hos alla kategorier av människor som möter hinder för tillgängligheten 
(exempelvis äldre, funktionshindrade, mödrar med vagnar, turister osv.).

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz och Caroline Lucas

Ändringsförslag 197
Bilaga I, Tvärvetenskaplig och temaöverskridande forskning, inklusive gemensamma 

ansökningsomgångar, stycke 1, inledningen

Prioriterade ämnesövergripande 
vetenskapliga områden, som t.ex. marin 
vetenskap och teknik, uppmärksammas 
särskilt. Tvärvetenskaplig verksamhet 
uppmuntras genom temaöverskridande 
metoder för ämnen inom forskning och 
teknik som är relevanta för mer än ett 
tema. Sådana temaöverskridande metoder 
kommer att genomföras genom följande:

Prioriterade ämnesövergripande 
vetenskapliga områden, som t.ex. marin 
vetenskap och teknik, miljöhälsa, grön 
teknik och kemi samt forskning om 
deltagandeprocesser och fredsforskning 
uppmärksammas särskilt. 

Or. en

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 198
Bilaga I, Tvärvetenskaplig och temaöverskridande forskning, inklusive gemensamma 

ansökningsomgångar, stycke 1, inledningen

Prioriterade ämnesövergripande 
vetenskapliga områden, som t.ex. marin 
vetenskap och teknik, uppmärksammas 
särskilt. Tvärvetenskaplig verksamhet 
uppmuntras genom temaöverskridande 
metoder för ämnen inom forskning och 
teknik som är relevanta för mer än ett tema. 
Sådana temaöverskridande metoder kommer 
att genomföras genom följande:

Prioriterade ämnesövergripande 
vetenskapliga områden, som t.ex. marin 
vetenskap och teknik, uppmärksammas 
särskilt. Tvärvetenskaplig verksamhet 
uppmuntras genom temaöverskridande 
metoder för ämnen inom forskning och 
teknik som är relevanta för mer än ett tema.
Vid behov skall detta program vara flexibelt 
och tillåta uppdragsorientering som skär 
tvärsöver temaprioriteringar. Sådana 
temaöverskridande metoder kommer att 
genomföras genom följande:
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Or. en

Motivering

Programmet Samarbete bör vara mer flexibelt så att projekt som skär tvärsöver teman lätt 
kan få tillgång till stöd. Till exempel vid utvecklandet av en miljöbil berörs alla teman; 
transport, energi, IKT och ny produktionsteknik . Denna typ av tvärvetenskapliga projekt bör 
aktivt uppmuntras. 

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 199
Bilaga I, Tvärvetenskaplig och temaöverskridande forskning, inklusive gemensamma 

ansökningsomgångar, stycke 1

Prioriterade ämnesövergripande 
vetenskapliga områden, som t.ex. marin 
vetenskap och teknik, uppmärksammas 
särskilt. Tvärvetenskaplig verksamhet 
uppmuntras genom temaöverskridande 
metoder för ämnen inom forskning och 
teknik som är relevanta för mer än ett tema. 
Sådana temaöverskridande metoder kommer 
att genomföras genom följande:

Prioriterade ämnesövergripande 
vetenskapliga områden uppmärksammas 
särskilt. Tvärvetenskaplig verksamhet 
uppmuntras genom temaöverskridande 
metoder för ämnen inom forskning och 
teknik som är relevanta för mer än ett tema. 
Sådana temaöverskridande metoder kommer 
att genomföras genom följande:

– Gemensamma ansökningsomgångar för 
teman när ett forskningsämne är av tydlig 
relevans för verksamheten inom ramen för 
respektive tema.

– Gemensamma ansökningsomgångar för 
teman när ett forskningsämne är av tydlig 
relevans för verksamheten inom ramen för 
något av de övriga temana.

– Särskild tonvikt på tvärvetenskaplig 
forskning inom verksamhetsområdet 
”framväxande behov”.

– Särskild tonvikt på tvärvetenskaplig 
forskning inom verksamhetsområdet 
”framväxande behov”.

– Extern experthjälp från ett brett urval 
vetenskapliga områden och miljöer vid 
utarbetandet av arbetsprogrammet. 

– Experthjälp av erkända forskare från ett 
brett urval vetenskapliga områden och 
miljöer vid utarbetandet av 
arbetsprogrammet. 

– Forskning som är relevant ur 
strategisynpunkt, dvs. att den är förenlig 
med EU:s politik.

– Forskning som är relevant ur 
strategisynpunkt, dvs. att den är förenlig 
med EU:s politik.

Or. es

Motivering

Ett tvärvetenskapligt perspektiv måste anläggas redan i samband med de gemensamma 
ansökningsomgångarna, utan att alla teman för den skull måste ingå. Experter som är 
internationellt erkända inom de områden där deras hjälp är efterfrågad bör bistå med extern 
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experthjälp vid utarbetandet av arbetsprogrammet.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 200
Bilaga I, Anpassning till nya behov och möjligheter, stycke 1

Att temaområdenas förblir relevanta för 
industrin och näringslivet kommer att 
säkerställas bland annat genom de olika 
europeiska teknikplattformarnas arbete. 
Detta särskilda program kommer därför att 
bidra till att de strategiska 
forskningsagendor som fastställts och 
utarbetats av de europeiska 
teknikplattformarna genomförs på områden 
där det konstaterats att dessa kommer att ge 
ett faktiskt mervärde på europeisk nivå. De 
breda forskningsbehov som anges i de 
strategiska forskningsagendor som redan 
finns tillgängliga återspeglas i de nio 
temaområdena nedan. Den mer detaljerade 
integreringen av det tekniska innehållet 
kommer att återges senare, vid utarbetandet 
av det detaljerade arbetsprogrammet för 
olika ansökningsomgångar.

Att temaområdena förblir relevanta för 
industrin och näringslivet och att industrin 
och näringslivet fortsätter att delta i dem
kommer att säkerställas bland annat genom 
de olika europeiska teknikplattformarnas 
arbete. Detta särskilda program kommer 
därför tillsammans med bidragen från 
industrin och näringslivet att bidra till att de 
strategiska forskningsagendor som fastställts 
och utarbetats av de europeiska 
teknikplattformarna genomförs på områden 
där det konstaterats att dessa kommer att ge 
ett faktiskt mervärde på europeisk nivå. De 
breda forskningsbehov som anges i de 
strategiska forskningsagendor som redan 
finns tillgängliga återspeglas i de nio 
temaområdena nedan. Den mer detaljerade 
integreringen av det tekniska innehållet 
kommer att återges senare, vid utarbetandet 
av det detaljerade arbetsprogrammet för 
olika ansökningsomgångar.

Or. es

Motivering

Det intressanta med de europeiska teknikplattformarna är möjligheten att förena insatser.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 201
Bilaga I, Anpassning till nya behov och möjligheter, stycke 1

Att temaområdenas förblir relevanta för 
industrin och näringslivet kommer att 
säkerställas bland annat genom de olika 
europeiska teknikplattformarnas arbete. 
Detta särskilda program kommer därför att 
bidra till att de strategiska 

Att temaområdenas förblir relevanta för 
industrin och näringslivet kommer att 
säkerställas bland annat genom de olika 
europeiska teknikplattformarnas arbete. 
Detta särskilda program kommer därför att 
bidra till att de strategiska 
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forskningsagendor som fastställts och 
utarbetats av de europeiska 
teknikplattformarna genomförs på områden 
där det konstaterats att dessa kommer att ge 
ett faktiskt mervärde på europeisk nivå. De 
breda forskningsbehov som anges i de 
strategiska forskningsagendor som redan 
finns tillgängliga återspeglas i de nio 
temaområdena nedan. Den mer detaljerade 
integreringen av det tekniska innehållet 
kommer att återges senare, vid utarbetandet 
av det detaljerade arbetsprogrammet för 
olika ansökningsomgångar.

forskningsagendor som fastställts och 
utarbetats av de europeiska 
teknikplattformarna genomförs på områden 
där det konstaterats att dessa kommer att ge 
ett faktiskt mervärde på europeisk nivå. De 
breda forskningsbehov som anges i de 
strategiska forskningsagendor som redan 
finns tillgängliga återspeglas i de nio 
temaområdena nedan. Den mer detaljerade 
integreringen av det tekniska innehållet 
kommer att återges senare, vid utarbetandet 
av det detaljerade arbetsprogrammet för 
olika ansökningsomgångar. Icke-statliga 
organisationer och andra parter utanför 
näringslivet skall konsulteras i denna 
fråga. Som ett komplement till de befintliga 
europeiska teknikplattformarna skall 
kommissionen inrätta en europeisk 
plattform för social innovation, som under 
ledning av icke-statliga organisationer 
sammanför organisationer från det civila 
samhället, forskningsinstitutioner och 
reglerande myndigheter på EU-nivå i syfte 
att fastställa en forskningsagenda för 
forskning och bidra till 
deltagandeprocesser.

Or. en

Motivering

Att låta organisationer från det civila samhället delta är ett sätt att skapa bättre lagstiftning.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 202
Bilaga I, Anpassning till nya behov och möjligheter, stycke 2

Temaområdenas fortsatta relevans för 
utarbetande, genomförande och utvärdering 
av EU:s strategier och lagstiftning kommer 
också att säkerställas. Detta rör EU:s politik 
på områden som hälsa, säkerhet, 
konsumentskydd, energi, miljö, 
utvecklingsbistånd, fiske, maritima frågor, 
jordbruk, djurskydd, transport, utbildning, 
informationssamhället och media, 

Temaområdenas fortsatta relevans för 
utarbetande, genomförande och utvärdering 
av EU:s strategier och lagstiftning kommer 
också att säkerställas. Detta rör EU:s politik 
på områden som hälsa, säkerhet, 
konsumentskydd, energi, miljö, 
utvecklingsbistånd, fiske, maritima frågor, 
jordbruk, djurskydd, transport, utbildning, 
informationssamhället och media, 
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sysselsättning, socialpolitik, 
sammanhållning samt rättsliga och inrikes 
frågor. Jämsides med detta ingår 
standardförberedande forskning och 
forskning som bedrivs samtidigt med 
standardiseringsarbete och som kan bidra till 
att förbättra kvaliteten på standarder och 
genomförandet av dem. Här kan plattformar 
som för samman intressenter och 
forskarsamfundet för diskussion av 
strategiska forskningsagendor med relevans 
för socialpolitiken, miljöpolitiken eller andra 
politikområden spela en roll.

sysselsättning, socialpolitik, 
sammanhållning samt rättsliga och inrikes 
frågor. Jämsides med detta ingår 
standardförberedande forskning och 
forskning som bedrivs samtidigt med 
standardiseringsarbete och som kan bidra till 
att förbättra samverkan och 
konkurrenskraft genom kvaliteten på 
standarder och genomförandet av dem. Här 
kan plattformar som för samman intressenter 
och forskarsamfundet för diskussion av 
strategiska forskningsagendor med relevans 
för socialpolitiken, miljöpolitiken eller andra 
politikområden spela en roll.

Or. en

Motivering

Standarder måste kunna samverka om konkurrenskraften skall öka.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 203
Bilaga I, Anpassning till nya behov och möjligheter, stycke 3, punktsats 1, inledningen

• Framväxande behov: Särskilt stöd som 
kommer att ges för förslag till 
forskningsprojekt med syfte att kartlägga 
eller ytterligare utforska nya vetenskapliga 
och tekniska möjligheter på ett bestämt 
område eller i gränslandet mellan flera 
ämnesområden, i synnerhet sådana 
möjligheter som är förknippade med utsikter 
till stora genombrott. Denna åtgärd kommer 
att genomföras genom följande:

• Framväxande behov: Särskilt stöd som 
kommer att ges för förslag till 
forskningsprojekt med syfte att kartlägga 
eller ytterligare utforska nya vetenskapliga 
och tekniska möjligheter på ett bestämt 
område eller i gränslandet mellan flera 
ämnesområden, i synnerhet sådana 
möjligheter som är förknippade med utsikter 
till stora genombrott eller direkta 
tillämpningar. Denna åtgärd kommer att 
genomföras genom följande:

Or. en

Motivering

Innovativa tillämpningar av vetenskapliga och tekniska möjligheter måste kunna utnyttjas 
direkt, så snart möjligheten framkommer genom pågående forskning. Man skall inte behöva 
vänta på att forskningsprojektet avslutas.
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 204
Bilaga I, Anpassning till nya behov och möjligheter, stycke 3, punktsats 1, strecksats 1

– Öppen, ”bottom up”-forskning inom 
ämnen som forskarna själva fastställt, i syfte 
att utveckla nya vetenskapliga och tekniska 
möjligheter (”Adventure”-åtgärder) eller för 
att utvärdera nya upptäckter eller nyligen 
konstaterade fenomen som kan tyda på 
risker eller problem för samhället (”Insight”-
åtgärder). 

– Öppen, ”bottom up”-forskning inom 
ämnen som forskarna själva fastställt, i syfte 
att utveckla nya vetenskapliga och tekniska 
möjligheter (”Adventure”-åtgärder), eller för 
att på ett tidigt stadium fastställa den 
utveckling och de trender som har stora 
utsikter att tillämpas (”Foresight”-
åtgärder), eller för att utvärdera nya 
upptäckter eller nyligen konstaterade 
fenomen som kan tyda på risker eller 
problem för samhället (”Insight”-åtgärder). 

Or. en

Motivering

Framtidsforskning skjuter fart eftersom forskare blir alltmer tvingade att beakta bredare 
aspekter och eventuella risker och följder av sin forskning. Ett strategiskt tänkande bland 
forskare på nedifrån och upp-nivå skall uppmuntras eftersom förutseende på ett tidigt stadium 
av framtida vetenskaplig och teknisk utveckling och utsikter till tillämpning kommer att ge EU 
en enorm konkurrensfördel.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 205
Bilaga I, Spridning, kunskapsöverföring och bredare engagemang, stycke 1, strecksats 3

– Särskilda spridningsåtgärder som är aktivt 
inriktade på att sprida resultat från ett brett 
spektrum av projekt (även från tidigare 
ramprogram och andra forskningsprogram) 
som riktas till vissa målgrupper såsom vissa 
sektorer eller grupper av aktörer som
potentiella användare.

– Särskilda spridningsåtgärder som är aktivt 
inriktade på att sprida resultat från ett brett 
spektrum av projekt (även från tidigare 
ramprogram och andra forskningsprogram) 
som riktas till vissa målgrupper såsom vissa 
sektorer eller grupper av aktörer, med 
särskild betoning på potentiella användare 
samt grundskole- och gymnasielärare.

Or. es

Motivering

För att stärka intresset för forskaryrket är det lämpligt att närma de vetenskapliga resultaten 
till de personer som främjar eller hämmar det, nämligen lärare inom grundskola och 
gymnasium.
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Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 206
Bilaga I, Spridning, kunskapsöverföring och bredare engagemang, stycke 1, strecksats 5

– Cordis-tjänster för att gynna 
kunskapsspridning och utnyttjande av 
forskningsresultat.

– Cordis-tjänster för att på ett för 
användaren enkelt sätt gynna 
kunskapsspridning och utnyttjande av 
forskningsresultat.

Or. es

Motivering

Kommissionens kommunikationsportal Cordis måste förvaltas på ett sätt som gör den 
lättillgänglig för användarna.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 207
Bilaga I, Spridning, kunskapsöverföring och bredare engagemang, stycke 1, strecksats 6

– Initiativ för att gynna dialog och debatt om 
vetenskapliga frågor och forskningsresultat 
med en bredare publik utanför 
forskarsamfundet.

– Initiativ för att gynna dialog och debatt om 
vetenskapliga frågor och forskningsresultat 
med en bredare publik utanför 
forskarsamfundet, inklusive användning av 
forskning till nytta för organisationer inom 
det civila samhället.

Or. en

Motivering

Att erbjuda organisationer inom det civila samhället möjlighet att få tillgång till vetenskaplig 
expertis kommer att underlätta för allmänheten att acceptera och förstå ny teknik.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 208
Bilaga I, De små och medelstora företagens deltagande

Det skall bli lättare för små och medelstora 
företag (SMF) att delta optimalt över alla 
temaområden, framför allt på grund av de 

Det skall bli lättare för små och medelstora 
företag (SMF) att delta optimalt över alla 
temaområden, framför allt på grund av de 



AM\614619SV.doc 19/93 PE 374.083v01-00

SV

förbättrade finansiella och administrativa 
förfarandena och en större flexibilitet i valet 
av lämplig finansieringsordning. Vidare tas 
de små och medelstora företagens 
forskningsbehov och -potential i beaktande 
vid fastställandet av innehållet i 
temaområdena för det här särskilda 
programmet, och områden som är av särskilt 
intresse för små och medelstora företag 
kommer att tas upp i arbetsprogrammet.
Särskilda åtgärder till stöd för forskning som 
främjar små och medelstora företag eller 
deras sammanslutningar ingår i det särskilda 
programmet Kapacitet. Åtgärder för att 
främja de små och medelstora företagens 
deltagande över hela ramprogrammet 
kommer att finansieras inom ramen för 
programmet för konkurrenskraft och 
innovation.

förbättrade finansiella och administrativa 
förfarandena, en större flexibilitet i valet av 
lämplig finansieringsordning och särskilda 
åtgärder för att stimulera deras deltagande 
i praktiken. Vidare tas de små och 
medelstora företagens, inbegripet de mindre 
tekniskt inriktade företagens och de 
traditionella företagens, forskningsbehov 
och -potential i beaktande vid fastställandet 
av innehållet i temaområdena för det här 
särskilda programmet. I arbetsprogrammet 
och inom ramen för en integrerad strategi 
för främjande av de små och medelstora 
företagens deltagande kommer konkreta 
åtgärder för detta ändamål att tas upp, 
inbegripet offentliggörande av 
ansökningsomgångar anpassade till deras 
särskilda behov, liksom områden som är av 
särskilt intresse för små och medelstora 
företag. Särskilda åtgärder till stöd för 
forskning som främjar små och medelstora 
företag eller deras sammanslutningar ingår i 
det särskilda programmet Kapacitet. För att 
främja de små och medelstora företagens 
deltagande över hela ramprogrammet 
kommer dessa åtgärder att kompletteras 
och samordnas med åtgärderna inom 
ramen för programmet för konkurrenskraft 
och innovation.

Or. es

Motivering

Rättelse av den tidigare versionen av ändringsförslag 30 för att inkludera de traditionella 
sektorerna.

Ändringsförslag från Philippe Busquin, Pia Elda Locatelli, Teresa Riera Madurell, Catherine 
Trautmann, Britta Thomsen och Eluned Morgan

Ändringsförslag 209
Bilaga I, De små och medelstora företagens deltagande, stycke 1a (nytt)

Särskild uppmärksamhet skall riktas mot 
att garantera små och medelstora företags 
deltagande, särskilt genom att eftersträva 
att åtminstone 15 procent av budgeten för 



PE 374.083v01-00 20/93 AM\614619SV.doc

SV

programmet ”Samarbete” går till de små 
och medelstora företagen. För att uppfylla 
detta mål skall de små och medelstora 
företagens deltagande underlättas genom 
strategiska projekt eller kluster i samband 
med projekt inom prioriterade teman eller 
europeiska teknikplattformar. För att 
finansiera projekt som omfattar små och 
medelstora företag skall största möjliga 
ekonomiska stöd sökas från alla 
gemenskapsinstitutioner inklusive 
Europeiska investeringsbanken och
Europeiska investeringsfonden.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 368 i Jerzy Buzeks förslag till betänkande om 
sjunde ramprogrammet.)

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 210
Bilaga I, Etiska aspekter, stycke 1

Grundläggande etiska principer skall iakttas 
vid genomförandet av detta särskilda 
program och i den forskningsverksamhet 
som följer av det. Hit hör bland annat 
principerna enligt Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, 
däribland skydd av människans värdighet 
och liv, skydd av personuppgifter och 
privatlivet samt av djuren och miljön i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen och 
gällande internationella konventioner, 
riktlinjer och uppförandekoder i deras 
senaste lydelse, såsom 
Helsingforsdeklarationen, Europarådets 
konvention om mänskliga rättigheter och 
biomedicin, vilken undertecknades i Oviedo 
den 4 april 1997, med tilläggsprotokoll, FN-
konventionen om barnens rättigheter, 
Unescos universella deklaration om 
humangenomet och mänskliga rättigheter, 
FN-konventionen om bakteriologiska 
(biologiska) vapen och toxinvapen (BTV), 
det internationella fördraget om 
växtgenetiska resurser för livsmedel och 

Grundläggande etiska principer skall iakttas 
vid genomförandet av detta särskilda 
program och i den forskningsverksamhet 
som följer av det. Hit hör bland annat 
principerna enligt Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, 
däribland skydd av människans värdighet 
och liv, skydd av personuppgifter och 
privatlivet samt av djuren och miljön i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen och 
gällande internationella konventioner, 
riktlinjer och uppförandekoder i deras 
senaste lydelse, såsom 
Helsingforsdeklarationen, Europarådets 
konvention om mänskliga rättigheter och 
biomedicin, vilken undertecknades i Oviedo 
den 4 april 1997, med tilläggsprotokoll, FN-
konventionen om barnens rättigheter, 
Unescos universella deklaration om 
humangenomet och mänskliga rättigheter, 
FN-konventionen om bakteriologiska 
(biologiska) vapen och toxinvapen (BTV), 
det internationella fördraget om 
växtgenetiska resurser för livsmedel och 
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jordbruk, samt Världshälsoorganisationens 
(WHO) gällande resolutioner.

jordbruk, samt Världshälsoorganisationens 
(WHO) gällande resolutioner, 
Europaparlamentets resolutioner av den 10 
mars 2005 om handeln med mänskliga 
äggceller1 och av den 26 oktober om patent 
för biotekniska uppfinningar2 samt 
gällande lagar och förordningar i de länder 
där forskningsprojekten i fråga genomförs. 
_____________
1 EUT C 320 E, 15.12.2005, s. 251.
2 Antagna texter, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer, för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 211
Bilaga I, Etiska aspekter, stycke 2

Hänsyn kommer också att tas till de 
synpunkter som framförs av den 
europeiska rådgivande gruppen för etik 
inom bioteknik (1991–1997) och av den 
europeiska gruppen för etik inom 
vetenskap och ny teknik (sedan 1998).

utgår

Or. en

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Jan Christian Ehler och Herbert Reul

Ändringsförslag 212
Bilaga I, Etiska aspekter, stycke 2

Hänsyn kommer också att tas till de 
synpunkter som framförs av den 
europeiska rådgivande gruppen för etik 
inom bioteknik (1991–1997) och av den 
europeiska gruppen för etik inom 
vetenskap och ny teknik (sedan 1998).

utgår

Or. en
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Motivering

Kommissionens föreslagna formulering är för vag på en punkt; framför allt måste 
skyldigheten att rapportera till parlamentet finnas med.

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Jan Christian Ehler och Herbert Reul

Ändringsförslag 213
Bilaga I, Etiska aspekter, stycke 3

I överensstämmelse med 
subsidiaritetsprincipen och de olika 
angreppssätt som tillämpas i Europa måste 
deltagare i forskningsprojekt rätta sig efter 
gällande lagar, förordningar och etiska 
bestämmelser i de länder där forskningen 
kommer att genomföras. Nationella 
bestämmelser gäller under alla 
förhållanden, och forskningsverksamhet 
som är förbjuden i en medlemsstat eller 
något annat land kommer inte att erhålla 
något gemenskapsfinansierat stöd i landet i 
fråga.

I överensstämmelse med 
subsidiaritetsprincipen och de olika 
angreppssätt som tillämpas i Europa måste 
deltagare i forskningsprojekt rätta sig efter 
gällande lagar, förordningar och etiska 
bestämmelser i de länder där forskningen 
kommer att genomföras. 

Or. en

Motivering

Kommissionens föreslagna formulering är för vag på en punkt; framför allt måste 
skyldigheten att rapportera till parlamentet finnas med.

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Jan Christian Ehler och Herbert Reul

Ändringsförslag 214
Bilaga I, Etiska aspekter, stycke 4

I tillämpliga fall skall deltagarna i 
forskningsprojekten begära godkännande 
från relevanta nationella eller lokala 
etikkommittéer, innan FoTU-verksamheten 
inleds. Kommissionen kommer systematiskt 
att genomföra en etisk granskning av sådana 
förslag som berör känsliga frågor eller som 
inte tillräckligt uppmärksammar etiska 
aspekter. I särskilda fall kan en etisk 
granskning genomföras medan projektet 

De som utför eller deltar i 
forskningsprojekt som rör etiskt känsliga 
frågor såsom DNA-analyser på människor, 
forskning på personer som inte kan lämna 
ett informerat samtycke och forskning som 
innebär att ryggradsdjur utsätts för lidande 
o.s.v. skall begära godkännande från 
relevanta nationella eller lokala 
etikkommittéer, innan FoTU-verksamheten 
inleds. Kommissionen kommer systematiskt 
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pågår. att genomföra en etisk granskning av sådana 
förslag som berör känsliga frågor eller som 
inte tillräckligt uppmärksammar etiska 
aspekter. I särskilda fall kan en etisk 
granskning genomföras medan projektet 
pågår.

Or. en

Motivering

Kommissionens föreslagna formulering är för vag på en punkt; framför allt måste 
skyldigheten att rapportera till parlamentet finnas med.

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Jan Christian Ehler och Herbert Reul

Ändringsförslag 215
Bilaga I, Etiska aspekter, stycke 5

I enlighet med artikel 4.3 i det här beslutet 
kommer ingen forskningsverksamhet som 
är förbjuden i samtliga medlemsstater att 
finansieras.

Kommissionen skall årligen informera 
parlamentet och rådet om sin verksamhet 
inom detta område. Dessutom skall 
kommissionen på begäran förse 
parlamentet och rådet med information. 

Or. en

Motivering

Kommissionens föreslagna formulering är för vag på en punkt; framför allt måste 
skyldigheten att rapportera till parlamentet finnas med.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 216
Bilaga I, Etiska aspekter, stycke 5a (nytt)

Baskriterierna för de vetenskapliga 
garantierna kommer att behöva 
omdefinieras och spridas.

Or. es

Motivering

Samhällets ekonomiska åtagande gentemot forskningen innebär att resultaten måste vara 
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tillförlitliga. 

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 217
Bilaga I, Gemensamma teknikinitiativ, stycke 1

I ett begränsat antal fall finns det, på grund 
av FoTU-målets omfattning och storleken på 
de resurser som det handlar om, skäl att 
upprätta långsiktiga offentlig-privata 
partnerskap i form av gemensamma 
teknikinitiativ. Dessa initiativ bygger 
framför allt på arbetet inom europeiska 
teknikplattformar och omfattar en eller ett 
litet antal utvalda aspekter av forskningen på 
det område som initiativet täcker. Initiativen 
kombinerar investeringar från den privata 
sektorn och nationella och europeiska 
allmänna medel, inbegripet bidrag från 
ramprogrammet för forskning och 
lånemedel från Europeiska 
investeringsbanken. Beslut om och 
genomförande av gemensamma 
teknikinitiativ kommer att ske på grundval 
av separata beslut (t.ex. på grundval av 
artikel 171 i fördraget).

I ett begränsat antal fall skulle det, på grund 
av FoTU-målets omfattning och storleken på 
de resurser som det handlar om, kunna 
finnas skäl att upprätta långsiktiga offentlig-
privata partnerskap i form av gemensamma 
teknikinitiativ. Dessa initiativ bygger 
huvudsakligen på arbetet inom europeiska 
teknikplattformar och omfattar en eller ett 
litet antal utvalda aspekter av forskningen på 
det område som initiativet täcker. Initiativen 
bör kombinera investeringar från den 
privata sektorn och nationella och 
europeiska allmänna medel, inbegripet 
kapitalbidrag och bidrag från 
ramprogrammet för forskning. 
Mekanismerna inom
sjunde ramprogrammet och lånemedlen
från Europeiska investeringsbanken kommer 
att struktureras för att underlätta EIB:s 
deltagande i de gemensamma företag som 
ansvarar för genomförandet av 
gemensamma teknikinitiativ. Beslut om och 
genomförande av gemensamma 
teknikinitiativ kommer att ske på grundval 
av separata beslut (t.ex. på grundval av 
artikel 171 i fördraget).

Or. es

Motivering

Genom att använda verbformen konditionalis signalerar detta ändringsförslag vissa 
reservationer i förhållande till det som föreslås i tidigare ändringsförslag 34.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 218
Bilaga I, Gemensamma teknikinitiativ, stycke 1
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I ett begränsat antal fall finns det, på grund 
av FoTU-målets omfattning och storleken på 
de resurser som det handlar om, skäl att 
upprätta långsiktiga offentlig-privata 
partnerskap i form av gemensamma 
teknikinitiativ. Dessa initiativ bygger 
framför allt på arbetet inom europeiska 
teknikplattformar och omfattar en eller ett 
litet antal utvalda aspekter av forskningen på 
det område som initiativet täcker. Initiativen 
kombinerar investeringar från den privata 
sektorn och nationella och europeiska 
allmänna medel, inbegripet bidrag från 
ramprogrammet för forskning och lånemedel 
från Europeiska investeringsbanken. Beslut 
om och genomförande av gemensamma 
teknikinitiativ kommer att ske på grundval 
av separata beslut (t.ex. på grundval av 
artikel 171 i fördraget).

I ett begränsat antal fall finns det, på grund 
av FoTU-målets omfattning och storleken på 
de resurser som det handlar om, skäl att 
upprätta långsiktiga offentlig-privata 
partnerskap i form av gemensamma 
teknikinitiativ. Dessa initiativ bygger 
framför allt på arbetet inom europeiska 
teknikplattformar och omfattar en eller ett 
litet antal utvalda aspekter av forskningen på 
det område som initiativet täcker. Initiativen 
kombinerar investeringar från den privata 
sektorn och nationella och europeiska 
allmänna medel, inbegripet bidrag från 
ramprogrammet för forskning och lånemedel 
från Europeiska investeringsbanken. Beslut 
om och genomförande av enskilda
gemensamma teknikinitiativ kommer att ske 
på grundval av separata beslut (t.ex. på 
grundval av artikel 171 i fördraget).

Or. es

Motivering

Valet av plattformarna måste ske genom en analys av behovet av var och en av dessa 
oberoende av varandra.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 219
Bilaga I, Gemensamma teknikinitiativ, stycke 2

Gemensamma teknikinitiativ identifieras på 
grundval av följande kriterier:

Gemensamma teknikinitiativ identifieras på 
ett öppet och transparent sätt, efter en 
utvärdering, på grundval av följande 
kriterier:
– De befintliga instrumenten klarar inte att 
uppnå målet.

– Mervärdet åtgärden skapar på europeisk 
nivå.

– Mervärdet åtgärden skapar på europeisk 
nivå, mätt utifrån vilken kompetens och 
vilka synergieffekter den kan skapa.

– I vilken grad och hur tydligt det mål som 
eftersträvas är definierat.

– I vilken grad och hur tydligt det mål som 
eftersträvas är definierat.

– Hur starkt industrins engagemang är i 
fråga om finansiering och resurser.

– Hur starkt industrins engagemang är i 
fråga om finansiering och resurser.
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– Hur omfattande effekterna på industriell 
konkurrenskraft och tillväxt är.

– Hur omfattande effekterna på industriell 
konkurrenskraft och tillväxt är, inbegripet 
små och medelstora företags deltagande.

– Vilken betydelse insatsen har för allmänna 
politiska mål.

– Vilken betydelse insatsen har för allmänna 
politiska mål.
– Inrättande av ett program och en tidsplan 
för utbildning av deltagande forskare.

– Vilken kapacitet som finns att i nuläget 
eller i framtiden erhålla ytterligare nationellt 
stöd och uppbåda medel från industrin.

– Vilken kapacitet som finns att i nuläget 
eller i framtiden erhålla ytterligare nationellt 
stöd och uppbåda medel från industrin.

– De befintliga instrumenten klarar inte att 
uppnå målet.

Or. es

Motivering

De gemensamma teknikinitiativen utgör en stor möjlighet för industrin och den offentliga 
sektorn att samarbeta.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 220
Bilaga I, Gemensamma teknikinitiativ, stycke 2, strecksats 1a (ny)

– Vilken relevans åtgärden har för det 
civila samhället

Or. en

Motivering

Att låta organisationer från det civila samhället delta är ett sätt att skapa bättre lagstiftning.

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 221
Bilaga I, Gemensamma teknikinitiativ, stycke 4a (ny)

För att öka insynen och alla parters 
engagemang, i synnerhet små och 
medelstora företags, måste verksamheten 
inom teknikplattformarna och de 
gemensamma teknikinitiativen åtföljas av 
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konkreta åtgärder för att sprida dem. 
Denna spridning måste koordineras av ett 
lämpligt sekretariat på EU-nivå och 
genomföras i alla medlemsstater genom 
användning av teknisk expertis och 
spridningsinstrument från oberoende, 
erkända, icke-vinstdrivande, vetenskapliga 
och tekniska sammanslutningar som verkar 
på nationell nivå.

Or. en

Motivering

Teknikplattformarna och de gemensamma teknikinitiativen är än så länge inte särskilt kända 
bland de parter som verkar inom denna sektor, vilka ännu inte kan lita till en lämplig 
informationsstruktur. För att undvika att denna situation minskar effektiviteten i de 
möjligheter som ges genom teknikplattformarna och de gemensamma teknikinitiativen är det 
nödvändigt att insatserna åtföljs av riktad information och en stödstruktur som grundar sig 
på befintlig expertis inom nationella organisationer.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij och Avril Doyle

Ändringsförslag 222
Bilaga I, Samordning av forskningsprogram som inte finansieras av gemenskapen, stycke 1

För åtgärder inom detta område används 
framför allt två verktyg - ERA-NET och 
gemenskapens deltagande i gemensamt 
genomförda nationella forskningsprogram 
(artikel 169 i fördraget). Åtgärden används 
också för att förbättra komplementariteten 
och öka samverkan mellan ramprogrammet 
och verksamhet som genomförs inom ramen 
för mellanstatliga strukturer som t.ex. 
Eureka, Eiroforum och COST. Ekonomiskt 
stöd kommer att ges till COST:s 
förvaltnings- och samordningsverksamhet, 
så att COST kan fortsätta att bidra till 
samordning och utbyte mellan nationellt 
finansierade forskarlag. 

För åtgärder inom detta område används 
framför allt två verktyg - ERA-NET och 
gemenskapens deltagande i gemensamt 
genomförda nationella forskningsprogram 
(artikel 169 i fördraget). Åtgärden används 
också för att förbättra komplementariteten 
och öka samverkan mellan ramprogrammet 
och verksamhet som genomförs inom ramen 
för mellanstatliga strukturer som t.ex. 
Eureka, Eiroforum och COST. Med tanke 
på hur viktig utvecklingen av små och
medelstora företag är för EU:s 
konkurrenskraft, måste högteknologiska 
små och medelstora företag få bättre 
tillgång till forskning i kommissionens 
program Eureka-Eurostars, grundat på 
artikel 169 i EG-fördraget. Ekonomiskt stöd 
kommer att ges till COST:s förvaltnings-
och samordningsverksamhet, så att COST 
kan fortsätta att bidra till samordning och 
utbyte mellan nationellt finansierade 
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forskarlag. 

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 401 i Jerzy Buzeks förslag till betänkande om 
sjunde ramprogrammet.)

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 223
Bilaga I, Samordning av forskningsprogram som inte finansieras av gemenskapen, stycke 4, 

strecksats 1

– En ram för aktörer som genomför 
offentliga forskningsprogram tillhandahålls i 
syfte att förbättra samordningen av deras 
verksamheter. Detta inbegriper stöd för nya 
ERA-NET liksom för breddning och 
fördjupning av tillämpningsområdet för 
befintliga ERA-NET, t.ex. genom utvidgade 
partnerskap och program som står öppna för 
alla parter. 

– En ram för aktörer som genomför 
offentliga forskningsprogram tillhandahålls i 
syfte att förbättra samordningen av deras 
verksamheter. Detta inbegriper stöd för nya 
ERA-NET liksom för breddning och 
fördjupning av tillämpningsområdet för 
befintliga ERA-NET, t.ex. genom förbättrad 
spridning av dessa och program som står 
öppna för alla parter. 

Or. es

Motivering

Avskaffandet av byråkratiska hinder kan tillsammans med en välavvägd utbildning av de 
personer som bär ansvaret för förvaltningen av forskningsprogrammen bidra till att 
effektivisera tillämpningen av dessa forskningsprogram.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 224
Bilaga I, Samordning av forskningsprogram som inte finansieras av gemenskapen, stycke 4, 

strecksats 2a (ny)

– Minskad byråkrati och utbildning av de 
personer som är ansvariga för 
förvaltningen på nationell, regional och 
lokal nivå.

Or. es
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Motivering

Avskaffandet av byråkratiska hinder kan tillsammans med en välavvägd utbildning av de 
personer som bär ansvaret för förvaltningen av forskningsprogrammen bidra till att 
effektivisera tillämpningen av dessa forskningsprogram.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 225
Bilaga I, Samordning av forskningsprogram som inte finansieras av gemenskapen, stycke 5

Gemenskapens deltagande i nationella 
forskningsprogram som genomförs 
gemensamt på grundval av artikel 169 är 
särskilt relevant för europeiskt samarbete i 
stor skala ”med variabel geometri” mellan 
medlemsstater med gemensamma behov 
och/eller intressen. Sådana artikel 169-
initiativ kommer att tas på områden som 
kartläggs i nära samarbete med 
medlemsstaterna, inbegripet eventuella 
samarbeten med mellanstatliga program, på 
grundval av de kriterier som fastställs i 
beslutet om det sjunde ramprogrammet.

Gemenskapens deltagande i nationella 
forskningsprogram som genomförs 
gemensamt på grundval av artikel 169 är 
särskilt relevant för europeiskt samarbete i 
stor skala ”med variabel geometri” mellan
medlemsstater med gemensamma behov 
och/eller intressen. Sådana artikel 169-
initiativ kommer att tas på områden som 
kartläggs i nära samarbete med 
medlemsstaterna, inbegripet eventuella 
samarbeten med mellanstatliga program, på 
grundval av de kriterier som fastställs i 
beslutet om det sjunde ramprogrammet, 
inklusive socialt och miljömässigt 
mervärde.

Or. en

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 226
Bilaga I, Internationellt samarbete, stycke 1

Åtgärder för internationellt samarbetet
kommer att stödja en internationell politik 
för vetenskap och teknik med två av 
varandra beroende mål:

Åtgärder för internationellt samarbete 
kommer att stödja en internationell politik 
för vetenskap och teknik med tre av 
varandra beroende mål:

– Att skapa en bas för utvecklingsländernas 
forskningsverksamhet och 
forskningskapacitet och konsolidera och 
stärka ansvariga organ, dvs. universitet och 
privata och offentliga center för 
forskarutbildning.

– Att stödja och främja Europas – Att stödja och främja Europas 
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konkurrenskraft via strategiska 
forskningspartnerskap med tredjeländer 
(även högindustrialiserade länder och 
tillväxtekonomier) inom vetenskap och 
teknik, genom att knyta de bästa 
vetenskapsmännen från tredjeland till EU:s 
forskningsverksamhet.

konkurrenskraft via strategiska 
forskningspartnerskap med tredjeländer 
(även högindustrialiserade länder och 
tillväxtekonomier) inom vetenskap och 
teknik, genom att knyta de bästa 
vetenskapsmännen från tredjeland till EU:s 
forskningsverksamhet.

– Att åtgärda särskilda problem som rör 
tredjeländer eller som är av global art, på 
grundval av ett gemensamt intresse och till 
nytta för alla parter.

– Att åtgärda särskilda problem som rör 
tredjeländer eller som är av global art, på 
grundval av ett gemensamt intresse och till 
nytta för alla parter.

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att konsolidera och förbättra de organ som är ansvariga för forskningen 
för att skapa en gynnsam miljö för forskaren och investeringen.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz och Caroline Lucas, för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 227
Bilaga I, Internationellt samarbete, stycke 2

EU kommer i sin politik för internationellt 
vetenskapligt samarbete att lägga tonvikten 
vid och utveckla samarbete för att 
frambringa, dela och utnyttja kunskap. Detta 
skall ske genom jämlika 
forskningspartnerskap som tar hänsyn till 
partnerländernas landsspecifika, regionala 
och socioekonomiska situation och 
kunskapsbas. Tanken är att den här typen av 
partnerskap mellan EU och tredjeländer på 
bilateral, regional och global nivå, skall öka 
EU:s konkurrenskraft och leda till en hållbar 
utveckling i hela världen, grundad på 
gemensamma intressen och till förmån för 
alla parter. EU:s roll som global aktör bör 
också främjas genom multilaterala 
internationella forskningsprogram. 
Åtgärderna för internationellt samarbete 
kommer att knytas till allmänpolitiska frågor 
som ett led i EU:s strävan att uppfylla sina 
internationella åtaganden och att dela med 
sig av Europas värderingar, konkurrenskraft, 
socio-ekonomiska framgång, miljöskydd och 

EU kommer i sin politik för internationellt 
vetenskapligt samarbete att lägga tonvikten 
vid och utveckla samarbete för att 
frambringa, dela och utnyttja kunskap. Detta 
skall ske genom jämlika 
forskningspartnerskap som tar hänsyn till 
partnerländernas landsspecifika, regionala 
och socioekonomiska situation och 
kunskapsbas. Tanken är att den här typen av 
partnerskap mellan EU och tredjeländer på 
bilateral, regional och global nivå, skall öka 
EU:s konkurrenskraft och leda till en hållbar 
utveckling i hela världen, grundad på 
gemensamma intressen och till förmån för 
alla parter. Tredje länder som bryter mot 
EU:s lagstiftning eller FN:s konvention om 
mänskliga rättigheter skall emellertid inte 
få delta i det europeiska forsningsområdet 
eller få ekonomiskt stöd genom sjunde 
ramprogrammet. EU:s roll som global aktör 
bör också främjas genom multilaterala 
internationella forskningsprogram. 
Åtgärderna för internationellt samarbete 
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välfärd, inom ramen för det gemensamma 
arbetet för en hållbar utveckling för hela 
världen.

kommer att knytas till allmänpolitiska frågor 
som ett led i EU:s strävan att uppfylla sina 
internationella åtaganden och att dela med 
sig av Europas värderingar, konkurrenskraft, 
socio-ekonomiska framgång, miljöskydd och 
välfärd, inom ramen för det gemensamma 
arbetet för en hållbar utveckling för hela 
världen.

Or. en

Motivering

Det vore olämpligt om EU:s forskningsmedel används till att ge tekniskt och vetenskapligt 
stöd till länder som bryter mot mänskliga rättigheter. Vetenskapsmän och forskare i flera 
medlemsstater har upprepade gånger begärt ett sådant ställningstagande från EU:s sida.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 228
Bilaga I, Internationellt samarbete, stycke 3, punktsats 2

•  Inom varje temaområde kommer det 
också att finnas särskilda samarbetsåtgärder 
avsedda för tredjeländer, när det finns ett 
gemensamt intresse av att samarbeta kring 
särskilda ämnen. Kartläggningen av 
särskilda behov och prioriteringar kommer 
att ske i nära anknytning till relevanta 
bilaterala samarbetsavtal och pågående 
multilaterala och biregionala dialoger mellan 
EU och dessa länder eller grupper av länder. 
Prioriteringarna kommer att utses på 
grundval av regionens eller landets särskilda 
behov, potential och nivå av ekonomisk 
utveckling. Det kommer att utarbetas en plan 
för strategier för och genomförande av 
internationellt samarbete, som kommer att 
innehålla särskilda riktade åtgärder inom och 
över temana, t.ex. hälsa, jordbruk, 
renhållning, vatten, livsmedelssäkerhet, 
social sammanhållning, energi, miljö, fiske, 
vattenbruk och naturresurser, riktlinjer för 
ekonomisk hållbarhet och informations- och 
kommunikationsteknik. Dessa åtgärder 
kommer att utgöra de främsta verktygen för 
genomförande av samarbetet mellan EU och 

•  Inom varje temaområde kommer det 
också att finnas särskilda samarbetsåtgärder 
avsedda för tredjeländer, när det finns ett 
gemensamt intresse av att samarbeta kring 
särskilda ämnen. Kartläggningen av 
särskilda behov och prioriteringar kommer 
att ske i nära anknytning till relevanta 
bilaterala samarbetsavtal och pågående 
multilaterala och biregionala dialoger mellan 
EU och dessa länder eller grupper av länder. 
Prioriteringarna kommer att utses på 
grundval av regionens eller landets särskilda 
behov, potential och nivå av ekonomisk 
utveckling. Det kommer att utarbetas en plan 
för strategier för och genomförande av 
internationellt samarbete, som kommer att 
innehålla särskilda riktade åtgärder inom och 
över temana, t.ex. hälsa, i synnerhet 
försummade sjukdomar, jordbruk, 
renhållning, vatten, livsmedelssäkerhet, 
social sammanhållning, energi, miljö, fiske, 
vattenbruk och naturresurser, riktlinjer för 
ekonomisk hållbarhet och informations- och 
kommunikationsteknik. Dessa åtgärder 
kommer att utgöra de främsta verktygen för 
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dessa länder. Det rör sig framför allt om 
åtgärder med syfte att stärka forsknings- och 
samarbetskapaciteten i kandidatländer och 
grannländer samt i utvecklingsländer och 
länder med tillväxtekonomier. Åtgärderna 
kommer att omfattas av riktade 
ansökningsomgångar och det kommer att 
göras ansträngningar för att underlätta 
tredjeländernas (särskilt utvecklingsländer) 
tillträde till åtgärderna.

genomförande av samarbetet mellan EU och 
dessa länder. Det rör sig framför allt om 
åtgärder med syfte att stärka forsknings- och 
samarbetskapaciteten i kandidatländer och 
grannländer samt i utvecklingsländer och 
länder med tillväxtekonomier. Åtgärderna 
kommer att omfattas av riktade 
ansökningsomgångar och det kommer att 
göras ansträngningar för att underlätta 
tredjeländernas (särskilt utvecklingsländer) 
tillträde till åtgärderna.

Or. en

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 229
Bilaga I, Internationellt samarbete, stycke 3, punktsats 2

•  Inom varje temaområde kommer det 
också att finnas särskilda samarbetsåtgärder 
avsedda för tredjeländer, när det finns ett 
gemensamt intresse av att samarbeta kring 
särskilda ämnen. Kartläggningen av 
särskilda behov och prioriteringar kommer 
att ske i nära anknytning till relevanta 
bilaterala samarbetsavtal och pågående 
multilaterala och biregionala dialoger mellan 
EU och dessa länder eller grupper av länder. 
Prioriteringarna kommer att utses på 
grundval av regionens eller landets särskilda 
behov, potential och nivå av ekonomisk 
utveckling. Det kommer att utarbetas en plan 
för strategier för och genomförande av 
internationellt samarbete, som kommer att 
innehålla särskilda riktade åtgärder inom och 
över temana, t.ex. hälsa, jordbruk, 
renhållning, vatten, livsmedelssäkerhet, 
social sammanhållning, energi, miljö, fiske, 
vattenbruk och naturresurser, riktlinjer för 
ekonomisk hållbarhet och informations- och 
kommunikationsteknik. Dessa åtgärder 
kommer att utgöra de främsta verktygen för 
genomförande av samarbetet mellan EU och 
dessa länder. Det rör sig framför allt om
åtgärder med syfte att stärka forsknings- och 
samarbetskapaciteten i kandidatländer och 

•  Inom varje temaområde kommer det 
också att finnas särskilda samarbetsåtgärder 
avsedda för tredjeländer, när det finns ett 
gemensamt intresse av att samarbeta kring 
särskilda ämnen. Kartläggningen av 
särskilda behov och prioriteringar kommer 
att ske i nära anknytning till relevanta 
bilaterala samarbetsavtal och pågående 
multilaterala och biregionala dialoger mellan 
EU och dessa länder eller grupper av länder. 
Prioriteringarna kommer att utses på 
grundval av ett gemensamt intresse och till 
nytta för alla parter samt regionens eller 
landets särskilda behov, potential och nivå 
av ekonomisk utveckling. Det kommer att 
utarbetas en plan för strategier för och 
genomförande av internationellt samarbete, 
som kommer att innehålla särskilda riktade 
åtgärder inom och över temana, t.ex. hälsa,
jordbruk, renhållning, vatten, 
livsmedelssäkerhet, social sammanhållning, 
energi, miljö, fiske, vattenbruk och 
naturresurser, riktlinjer för ekonomisk 
hållbarhet och informations- och 
kommunikationsteknik. Dessa åtgärder 
kommer att utgöra de främsta verktygen för 
genomförande av samarbetet mellan EU och 
dessa länder. Förutom att omfatta områden 
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grannländer samt i utvecklingsländer och 
länder med tillväxtekonomier. Åtgärderna 
kommer att omfattas av riktade 
ansökningsomgångar och det kommer att 
göras ansträngningar för att underlätta 
tredjeländernas (särskilt utvecklingsländer) 
tillträde till åtgärderna.

av gemensamt intresse rör det sig också om
åtgärder med syfte att stärka forsknings- och 
samarbetskapaciteten i kandidatländer och 
grannländer samt i utvecklingsländer och 
länder med tillväxtekonomier. Åtgärderna 
kommer att omfattas av riktade 
ansökningsomgångar och det kommer att 
göras ansträngningar för att underlätta 
tredjeländernas (särskilt utvecklingsländer) 
tillträde till åtgärderna.

Or. en

Motivering

Det bör framgå att internationella särskilda samarbetsåtgärder inom det särskilda 
programmet ”Samarbete” skall omfatta i synnerhet forskningsområden av gemensamt 
intresse för EU och tredjeländer.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 230
Bilaga I, Internationellt samarbete, stycke 3, punktsats 2

•  Inom varje temaområde kommer det 
också att finnas särskilda samarbetsåtgärder 
avsedda för tredjeländer, när det finns ett 
gemensamt intresse av att samarbeta kring 
särskilda ämnen. Kartläggningen av 
särskilda behov och prioriteringar kommer 
att ske i nära anknytning till relevanta 
bilaterala samarbetsavtal och pågående 
multilaterala och biregionala dialoger mellan
EU och dessa länder eller grupper av länder. 
Prioriteringarna kommer att utses på 
grundval av regionens eller landets särskilda 
behov, potential och nivå av ekonomisk 
utveckling. Det kommer att utarbetas en plan 
för strategier för och genomförande av 
internationellt samarbete, som kommer att 
innehålla särskilda riktade åtgärder inom och 
över temana, t.ex. hälsa, jordbruk, 
renhållning, vatten, livsmedelssäkerhet, 
social sammanhållning, energi, miljö, fiske, 
vattenbruk och naturresurser, riktlinjer för 
ekonomisk hållbarhet och informations- och 
kommunikationsteknik. Dessa åtgärder 

•  Inom varje temaområde kommer det 
också att finnas särskilda samarbetsåtgärder 
avsedda för tredjeländer, när det finns ett 
gemensamt intresse av att samarbeta kring 
särskilda ämnen. Kartläggningen av 
särskilda behov och prioriteringar kommer 
att ske i nära anknytning till relevanta 
bilaterala samarbetsavtal och pågående 
multilaterala och biregionala dialoger mellan 
EU och dessa länder eller grupper av länder. 
Prioriteringarna kommer att utses på 
grundval av regionens eller landets särskilda 
behov, potential och nivå av ekonomisk 
utveckling. Det kommer att utarbetas en plan 
för strategier för och genomförande av 
internationellt samarbete – bland annat med 
en definition av regionala prioriteringar –
som kommer att innehålla särskilda riktade 
åtgärder inom och över temana, t.ex. hälsa, 
jordbruk, renhållning, vatten, 
livsmedelssäkerhet, social sammanhållning, 
energi, miljö, fiske, vattenbruk och 
naturresurser, riktlinjer för ekonomisk 
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kommer att utgöra de främsta verktygen för 
genomförande av samarbetet mellan EU och 
dessa länder. Det rör sig framför allt om 
åtgärder med syfte att stärka forsknings- och 
samarbetskapaciteten i kandidatländer och 
grannländer samt i utvecklingsländer och 
länder med tillväxtekonomier. Åtgärderna 
kommer att omfattas av riktade 
ansökningsomgångar och det kommer att 
göras ansträngningar för att underlätta 
tredjeländernas (särskilt utvecklingsländer) 
tillträde till åtgärderna.

hållbarhet och informations- och 
kommunikationsteknik. Dessa åtgärder 
kommer att utgöra de främsta verktygen för 
genomförande av samarbetet mellan EU och 
dessa länder. Det rör sig framför allt om 
åtgärder med syfte att stärka forsknings- och 
samarbetskapaciteten i kandidatländer och 
grannländer samt i utvecklingsländer och 
länder med tillväxtekonomier. Åtgärderna 
kommer att omfattas av riktade 
ansökningsomgångar och det kommer att 
göras ansträngningar för att underlätta 
tredjeländernas (särskilt utvecklingsländer) 
tillträde till åtgärderna.

Or. fr

Motivering

Ett europeiskt forskningsområde som är öppet för hela världen bör främjas. Genom att 
fastställa prioriteringar som lägger tyngdpunkten på den regionala nivån kan man inrätta 
särskilda regionala samarbetsforum som gör det möjligt att anpassa temaområdena till den 
vetenskapliga kapaciteten.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 231
Bilaga I, Internationellt samarbete, stycke 4a (nytt)

De särskilda verksamheterna avser 
finansiering av åtgärder som vidtas till följd 
av de biregionala och bilaterala dialogerna 
på forskningsområden som är av intresse 
för och gynnar båda parter. Minst 
5 procent av sjunde ramprogrammets 
resurser skall avsättas för internationella 
samarbetsåtgärder, av vilka 3 procent skall 
avsättas för sådan verksamhet som ingår i 
detta särskilda program, samordnad med 
det särskilda programmet Människor. 
Dessa resurser kommer generellt att 
avsättas för forskningsverksamhet som 
genomförs tillsammans med länder med 
låga, låga/genomsnittliga och 
genomsnittliga inkomstnivåer i syfte att 
spegla det sjunde ramprogrammets 
åtagande för internationellt samarbete. De 
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anslag som inte utnyttjats inom det 
särskilda programmet Samarbete skall 
avsättas för att stärka verksamheten inom 
det särskilda programmet Kapacitet.
FoU-verksamheten inom ramen för 
punkten Internationellt samarbete och dess 
regionala kontext måste kartläggas vid 
planeringen av sjunde ramprogrammets 
första faser.

Or. es

Motivering

Internationellt samarbete är tydligt definierat i forsknings- och utvecklingsavtal och i 
fördragets skyldigheter (artikel 130 och artikel 130 g). Internationellt samarbete är ett 
övergripande tema i det särskilda programmet Samarbete, men har egna mål. EU:s åtagande 
för internationellt samarbete med tredje länder (huvudsakligen utvecklingssamarbete) bör 
synlig- och tydliggöras i sjunde ramprogrammet. Detta kan uppnås genom en uttalad 
överenskommelse i det särskilda programmet för att garantera/avsätta minst 5 procent av 
finansieringen för detta ändamål. På så sätt skulle man belysa avsikten att samarbeta med 
associerade länder, i grannskapsförbindelser, i fråga om utveckling etc., på liknande sätt som 
inom sjätte ramprogrammet, genom åtgärder av INCO-typ (som erkänts av det internationella 
samfundet).

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 232
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Mål

Att förbättra de europeiska medborgarnas 
hälsa och öka konkurrenskraften för 
europeisk hälsorelaterad industri och 
affärsverksamhet, och samtidigt arbeta med 
globala hälsofrågor, däribland framväxande 
epidemier. Betoningen ligger på 
överbryggande forskning (att omsätta 
grundforskningsresultat i kliniska 
tillämpningar), utveckling och validering av 
nya terapier, hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande metoder, 
diagnosverktyg och diagnosteknik samt 
system för hållbar och effektiv hälsovård. 

Att förbättra de europeiska medborgarnas 
hälsa och bidra till goda resultat i den 
europeiska hälsosektorn samt öka dess 
konkurrenskraft, och samtidigt ta itu med 
globala hälsofrågor, däribland framväxande 
epidemier och försummade sjukdomar. 
Forskningen skall syfta såväl till att 
förebygga sjukdomar som till att utveckla 
effektiva behandlingar och läkemedel 
samtidigt som lika tillgång till resultaten av 
offentligt finansierad forskning säkerställs.
Betoningen ligger på överbryggande 
forskning (att omsätta 
grundforskningsresultat i kliniska 
tillämpningar), utveckling och validering av 
nya terapier, hälsofrämjande och 
förebyggande metoder, diagnosverktyg och 
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diagnosteknik samt system för hållbar och 
effektiv hälsovård.

Or. en

Motivering

Programmet bör syfta till förbättrade resultat i den europeiska hälsosektorn och inte endast 
till att öka konkurrenskraften i hälsorelaterade industrier. Särskilt bör forskning i 
allmänhetens intresse betonas, såsom framväxande epidemier och försummade sjukdomar 
(sjukdomar som huvudsakligen drabbar människor i fattiga länder och därför faller utanför 
läkemedelsindustrins intresseområden när det gäller forsknings- och utvecklingsinsatser). 
Man måste finna en balans mellan forskning för att förebygga sjukdomar och utveckling av 
effektiva behandlingar och mediciner. 

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 233
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Tillvägagångssätt, stycke 1

Denna forskning kommer att öka vår 
förståelse för hur man mer effektivt skall 
kunna främja god hälsa, förebygga och 
behandla de stora sjukdomarna och bedriva 
hälsovård. Den kommer att bidra till att 
integrera den stora mängden genomiska 
data och ge upphov till nya kunskaper och 
tillämpningar inom medicin och bioteknik. 
Den kommer att gynna den överbryggande 
hälsoforskningen, vilket är väsentligt om 
man vill dra praktisk nytta av forskningen 
inom biomedicin. Den kommer att ge 
Europa möjlighet att bidra mer effektivt till 
de internationella ansträngningarna att 
bekämpa sjukdomar med global 
omfattning, vilket illustreras genom det 
pågående initiativet ”Partnerskapet mellan 
Europa och utvecklingsländerna inom 
området klinisk prövning” (EDCTP) som 
bekämpar HIV/AIDS, malaria och 
tuberkulos (artikel 169). Den kommer att 
stärka den hälsopolitiskt drivna 
forskningen på EU-nivå, särskilt när det 
gäller jämförelser av modeller, system, data 
och nationella databaser.

Denna forskning kommer att öka vår 
förståelse för hur man mer effektivt skall 
kunna främja god hälsa, förebygga och 
behandla de stora sjukdomarna och bedriva 
hälsovård. Det är särskilt viktigt att ta upp 
och undersöka vissa gruppers behov, till 
exempel funktionshindrades, 
minoritetsgruppers och missgynnade 
gruppers behov.

Or. en
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Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 234
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Tillvägagångssätt, stycke 2

Denna forskning kommer att bidra till att 
förbättra konkurrenskraften för EU:s 
sektorer för medicinsk bioteknik och 
medicinteknik, där de små och medelstora 
företagen är de största ekonomiska 
drivkrafterna, samt för läkemedelsindustrin. 
Det finns framför allt planer på att stödja en 
europeisk teknikplattform om innovativa 
läkemedel, som skall hjälpa till att undanröja 
forskningshindren inom 
läkemedelsutvecklingen. Särskild vikt 
kommer att läggas vid att överbrygga 
klyftan mellan själva forskningen och 
utnyttjandet av resultaten, genom stöd till 
etablering av koncept och klinisk 
validering. Denna forskning kommer också 
att bidra till utvecklingen av normer och 
standarder för sådan ny och avancerad 
terapi (t.ex. regenerativ medicin) som krävs 
för att EU:s industri skall kunna 
konkurrera på världsmarknaden.

Denna forskning kommer att bidra till att 
förbättra konkurrenskraften för EU:s 
sektorer för medicinsk bioteknik och 
medicinteknik, där de små och medelstora 
företagen är de största ekonomiska 
drivkrafterna, samt för läkemedelsindustrin. 
Det finns framför allt planer på att stödja en 
europeisk teknikplattform om innovativa 
läkemedel, som skall tillgodose offentliga 
behov och prioriteringar, och hjälpa till att 
undanröja forskningshindren inom 
läkemedelsutvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell
Ändringsförslag 235

Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Tillvägagångssätt, stycke 3a (nytt)

Könsaspekterna skall beaktas och 
integreras i projekten. Sjukdomarnas 
riskfaktorer, biologiska mekanismer, 
orsaker, kliniska uttryck, konsekvenser och 
behandling varierar ofta mellan män och 
kvinnor. Dessutom finns det sjukdomar 
som är specifika för eller vanligare hos 
kvinnor eller män (t.ex. fibromyalgi och 
kroniskt trötthetssyndrom vars proportion 
är mycket högre bland kvinnor än bland 
män). Därför bör all verksamhet som 
finansieras inom detta tema omfatta 
möjligheten att fastställa skillnader i 
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forskningsprotokoll, metoder och 
analysresultat.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 465 i Jerzy Buzeks förslag till betänkande om 
sjunde ramprogrammet.)

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 236
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Tillvägagångssätt, stycke 4

Två strategiska frågor, barnhälsa och den 
åldrande befolkningens hälsa, kommer att 
tas upp inom ramen för de tre stora 
verksamhetsområden som anges nedan. 
Prioriteringarna för dessa anges i 
arbetsprogrammet. Även andra 
tvärvetenskapliga områden kommer att 
ingå. På detta sätt garanteras en tydlig och 
konsekvent taktik i samband med dessa 
frågor genom hela temaområdet, samtidigt 
som det blir möjligt att undvika 
upprepning.

Tre strategiska frågor, barnhälsa, kvinnors 
hälsa och den åldrande befolkningens hälsa, 
kommer att tas upp inom ramen för de tre 
stora verksamhetsområden som anges nedan. 
Prioriteringarna för dessa anges i 
arbetsprogrammet. 

Or. en

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 237
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Bioteknik, generiska verktyg och teknik för 

människors hälsa, stycke 1

Denna verksamhet har till syfte att utveckla 
och validera verktyg och teknik som kan 
producera ny kunskap och sedan omsätta 
denna i praktisk tillämpning på området 
hälsa och medicin.

Denna verksamhet har till syfte att utveckla 
och validera verktyg och teknik som kan 
producera ny kunskap och sedan omsätta 
denna i praktisk tillämpning på området 
hälsa och medicin. Människor är ett 
ändamål i sig och inte ett medel. Vidare 
skall EU:s forskning följa 
försiktighetsprincipen och kontinuerligt 
bedöma eventuella risker när det gäller inte 
helt förutsebara följder av ny teknik.

Or. en
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Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 238
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Bioteknik, generiska verktyg och teknik för 

människors hälsa, strecksats 1

– Forskning med hög kapacitet: Forskning i 
syfte att utveckla nya verktyg för modern 
biologi som väsenligt kan förbättra 
dataframställningen och standardisering, 
insamling och analys av data och 
provmaterial (biobanker). Man kommer att 
fokusera på ny teknik för sekvensering, 
genuttryck, genotypning, fenotypning, 
strukturell genomik, bioinformatik och 
systembiologi, samt för andra liknande 
områden.

– Forskning med hög kapacitet: Forskning i 
syfte att utveckla nya verktyg för modern 
biologi som väsentligt kan förbättra 
dataframställningen och standardisering, 
insamling och analys av data och 
provmaterial (biobanker) och offentliga 
banker för stamceller från 
navelsträngsblod. Man kommer att fokusera 
på ny teknik för sekvensering, genuttryck, 
genotypning, fenotypning, strukturell 
genomik, bioinformatik och systembiologi, 
inbegripet arbete med superdatorer för 
strukturmodeller, samt för andra liknande 
områden.

Or. en

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 239
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Bioteknik, generiska verktyg och teknik för 

människors hälsa, strecksats 1

– Forskning med hög kapacitet: Forskning i 
syfte att utveckla nya verktyg för modern 
biologi som väsenligt kan förbättra 
dataframställningen och standardisering, 
insamling och analys av data och 
provmaterial (biobanker). Man kommer att 
fokusera på ny teknik för sekvensering, 
genuttryck, genotypning, fenotypning, 
strukturell genomik, bioinformatik och 
systembiologi, samt för andra liknande 
områden.

– Forskning med hög kapacitet: Forskning i 
syfte att utveckla nya verktyg för modern 
biologi som väsentligt kan förbättra 
dataframställningen och standardisering, 
insamling och analys av data och 
provmaterial (biobanker). Man kommer att 
fokusera på ny teknik för sekvensering, 
genuttryck, genotypning, fenotypning, 
strukturell genomik, bioinformatik och 
systembiologi, inbegripet arbete med 
superdatorer för strukturmodeller, samt för 
andra liknande områden.

Or. en
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Motivering

Strukturell biologi har hittills till stor del handlat om ”stillbilder” av biologiska molekyler. 
Men biologiska molekyler är mycket dynamiska, och deras interna rörlighet står för en stor 
del av deras biologiska funktion. För modellering av makromolekylernas dynamik krävs 
enorma mängder datorkraft som endast kan fås genom superdatorer och parallellt 
datorarbete i stor skala.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 240
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Bioteknik, generiska verktyg och teknik för 

människors hälsa, strecksats 1

– Forskning med hög kapacitet: Forskning i 
syfte att utveckla nya verktyg för modern 
biologi som väsenligt kan förbättra 
dataframställningen och standardisering, 
insamling och analys av data och 
provmaterial (biobanker). Man kommer att 
fokusera på ny teknik för sekvensering, 
genuttryck, genotypning, fenotypning, 
strukturell genomik, bioinformatik och 
systembiologi, samt för andra liknande 
områden.

– Forskning med hög kapacitet: Forskning i 
syfte att utveckla nya verktyg för modern 
biologi som väsentligt kan förbättra 
dataframställningen och standardisering, 
insamling och analys av data och 
provmaterial (biobanker). Man kommer att 
fokusera på ny teknik för sekvensering med 
snabba, kostnadseffektiva och allmänt 
tillgängliga metoder, genuttryck, 
genotypning, fenotypning, strukturell 
genomik, bioinformatik och systembiologi, 
samt för andra liknande områden.

Or. el

Motivering

För att bioteknikens fulla potential skall kunna utnyttjas måste de verktyg som tillhandahålls 
vara ekonomiskt hållbara och tillgängliga för forskningsutvecklingen. Nya strategier som 
syftar till en snabb DNA-avläsning minskar kostnaderna för kartläggningen av miljontals 
molekyler och ger värdefulla uppgifter till sjukdomsbekämpning på framför allt det 
individuella planet. Därför måste denna forskning inledas omedelbart.  

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 241
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Bioteknik, generiska verktyg och teknik för 

människors hälsa, strecksats 2

– Spårning, diagnos och övervakning:
Utveckling av verktyg och teknik för 
visualisering, bildframställning, detektion 

– Spårning, diagnos och övervakning:
Utveckling av verktyg och teknik för 
visualisering, bildframställning, detektion 
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och analys för biomedicinsk forskning, för 
prognostik, diagnostik och övervakning av 
sjukdomar samt för stöd och vägledning vid 
terapeutiska ingrepp. Man kommer att 
fokusera på en tvärvetenskaplig strategi som 
integrerar områden som molekylär- och 
cellbiologi, fysiologi, genetik, fysik, kemi, 
nanoteknik, mikrosystem, tillämpningar och 
informationsteknik. Tonvikten kommer att 
ligga på icke-invasiva eller minimalt 
invasiva och kvantitativa metoder samt på 
kvalitetssäkringsaspekter.

och analys för biomedicinsk forskning, för 
prognostik, diagnostik och övervakning av 
sjukdomar samt för stöd och vägledning vid 
terapeutiska ingrepp. Man kommer att 
fokusera på en tvärvetenskaplig strategi som 
integrerar områden som molekylär- och 
cellbiologi, fysiologi, genetik, fysik, kemi, 
nanoteknik, mikrosystem, tillämpningar och 
informationsteknik. Tonvikten kommer att 
ligga på icke-invasiva eller minimalt 
invasiva och kvantitativa metoder samt på 
kvalitetssäkringsaspekter, särskilt in vivo, 
icke-invasiva metoder, cellulär och 
molekylär avbildning, avbildning med hög 
upplösning, strukturell avbildning med 
hjälp av diffusionsbaserad MRI-teknik och 
metabolisk avbildning.

Or. en

Motivering

Bioavbildning på flera nivåer och upplösning är mycket betydelsefullt både för 
grundläggande biologi och för den medicinska vetenskapen, bland annat vid diagnostik och 
behandling. Icke-invasiv lokalisering och kvantifiering av molekylära processer in vivo i 
samband med sjukdomar hos människan och djurförsöksbaserade modeller av dessa 
sjukdomar är utomordentligt värdefulla verktyg för den medicinska forskningen.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 242
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Bioteknik, generiska verktyg och teknik för 

människors hälsa, strecksats 3

– Innovativa terapeutiska metoder och 
innovativ terapeutiska ingrepp: Att 
konsolidera och säkerställa den fortsatta 
utvecklingen av avancerad terapi och teknik 
med bred potentiell tillämpning. Man 
kommer att fokusera på gen- och cellterapi, 
regenerativ medicin, transplantationer, 
immunterapi och vaccin samt andra 
läkemedel. Anknuten teknik, såsom 
avancerade system för målstyrning, 
avancerade implantat och proteser, och 
ingrepp utförda med hjälp av icke-invasiv 
eller minimalt invasiv teknik kommer också 

– Innovativa terapeutiska metoder och 
innovativ terapeutiska ingrepp: Att 
konsolidera och säkerställa den fortsatta 
utvecklingen av avancerad terapi och teknik 
med bred potentiell tillämpning. Man 
kommer att fokusera på gen- och cellterapi, 
bioproduktion – bland annat vektorisering 
(optimering av metoder för framställning 
av nya molekyler) – regenerativ medicin, 
transplantationer, immunterapi och vaccin 
samt andra läkemedel. Anknuten teknik, 
såsom avancerade system för målstyrning, 
avancerade implantat och proteser, och 
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att tas upp. ingrepp utförda med hjälp av icke-invasiv 
eller minimalt invasiv teknik kommer också 
att tas upp.

Or. fr

Motivering

Denna fråga berör både framställning och kontroll och har mycket stor betydelse för små och 
medelstora företag, vilka i hög grad är delaktiga i utvecklingen av produktionsmetoderna. 
Vektoriseringsaspekten måste beaktas eftersom de nya bioläkemedlen ges i sprutform. Det är 
viktigt att dessa ämnen förs in på rätt ställe i kroppen. Denna typ av läkemedel används 
mycket flitigt vid sällsynta sjukdomar och vid större sjukdomar som cancer och aids.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 243
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Bioteknik, generiska verktyg och teknik för

människors hälsa, strecksats 3

– Innovativa terapeutiska metoder och 
innovativ terapeutiska ingrepp: Att 
konsolidera och säkerställa den fortsatta 
utvecklingen av avancerad terapi och teknik 
med bred potentiell tillämpning. Man 
kommer att fokusera på gen- och cellterapi, 
regenerativ medicin, transplantationer, 
immunterapi och vaccin samt andra 
läkemedel. Anknuten teknik, såsom 
avancerade system för målstyrning, 
avancerade implantat och proteser, och 
ingrepp utförda med hjälp av icke-invasiv 
eller minimalt invasiv teknik kommer också 
att tas upp.

– Innovativa terapeutiska metoder och 
innovativ terapeutiska ingrepp: Att 
konsolidera och säkerställa den fortsatta 
utvecklingen av avancerad terapi och teknik 
med bred potentiell tillämpning. Man 
kommer att fokusera på gen- och cellterapi, 
regenerativ medicin, transplantationer, 
immunterapi, bland annat cancerrelaterad 
sådan, samt vaccin, bland annat sådana 
som syftar till att bekämpa vissa 
cancerformer. Vidare kommer man att 
fokusera på utforskning av innovativa 
läkemedel, exempelvis sådana som verkar 
på GPCR-receptorer (G-proteinkopplade 
receptorer) på cellytan och som har 
välgörande effekter på bland annat 
allergiska sjukdomar och symptom, smärta, 
cirkulationsproblem och psykoser. 
Anknuten teknik, såsom avancerade system 
för målstyrning, avancerade implantat och 
proteser, och ingrepp utförda med hjälp av 
icke-invasiv eller minimalt invasiv teknik 
kommer också att tas upp.

Or. el
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Motivering

Det har redan gjorts stora framsteg i utvecklingen av cancervaccin, exempelvis för att 
förebygga cancer i livmoderhalsen, som är kopplad till HPV-viruset. Även när det gäller 
immunterapi mot cancer har det redan utvecklats vissa kliniska standarder för vissa 
cancerformer, exempelvis melanom, som inte helt går in under benämningen ”klassiska 
behandlingar” (kemisk behandling, strålbehandling) men som svarar för uppmuntrande 
resultat som motiverar ytterligare forskning på detta område.

Redan nu har det släppts läkemedel som verkar på GPCR-receptorer ((G-proteinkopplade 
receptorer) och som ger exceptionella resultat, och enligt forskare kan läkemedel som verkar 
på GPCR-receptorer tas fram för ett stort antal sjukdomar, från HIV-mediciner till läkemedel 
mot fetma. 

Ändringsförslag från Romana Jordan Cizelj

Ändringsförslag 244
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Bioteknik, generiska verktyg och teknik för 

människors hälsa, strecksats 3

– Innovativa terapeutiska metoder och 
innovativ terapeutiska ingrepp: Att 
konsolidera och säkerställa den fortsatta 
utvecklingen av avancerad terapi och teknik 
med bred potentiell tillämpning. Man 
kommer att fokusera på gen- och cellterapi, 
regenerativ medicin, transplantationer, 
immunterapi och vaccin samt andra 
läkemedel. Anknuten teknik, såsom 
avancerade system för målstyrning, 
avancerade implantat och proteser, och 
ingrepp utförda med hjälp av icke-invasiv 
eller minimalt invasiv teknik kommer också 
att tas upp.

– Innovativa terapeutiska metoder och 
innovativ terapeutiska ingrepp: Att 
konsolidera och säkerställa den fortsatta 
utvecklingen av avancerad terapi och teknik 
med bred potentiell tillämpning inklusive 
kontroll och säkerställande av kvaliteten på 
behandling och behandlingsmetoder. Man 
kommer att fokusera på gen- och cellterapi, 
regenerativ medicin, transplantationer, 
immunterapi och vaccin samt andra 
läkemedel. Anknuten teknik, såsom 
avancerade system för målstyrning, 
avancerade implantat och proteser, och 
ingrepp utförda med hjälp av icke-invasiv 
eller minimalt invasiv teknik kommer också 
att tas upp.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 465 i Jerzy Buzeks förslag till betänkande om 
sjunde ramprogrammet.)

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 245
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Bioteknik, generiska verktyg och teknik för 

människors hälsa, strecksats 4



PE 374.083v01-00 44/93 AM\614619SV.doc

SV

– Förutsägande av terapiers lämplighet, 
säkerhet och effektivitet: Utveckling och 
validering av parametrar, verktyg, metoder 
och standarder för att patienterna skall kunna 
få tillgång till nya bioläkemedel (för 
konventionella läkemedel kommer dessa 
frågor att tas upp i det föreslagna 
gemensamma teknikinitiativet om 
innovativa läkemedel). Man kommer att 
fokusera på metoder som farmakogenomik 
samt in silico-, in vitro- (inklusive alternativ 
till djurförsök) och in vivometoder och 
modeller.

– Förutsägande av terapiers lämplighet, 
säkerhet och effektivitet: Utveckling och 
validering av parametrar, verktyg, metoder 
och standarder för att patienterna skall kunna 
få tillgång till nya bioläkemedel (för 
konventionella läkemedel kommer dessa 
frågor att tas upp i det föreslagna 
gemensamma teknikinitiativet om 
innovativa läkemedel). Man kommer att 
fokusera på metoder som farmakogenomik 
samt in silico-, in vitro- (inklusive alternativ 
till djurförsök) och in vivometoder och 
modeller (inklusive klinisk och icke-klinisk 
molekylär avbildning och lagrade 
vävnader).

Or. en

Motivering

Bioavbildning på flera nivåer och upplösning är mycket betydelsefullt både för 
grundläggande biologi och för den medicinska vetenskapen, bland annat vid diagnostik och 
behandling. Icke-invasiv lokalisering och kvantifiering av molekylära processer in vivo i 
samband med sjukdomar hos människan och djurförsöksbaserade modeller av dessa 
sjukdomar är utomordentligt värdefulla verktyg för den medicinska forskningen.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 246
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Bioteknik, generiska verktyg och teknik för 

människors hälsa, strecksats 4 

– Förutsägande av terapiers lämplighet, 
säkerhet och effektivitet: Utveckling och 
validering av parametrar, verktyg, metoder 
och standarder för att patienterna skall kunna 
få tillgång till nya bioläkemedel (för 
konventionella läkemedel kommer dessa 
frågor att tas upp i det föreslagna 
gemensamma teknikinitiativet om
innovativa läkemedel). Man kommer att 
fokusera på metoder som farmakogenomik 
samt in silico-, in vitro- (inklusive alternativ 
till djurförsök) och in vivometoder och 
modeller.

– Förutsägande av terapiers lämplighet, 
säkerhet och effektivitet: Utveckling och 
validering av parametrar, verktyg, metoder 
och standarder för att patienterna skall kunna 
få tillgång till nya bioläkemedel (för 
konventionella läkemedel kommer dessa 
frågor att tas upp i det föreslagna 
gemensamma teknikinitiativet om 
innovativa läkemedel). Man kommer att 
fokusera på metoder som farmakogenomik 
samt in silico-, in vitro- (inklusive alternativ 
till djurförsök) och in vivometoder och 
modeller, med beaktande av det som är 
specifikt för kvinnor och äldre. 
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Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 493 i Jerzy Buzeks förslag till betänkande om 
sjunde ramprogrammet.)

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 247
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Bioteknik, generiska verktyg och teknik för 

människors hälsa, strecksats 4

– Förutsägande av terapiers lämplighet, 
säkerhet och effektivitet: Utveckling och 
validering av parametrar, verktyg, metoder 
och standarder för att patienterna skall kunna 
få tillgång till nya bioläkemedel (för 
konventionella läkemedel kommer dessa 
frågor att tas upp i det föreslagna 
gemensamma teknikinitiativet om 
innovativa läkemedel). Man kommer att 
fokusera på metoder som farmakogenomik 
samt in silico-, in vitro- (inklusive alternativ 
till djurförsök) och in vivometoder och 
modeller.

– Förutsägande av terapiers lämplighet, 
säkerhet och effektivitet: Utveckling och 
validering av parametrar, verktyg, metoder 
och standarder för att patienterna skall kunna 
få tillgång till nya bioläkemedel (för 
konventionella läkemedel kommer dessa 
frågor att tas upp i det föreslagna 
gemensamma teknikinitiativet om 
innovativa läkemedel). Man kommer att 
fokusera på metoder som farmakogenomik 
samt in silico-, in vitro- (inklusive alternativ 
till djurförsök), in vivometoder och modeller 
samt immunövervakning.

Or. fr

Motivering

Denna etapp är ofrånkomlig för att olika behandlingars effekt på immunsystemet skall kunna 
mätas. Den bestämmer behandlingarnas effektivitet i samband med autoimmuna sjukdomar 
och sjukdomar som drabbar immunsystemet. Den gör det dessutom möjligt att mäta hur säkra 
läkemedlen är för immunsystemet. 

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 248
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 1, punktsats 1

• Storskalig datainsamling: Utnyttjande av 
teknik med hög kapacitet för att få fram data 
som ger kunskaper om funktionen hos gener 
och genprodukter och deras inbördes 
samverkan i komplexa nätverk. Man 
kommer att fokusera på genomik, 
proteomik, populationsgenetik, komparativ 

• Storskalig datainsamling: Utnyttjande av 
teknik med hög kapacitet för att få fram data 
som ger kunskaper om funktionen hos gener 
och genprodukter och cellsystem och deras 
inbördes samverkan i komplexa nätverk, 
samt deras roll i grundläggande biologiska 
processer (t.ex. sympatisk reorganisation 



PE 374.083v01-00 46/93 AM\614619SV.doc

SV

genomik och funktionsgenomik. och på cellnivå). Man kommer att fokusera 
på genomik, proteomik, populationsgenetik, 
komparativ genomik och funktionsgenomik.

Or. it

Motivering

Studier och de första resultaten från sjätte ramprogrammet innehåller ett stort antal uppgifter 
om gener och molekyler. För att konkret ha möjlighet att dra fördel av resultaten från sjätte 
ramprogrammet och att omsätta data om gener och molekyler i praktisk tillämpning för 
patologin måste dessa resultat integreras när det gäller synaps och komplexa cellsystem.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 249
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 1, punktsats 1

• Storskalig datainsamling: Utnyttjande av 
teknik med hög kapacitet för att få fram data 
som ger kunskaper om funktionen hos gener 
och genprodukter och deras inbördes 
samverkan i komplexa nätverk. Man 
kommer att fokusera på genomik, 
proteomik, populationsgenetik, komparativ 
genomik och funktionsgenomik.

• Storskalig datainsamling: Utnyttjande av 
teknik med hög kapacitet för att få fram data 
som ger kunskaper om funktionen hos gener 
och genprodukter och deras inbördes 
samverkan i komplexa nätverk samt 
forskning om primära mutationer eller 
grundmutationer (founder mutations). Man 
kommer att fokusera på genomik, 
proteomik, populationsgenetik, komparativ 
genomik och funktionsgenomik.

Or. el

Motivering

Det är viktigt att även ta med forskning om mutationer, som ligger till grund för många 
genetiska störningar.

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 250
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 1, punktsats 1

• Storskalig datainsamling: Utnyttjande av 
teknik med hög kapacitet för att få fram data 
som ger kunskaper om funktionen hos gener 

• Storskalig datainsamling: Utnyttjande av 
teknik med hög kapacitet för att få fram data 
som ger kunskaper om funktionen hos gener 
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och genprodukter och deras inbördes 
samverkan i komplexa nätverk. Man 
kommer att fokusera på genomik, 
proteomik, populationsgenetik, komparativ 
genomik och funktionsgenomik.

och genprodukter och deras inbördes 
samverkan i komplexa nätverk. Man 
kommer att fokusera på genomik, RNA,
proteomik, populationsgenetik, komparativ 
genomik och funktionsgenomik.

Or. en

Motivering

MicroRNA (miRNA) är en grundläggande och nyupptäckt kategori av vävnadsspecifika 
regulatorgener som styr genexpressionen negativt efter transkription och minskar uttrycket av 
de protein  som miRNA-målgenerna kodar för. Många miRNA är lokaliserade till känsliga 
områden och andra kromosomområden som hänger samman med malignitet. Vissa miRNA 
antingen elimineras eller muteras  dessutom vid ett antal olika tumörer. Av denna observation 
kan slutsatsen dras att miRNA spelar en central roll i utvecklingen av cancer och kan bli 
avgörande för utvecklingen av innovativa behandlingsmetoder inom onkologin. 

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 251
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 2, punktsats 1

• Sjukdomar i hjärnan och till hjärnan 
relaterade sjukdomar: Bättre förståelse för 
hjärnans integrerade struktur och dynamik, 
samt studier av sjukdomar i hjärnan och 
forskning om nya terapier. Man kommer att 
fokusera på att utforska hjärnfunktioner från 
molekyler till kognition, och ta upp 
neurologiska och psykiska sjukdomar och 
störningar, inklusvie regenerativa och 
restorativa terapeutiska metoder.

• Sjukdomar i hjärnan och till hjärnan 
relaterade sjukdomar: Bättre förståelse för 
hjärnans integrerade struktur och dynamik, 
samt studier av sjukdomar i hjärnan och 
forskning om nya terapier. Man kommer att 
fokusera på att utforska hjärnfunktioner från 
molekyler till kognition, och 
hjärnåkommor, från synaptisk aktivitet till 
nervdegeneration, användning av metoder 
för klinisk eller preklinisk funktionell eller 
molekylär avbildning, och ta upp 
neurologiska och psykiska sjukdomar och 
störningar, inklusive regenerativa och 
restorativa terapeutiska metoder.

Or. en

Motivering

Att förbättra de europeiska medborgarnas hälsa och öka konkurrenskraften för europeisk 
hälsorelaterad industri och affärsverksamhet, och samtidigt ta itu med globala hälsofrågor, 
däribland framväxande epidemier. Tonvikten kommer att ligga på överbryggande forskning 
(att omsätta grundforskningsresultat i kliniska tillämpningar), utveckling och validering av 
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nya terapier, hälsofrämjande och förebyggande metoder, diagnosverktyg och diagnosteknik 
samt system för hållbar och effektiv hälsovård.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 252
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 2, punktsats 1

• Sjukdomar i hjärnan och till hjärnan 
relaterade sjukdomar: Bättre förståelse för 
hjärnans integrerade struktur och dynamik, 
samt studier av sjukdomar i hjärnan och 
forskning om nya terapier. Man kommer att 
fokusera på att utforska hjärnfunktioner från 
molekyler till kognition, och ta upp 
neurologiska och psykiska sjukdomar och 
störningar, inklusvie regenerativa och 
restorativa terapeutiska metoder.

• Sjukdomar i hjärnan och till hjärnan 
relaterade sjukdomar: Bättre förståelse för 
hjärnans integrerade struktur och dynamik, 
samt studier av sjukdomar i hjärnan och 
forskning om nya terapier. Forskning om 
skillnader i mäns och kvinnors 
hjärnstruktur och hjärnverksamhet för att 
ta fram könsbaserade terapier för problem 
som depression, beroende och schizofreni. 
Forskning om kompakta och effektiva 
elektroniska system som bygger på 
hjärnans nervsystem och som möjliggör 
framställning av konstgjorda 
näthinneimplantat för att ge synen åter, 
liksom robotögon och andra intelligenta 
sensorer. Man kommer att fokusera på att 
utforska hjärnfunktioner från molekyler till 
kognition, och ta upp neurologiska och 
psykiska sjukdomar och störningar, inklusive
regenerativa och restorativa terapeutiska 
metoder.

Or. el

Motivering

Neurovetenskapen har funnit anatomiska, kemiska och funktionella skillnader mellan mäns 
och kvinnors hjärnor. Dessa variationer återfinns på vissa ställen i hjärnan som är av 
betydelse för språk, minne, känslor, rumsuppfattning, syn, värme och stressreaktioner. Detta 
skulle kunna förklara skillnaderna i manligt och kvinnligt beteende, och därför kan forskning 
på dessa områden leda till könsanpassade terapier för personer som lider av neurologiska 
sjukdomar som schizofreni, depression, beroende och posttraumatiska problem.

Dagens elektroniska datorer kan utföra miljarder olika funktioner i sekunden men kan inte 
ens konkurrera med ett barn när det gäller att känna igen en teckning eller ett visuellt 
utförande. Neuromorfiska chips som tar emot signaler och impulser från nervsystemet har 
redan visat upp imponerande resultat. Med dessa är det möjligt att fullt ut framställa 
konstgjorda näthinneimplantat för personer som lider av vissa former av blindhet. 
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Ändringsförslag från Herbert Reul och Angelika Niebler

Ändringsförslag 253
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 2, punktsats 4

• Människans utveckling och åldrandet:
Bättre förståelse för utvecklingsprocessen 
under en livstid och hur man kan åldras med 
god hälsa. Man kommer att fokusera på 
studiet av mänskliga system och 
modellsystem, inklusive samspelet med 
faktorer som miljö, beteendemönster och 
kön.

• Människans utveckling och åldrandet:
Bättre förståelse för utvecklingsprocessen 
under en livstid och hur man kan åldras med 
god hälsa. Man kommer att fokusera på 
studiet av mänskliga system och 
modellsystem, inklusive samspelet med 
faktorer som miljö, beteendemönster och 
kön, samt praktiska tekniska lösningar på 
problem i vardagen för äldre.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 572 i Jerzy Buzeks förslag till betänkande om 
sjunde ramprogrammet)

Ändringsförslag från Zbigniew Zaleski

Ändringsförslag 254
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 2, punktsats 4 

• Människans utveckling och åldrandet:
Bättre förståelse för utvecklingsprocessen 
under en livstid och hur man kan åldras med 
god hälsa. Man kommer att fokusera på 
studiet av mänskliga system och 
modellsystem, inklusive samspelet med 
faktorer som miljö, beteendemönster och 
kön.

• Människans utveckling och åldrandet:
Bättre förståelse för utvecklingsprocessen 
under en livstid och hur man kan åldras med 
god hälsa. Man kommer att fokusera på 
studiet av mänskliga system och 
modellsystem, inklusive samspelet med 
faktorer som miljö, beteendemönster och 
kön samt analys av socialt beteende ur en 
neurovetenskaplig synvinkel.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 511 i Jerzy Buzeks förslag till betänkande om 
sjunde ramprogrammet)

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 255
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 
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människors hälsa, strecksats 2, punktsats 4

• Människans utveckling och åldrandet:
Bättre förståelse för utvecklingsprocessen 
under en livstid och hur man kan åldras med 
god hälsa. Man kommer att fokusera på 
studiet av mänskliga system och 
modellsystem, inklusive samspelet med 
faktorer som miljö, beteendemönster och 
kön.

• Människans utveckling och åldrandet:
Bättre förståelse för utvecklingsprocessen 
under en livstid och hur man kan åldras med 
god hälsa. Man kommer att fokusera på 
studiet av mänskliga system och 
modellsystem, inklusive samspelet med 
faktorer som stads- och naturmiljö, 
kulturfaktorer, beteendemönster och kön.

Or. es

Motivering

Människans utveckling måste analyseras inom ramen för den miljö där människor lever och 
bor, och med beaktande av det historiska arv, materiellt såväl som immateriellt, som omger 
dem.

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 256
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 2, punktsats 4

• Människans utveckling och åldrandet:
Bättre förståelse för utvecklingsprocessen 
under en livstid och hur man kan åldras med 
god hälsa. Man kommer att fokusera på 
studiet av mänskliga system och 
modellsystem, inklusive samspelet med 
faktorer som miljö, beteendemönster och 
kön.

• Människans utveckling och åldrandet:
Bättre förståelse för utvecklingsprocessen 
under en livstid och hur man kan åldras med 
god hälsa. Man kommer att fokusera på 
studiet av mänskliga modell- och cellsystem, 
inklusive samspelet med faktorer som miljö, 
beteendemönster och kön, från synaptisk 
aktivitet till nervdegeneration samt 
användning av metoder för klinisk eller 
preklinisk funktionell eller molekylär 
avbildning.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 514 i Jerzy Buzeks förslag till betänkande om 
sjunde ramprogrammet)

Motivering

Cellmodeller utgör en stabilare plattform för genforskning. EU har efterfrågat cellsystem i 
syfte att där så är möjligt minska användningen av djurmodeller. 
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Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 257
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 2, punktsats 2a (ny)

• Svampinfektioner: Man kommer, bland 
annat i samband med cystisk fibros, att 
fokusera på frågor om epidemiologi, klinisk 
övervakning, diagnostik, mer 
grundläggande forskning om dessa 
svampinfektioners fysiopatologi samt 
utforskning av nya behandlingsmål 
(mekanismer som orsakar 
vävnadsvidhäftning, vävnadsinvasion och 
undgående av värdens immunsvar). 
Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas 
åt behandling av svampsjukdomar, 
utforskning av naturliga ämnen eller 
ämnen med strukturella likheter som kan 
användas för svampbekämpning samt 
studier av mekanismer som gör patogena 
svampar resistenta mot befintliga 
svampbekämpningsmedel.    

Or. fr

Motivering

Infektionssjukdomar är inte begränsade till ett fåtal patogen. I likhet med bakterie- eller 
virusinfektioner bör även svampinfektioner ha sin plats i ramprogrammet, inte minst i 
samband med cystisk fibros och immunbristsjukdomar.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 258
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 3, punktsats 2

• Hiv/aids, malaria och tuberkulos: Man 
kommer att fokusera på att utveckla nya 
terapier, diagnosverktyg, preventiva vaccin 
och kemiska barriärer för att hindra 
transmission, t.ex. mikrobicider mot hiv. 
Forskningen kring dessa sjukdomar kommer 
att ha en global inriktning, men kommer 
också att ta upp specifikt europeiska 

• Hiv/aids, inklusive forskning om 
mikrobiocider, malaria och tuberkulos: Man 
kommer att fokusera på att utveckla nya 
terapier, diagnosverktyg, preventiva vaccin 
och kemiska barriärer för att hindra 
transmission, t.ex. mikrobicider mot hiv. 
Forskningen kring dessa sjukdomar kommer 
att ha en global inriktning, men kommer 
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aspekter. Preklinisk och tidig klinisk 
forskning kommer att betonas, och när så är 
lämpligt (t.ex. för vaccin mot hiv/aids) också 
samarbete inom ramen för globala initiativ. 

också att ta upp specifikt europeiska 
aspekter. Preklinisk och tidig klinisk 
forskning kommer att betonas, och när så är 
lämpligt (t.ex. för vaccin mot hiv/aids) också 
samarbete inom ramen för globala initiativ. 

Or. en

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 259
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 3, punktsats 2

• Hiv/aids, malaria och tuberkulos: Man 
kommer att fokusera på att utveckla nya 
terapier, diagnosverktyg, preventiva vaccin 
och kemiska barriärer för att hindra 
transmission, t.ex. mikrobicider mot hiv. 
Forskningen kring dessa sjukdomar kommer 
att ha en global inriktning, men kommer 
också att ta upp specifikt europeiska 
aspekter. Preklinisk och tidig klinisk 
forskning kommer att betonas, och när så är 
lämpligt (t.ex. för vaccin mot hiv/aids) också 
samarbete inom ramen för globala initiativ. 

• Hiv/aids, malaria, tuberkulos och andra 
potentiellt allvarliga infektionssjukdomar, 
exempelvis sexuellt överförbara sjukdomar:
Man kommer att fokusera på att utveckla 
förebyggande strategier och nya terapier, 
diagnosverktyg, preventiva vaccin och 
kemiska barriärer för att hindra transmission, 
t.ex. mikrobicider mot hiv. Forskningen 
kring dessa sjukdomar kommer att ha en 
global inriktning, men kommer också att ta 
upp specifikt europeiska aspekter. Preklinisk 
och tidig klinisk forskning kommer att 
betonas, och när så är lämpligt (t.ex. för 
vaccin mot hiv/aids) också samarbete inom 
ramen för globala initiativ. 

Or. el

Motivering

Det finns sexuellt överförbara sjukdomar som är potentiellt allvarliga infektionssjukdomar, 
exempelvis klamydia, som inte bara leder till sterilitet och utomkvedshavandeskap utan även 
globalt sett är den främsta anledningen till blindhet som kan undvikas och en trolig orsak till 
hjärtsjukdomar.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 260
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 3, punktsats 3a (ny)
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• Överbryggande forskning om manliga 
preventivmedel.

Or. en

Motivering

Vetenskap och forskning kan bidra till jämställdhet. I detta sammanhang är det avgörande att 
bidra till utvecklingen av manliga preventivmedel. Hittills har främst kvinnor haft ansvaret 
för användningen av preventivmedel, och har också drabbats av hälsorisker i samband med 
detta. Kvinnor kan ofta inte på lika villkor besluta om preventivmedel, t.ex. användning av 
kondom.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 261
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 3, punktsats 3b (ny)

• Autoimmuna sjukdomar. Fokus kommer 
att ligga på orsakerna till sjukdomar 
(särskilt reumatisk artrit, Sjögrens 
syndrom, multipel skleros, insulinberoende 
diabetes och systemisk lupus 
erythematosus), inklusive miljömässiga och 
genetiska orsaker och hur de skall 
diagnostiseras, förebyggas och behandlas.

Or. en

Motivering

Autoimmuna sjukdomar håller på att bli ett allt större hot mot folkhälsan i Europa då 5 
procent av befolkningen, varav flertalet kvinnor, lider av en sådan sjukdom. Även om den 
medicinska forskningen har gjort framsteg på senare tid har orsakerna till varför vissa 
mänskliga autoimmuna system fungerar dåligt fortfarande inte klarlagts. Vi har nått till en 
kritisk punkt där forskning om orsakerna till autoimmuna sjukdomar måste främjas 
ytterligare om vi vill stoppa dessa sjukdomar. 

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 262
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 4, punktsats 1

• Cancer: Man kommer att fokusera på • Cancer: Man kommer att fokusera på såväl
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sjukdomsorsaker och på identifiering och 
validering av nya läkemedelsmål och 
biologiska markörer som bidrar till 
förebyggande, tidig diagnos och behandling, 
samt på bedömning av effektiviteten hos 
ingrepp i prognostiskt, diagnostiskt eller 
terapeutiskt syfte.

sjukdomsorsaker som epidemiologisk 
forskning och på identifiering och 
validering av nya läkemedelsmål och 
biologiska markörer som bidrar till 
förebyggande, tidig diagnos och behandling, 
samt på bedömning av effektiviteten hos 
ingrepp i prognostiskt, diagnostiskt eller 
terapeutiskt syfte.

Or. en

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 263
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 4, punktsatserna 1 och 1a (ny)

• Cancer: Man kommer att fokusera på 
sjukdomsorsaker och på identifiering och 
validering av nya läkemedelsmål och 
biologiska markörer som bidrar till 
förebyggande, tidig diagnos och behandling, 
samt på bedömning av effektiviteten hos 
ingrepp i prognostiskt, diagnostiskt eller 
terapeutiskt syfte.

• Cancer: Man kommer att fokusera på 
sjukdomsorsaker och på identifiering och 
validering av nya läkemedelsmål och 
biologiska markörer samtidigt som man 
använder icke-invasiva in vivo-metoder
som bidrar till förebyggande, tidig diagnos 
och behandling, samt på bedömning av 
effektiviteten hos ingrepp i prognostiskt, 
diagnostiskt eller terapeutiskt syfte.

• Åldersrelaterade degenererande 
sjukdomar: Man kommer att fokusera på 
de molekylära mekanismerna bakom den 
ökande förekomsten av degenererande 
sjukdomar och särskilt uppmärksamma 
strukturen och funktionen hos de 
inblandade proteinerna, cell-stress och 
proteotoxicitet.

Or. en

Motivering

Åldersrelaterade degenererande sjukdomar.

Eftersom befolkningens förväntade livslängd ökar i västvärlden håller degenererande 
sjukdomar såsom Alzheimer, Parkinson och systemisk amyloidos att bli ett stort problem. 
Sjukdomsförloppet för dessa sjukdomar är långsamt och progressivt vilket dels innebär 
oerhörda sociala påfrestningar, dels påverkar patienternas och deras familjers livskvalitet 
dramatiskt. En typisk och vanlig företeelse när det gäller dessa sjukdomar är förekomsten av 
felaktigt veckade och muterade proteiner. Följaktligen är ett av de främsta målen med 
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biomedicinsk forskning att fastställa felaktigt veckade proteiners patologiska funktion för att 
förstå varför sjukdomen uppträder och utveckla nya behandlingsstrategier.

.

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 264
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 4, punktsats 2

• Hjärt- och kärlsjukdomar: Man kommer att 
fokusera på diagnos, förebyggande, 
behandling och övervakning av hjärt- och 
kärlsjukdomar (inklusive kärlaspekter av 
stroke) med hjälp av tvärvetenskapliga 
metoder. 

• Hjärt- och kärlsjukdomar: Man kommer att 
fokusera på diagnos, förebyggande, 
behandling och övervakning av hjärt- och 
kärlsjukdomar (inklusive kärlaspekter av 
stroke) med hjälp av tvärvetenskapliga 
metoder. Hjärt- och kärlförändringar i 
samband med åldrandet kommer att ges 
särskild uppmärksamhet.

Or. en

Motivering

Hjärt- och kärlsjukdomar är fortfarande den största orsaken till sjuklighet och dödlighet i 
västvärlden. Trots att effektiva behandlingar har utvecklats för akuta situationer finns det 
ännu ingen framgångsrik behandling för kroniska sjukdomar såsom åderförkalkning och 
nedsatt hjärtfunktion. Utveckling av ny diagnostik och nya tester som kan avslöja risker inom 
en viss population samt nya behandlingar som baseras på forskning av dessa sjukdomars 
molekylära mekanismer borde leda till en påtaglig förbättring av detta stora 
folkhälsoproblem och följaktligen till en social och ekonomisk vinst. 

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 265
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 4, punktsats 3

• Diabetes och fetma: När det gäller diabetes 
kommer man att fokusera på orsakerna till 
de olika typerna av diabetes, samt 
förebyggande och behandling av dessa. När 
det gäller fetma kommer man att fokusera på 
tvärvetenskapliga metoder, bland annat 
genetik, livsstil och epidemiologi.

• Diabetes, fetma och nefropati: När det 
gäller diabetes kommer man att fokusera på 
orsakerna till de olika typerna av diabetes, 
samt förebyggande och behandling av dessa. 
När det gäller fetma kommer man att 
fokusera på tvärvetenskapliga metoder, 
bland annat genetik, livsstil och 
epidemiologi. När det gäller nefropatisk 
diabetes kommer man att fokusera på tidig 
diagnos och på att förebygga en ökning av 
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njursjukdomen genom behandling med 
läkemedel och nya molekylära metoder.

Or. it

Motivering

Fetma, diabetes och njursjukdomar är sjukdomar som har ett nära samband och vars följder 
ökar exponentiellt. Nefropatisk diabetes hör också till hjärt- och kärlsjukdomarna. Att 
förebygga nefropatisk diabetes är i dag möjligt med de fördelar detta har för de sjuka och 
med minskade kostnader för världens hälsovård som följd.

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 266
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 4, punktsats 3

• Diabetes och fetma: När det gäller diabetes 
kommer man att fokusera på orsakerna till 
de olika typerna av diabetes, samt 
förebyggande och behandling av dessa. När 
det gäller fetma kommer man att fokusera på 
tvärvetenskapliga metoder, bland annat 
genetik, livsstil och epidemiologi.

• Diabetes och fetma: När det gäller diabetes 
kommer man att fokusera på orsakerna till 
de olika typerna av diabetes, samt 
förebyggande och behandling av dessa, 
inbegripet cellersättningsterapi. När det 
gäller fetma kommer man att fokusera på 
tvärvetenskapliga metoder, bland annat 
genetik, biokemi och fysiologi (utvärderade 
icke-invasiva metoder såsom molekylär och 
funktionell bildframställning), livsstil och 
epidemiologi. För både diabetes och fetma 
kommer tyngdpunkten att ligga på 
ungdomssjukdomar och faktorer i 
barndomen.

Or. en

Motivering

Cellulär bildframställning med en  noggrann övervakning av cellers öde och funktion är 
högsta prioritet inom stamcellstransplantation och i många sjukdomars prekliniska fas.

Cellersättning är för närvarande den enda metod som leder till fullständigt insulinoberoende 
för typ 1-diabetes. Att utveckla observationsstudier i barndomen med syfte att förebygga/bota 
typ 1-diabetes är högsta prioritet inom forskning när det gäller typ 1-diabetes. 
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Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 267
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 4, punktsats 5

• Andra kroniska sjukdomar: Man kommer 
att fokusera på sjukdomar utan dödlig 
utgång men med svåra konsekvenser för 
livskvaliteten under ålderdomen, såsom 
funktionshinder, nedsatt syn och hörsel och 
andra kroniska sjukdomar (t.ex. reumatiska 
sjukdomar). 

• Andra kroniska sjukdomar: Man kommer 
att fokusera på sjukdomar utan dödlig 
utgång men med svåra konsekvenser för 
livskvaliteten under ålderdomen, såsom 
funktionshinder, nedsatt syn och hörsel och 
andra kroniska sjukdomar (t.ex. reumatiska 
sjukdomar, demens och 
neurodegenererande sjukdomar). 

Or. en

Motivering

Europa är på väg in en period med ett ökat åldrande bland befolkningen.

Eftersom fler och fler människor lever längre kommer antalet personer som drabbas av 
åldersrelaterade sjukdomar, inklusive Alzheimer, att öka och just nu tror man att nästan 
hälften av alla 85-åringar och äldre har någon form av demens. Med tanke på vår åldrande 
befolkning ökar omfattningen av Alzheimer som ett europeiskt folkhälsoproblem ständigt. 
Forskning kring denna sjukdom bör prioriteras.

Ingrepp som kan skjuta upp utvecklingen av Alzheimer och andra typer av demens skulle ha 
en enormt positiv effekt på folkhälsan eftersom antalet personer med denna sjukdom skulle 
minska. Detta skulle i sin tur minska de sociala, individuella och ekonomiska kostnaderna 
som vården av dessa personer medför.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 268
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 4, punktsats 5

• Andra kroniska sjukdomar: Man kommer 
att fokusera på sjukdomar utan dödlig 
utgång men med svåra konsekvenser för 
livskvaliteten under ålderdomen, såsom 
funktionshinder, nedsatt syn och hörsel och 
andra kroniska sjukdomar (t.ex. reumatiska 
sjukdomar). 

• Andra kroniska sjukdomar: Man kommer 
att fokusera på sjukdomar utan dödlig 
utgång men med svåra konsekvenser för 
livskvaliteten under ålderdomen, såsom 
funktionshinder, nedsatt syn och hörsel och 
andra kroniska sjukdomar (t.ex. reumatiska 
sjukdomar och benskörhet). 

Or. de
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Motivering

Benskörhet är en folksjukdom. Redan i dag drabbas bevisligen var tredje kvinna och var 
femte man över 50 år åtminstone en gång i livet av en fraktur som kan hänföras till 
benskörhet, och utökade forskningsinsatser är därför nödvändiga.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 269
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 4, punktsats 5

• Andra kroniska sjukdomar: Man kommer 
att fokusera på sjukdomar utan dödlig 
utgång men med svåra konsekvenser för 
livskvaliteten under ålderdomen, såsom 
funktionshinder, nedsatt syn och hörsel och 
andra kroniska sjukdomar (t.ex. reumatiska 
sjukdomar). 

• Andra kroniska sjukdomar: Man kommer 
att fokusera på sjukdomar utan dödlig 
utgång men med svåra konsekvenser för 
livskvaliteten under ålderdomen, såsom 
funktionshinder, nedsatt syn och hörsel och 
andra kroniska sjukdomar (t.ex. reumatiska 
sjukdomar), till exempel reumatisk artrit. 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att låta reumatiska sjukdomar såsom reumatisk artrit ingå i ramprogrammet. 
Vikten av forskning på reumatiska sjukdomar har betonats genom antagandet av en skriftlig 
förklaring den 13 oktober 2005 nr 389 (förfarandet enligt artikel 116 i arbetsordningen.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 270
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 4, punktsats 5

• Andra kroniska sjukdomar: Man kommer 
att fokusera på sjukdomar utan dödlig 
utgång men med svåra konsekvenser för 
livskvaliteten under ålderdomen, såsom 
funktionshinder, nedsatt syn och hörsel och 
andra kroniska sjukdomar (t.ex. reumatiska 
sjukdomar). 

• Andra kroniska sjukdomar: Man kommer 
att fokusera på sjukdomar utan dödlig 
utgång men med svåra konsekvenser för 
livskvaliteten under ålderdomen, såsom 
funktionshinder, nedsatt syn och hörsel och 
andra kroniska, även inflammatoriska, 
sjukdomar (t.ex. reumatiska sjukdomar). 

Or. fr
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Motivering

Nödvändigt att omnämna inflammationer. Flera större sjukdomar har ett inflammatoriskt 
inslag, exempelvis ateroskleros, kronisk bronkit och autoimmuna sjukdomar. 

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 271
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 4, punktsats 5a (ny)

• Palliativ medicin: Smärtterapi och 
symptomatisk terapi för hittills obotliga 
sjukdomar för att lindra patientens 
symptom så effektivt som möjlig.

Or. en

Motivering

Många sjukdomar kommer inte att kunna botas under de närmaste sju till åtta åren. 
Människor kommer att dö av sjukdomar också efter sjunde ramprogrammets slut. Målet för 
palliativ medicin är att lindra lidande orsakat av smärta, men också att lindra andra symptom 
som törst, klåda och illamående även om sjukdomsorsaken inte längre kan bekämpas.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 272
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 4, punktsats 5b (ny)

• Andra sjukdomar: Respiratoriska 
sjukdomar, försummade sjukdomar och 
befolkningsbaserade studier om 
framväxande riskfaktorer.

Or. en

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 273
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 4, punktsats 5c (ny)
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• Forskning om regenerering av vävnad
Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas 
forskning om regenerering av vävnad, 
exempelvis regenerering av hud och 
hjärtvävnad, i syfte att förstå de 
mekanismer som styr 
regenereringsprocessen och utveckla 
innovativa metoder för gen- och cellterapi.

Or. en

Motivering

Under de senaste åren har det kommit allt fler vetenskapliga bevis som tyder på förekomst av 
stamceller och regenerering av vävnad ( visserligen i begränsad omfattning) i vävnader som 
tidigare ansågs sakna denna egenskap, t.ex. hjärna och hjärta.

Det kommer att vara mycket viktigt att få forskningen att gå i denna riktning för att Europa 
skall kunna bevara sitt nuvarande försprång gentemot konkurrerande länder. En molekylär 
förståelse för regenerering av vävnad i  däggdjur kommer snart att leda till nya protokoll för 
cellterapi när det gäller sjukdomar som fortfarande är förknippade med hög sjuklighet och 
dödlighet och således höga sociala och ekonomiska kostnader. Dessutom kommer forskning 
på detta område stimulera utvecklingen av nya biomaterial som också utgör ett mycket viktigt 
biomedicinskt forskningsområde.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 274
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 4, punktsats 5d (ny)

• Plattformar för hälso- och sjukvård. Att 
sprida bästa praxis och utbyta specialister.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 581 i Jerzy Buzeks förslag till betänkande om 
sjunde ramprogrammet)

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 275
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 4, punktsats 5e (ny)

• Alternativa teststrategier och metoder 
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som inte omfattar djurförsök
Förstärkt forskning för utveckling och 
validering av alternativ till djurförsök. Att 
utveckla och validera alternativa 
teststrategier, i synnerhet metoder som inte 
omfattar djurförsök i samband med 
vaccintest avseende människor och djur, 
toxikologiska och farmaceutiska 
säkerhetstester samt andra 
forskningsområden. Särskild 
uppmärksamhet måste ägnas åt att 
upphöra med försök med icke-mänskliga 
primater. 

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 583 + ENVI 45 till Jerzy Buzeks förslag till 
betänkande om sjunde ramprogrammet)

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 276
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 4, punktsats 5f (ny) 

• Läkemedel för pediatrisk användning
För att tillhandahålla incitament för att 
stödja forskning om samt utveckling av och 
tillgänglighet till läkemedel för pediatrisk 
användning, med inriktning på substanser 
där patent- eller uppgiftsskyddet löpt ut.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 529 i Jerzy Buzeks förslag till betänkande om 
sjunde ramprogrammet)

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 277
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Optimering av hälsovården för Europas 

medborgare, strecksats 1

– Ökat hälsofrämjande och bättre 
förebyggande av sjukdomar: Här rör det sig 
om att lägga fram bevis för vilka 

– Ökat hälsofrämjande och bättre 
förebyggande av sjukdomar: Program om 
medicinsk information skulle kunna 
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folkhälsoåtgärder som är lämpligast när 
det gäller livsstilar och insatser på olika 
nivåer och i olika sammanhang. Man 
kommer att fokusera på de bredare faktorer 
som påverkar folkhälsan och hur de 
samverkar både på individuell nivå och 
samhällsnivå (t.ex. kost, stress, tobak och 
andra substanser, fysisk aktivitet, kulturellt 
sammanhang, socio-ekonomiska faktorer 
och miljöfaktorer). Framför allt den 
mentala hälsan kommer att betraktas ur 
livslångt perspektiv.

genomföras som en del av detta 
temaområde för att öka förståelsen för 
hälsohoten, eventuella medicinska 
behandlingar och beteenden för att 
förbättra folkhälsan och den individuella 
hälsan. Problemen i kontakterna mellan 
patient och läkare, framför allt patientens 
behov av att få grundlig och begriplig 
information om sina problem och hur de 
skall hanteras står fortfarande i vägen för 
en positiv och öppen inställning till 
hälsorelaterade frågor. Förbättrad 
kommunikation och förtroendeskapande 
åtgärder behövs för att främja hälsan och 
förebygga sjukdomar. 

Or. en

Motivering

Medicinsk information är på väg att bli ett mycket kraftfullt verktyg för att minska medicinska 
misstag och sjukdomskostnader. I dessa internettider är medicinsk information på hög teknisk 
nivå tillgänglig för alla, oavsett om han/hon har den kompetens som krävs för att använda 
Internet. Genom att identifiera de rätta kommunikationssystemen för att förbättra förståelsen 
för medicinska termer och problem kommer den allmänna hanteringen av hälsofrågor i 
Europa att förbättras avsevärt.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 278
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Optimering av hälsovården för Europas 

medborgare, strecksats 1a (ny)

– Forskning inom kritiska 
riskbedömningsfrågor såsom: 1) 
Exponeringsbedömning av tillverkade 
nanopartiklar; 2)  Toxikologi om 
tillverkade nanopartiklar; 3) Förmåga att 
extrapolera toxiciteten på nanopartiklar 
genom att använda befintliga toxikologiska 
databaser för partiklar och fibrer; 4) 
Tillverkade nanopartiklars öde, transport, 
persistens och omvandling i miljön och ur 
ett biologiskt perspektiv; 5) Tillverkade 
nanopartiklars återanvändbarhet och 
allmänna hållbarhet.
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Or. en

Ändringsförslag från Jan Christian Ehler och Angelika Niebler

Ändringsförslag 279
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Optimering av hälsovården för Europas 

medborgare, strecksats 2

– Omsättning av kliniska resultat i klinisk 
praxis, dvs. bättre utnyttjande av läkemedel 
och lämplig tillämpning av interventioner 
inriktade på beteende och organisation samt 
hälsoterapier och -teknik. Patientsäkerheten 
kommer att uppmärksammas särskilt, så att 
man kan ringa in vad som är bästa kliniska 
praxis, förstå beslutsfattandet i kliniska 
situationer inom primär- och 
specialistvården, samt uppmuntra en 
sjukvård som är baserad på fakta och 
patientansvar. Man kommer att fokusera på 
jämförande studier av strategier och 
undersökningar av resultaten av olika 
interventioner, däribland läkemedel, och ta 
hänsyn till uppgifter från 
läkemedelsövervakningen, patientspecifika 
faktorer (t.ex. genetiska förutsättningar, 
ålder, kön och tilltro till behandlingen) samt 
förhållandet kostnader och nytta.

– Omsättning av kliniska resultat i klinisk 
praxis, dvs. bättre utnyttjande av läkemedel 
(exempelvis för att undvika 
antibiotikaresistens) och lämplig 
tillämpning av interventioner inriktade på 
beteende och organisation samt hälsoterapier 
och -teknik. Patientsäkerheten kommer att 
uppmärksammas särskilt, så att man kan 
ringa in vad som är bästa kliniska praxis, 
förstå beslutsfattandet i kliniska situationer 
inom primär- och specialistvården, samt 
uppmuntra en sjukvård som är baserad på 
fakta och patientansvar. Man kommer att 
fokusera på jämförande studier av strategier 
och undersökningar av resultaten av olika 
interventioner, däribland läkemedel, och ta 
hänsyn till uppgifter från 
läkemedelsövervakningen, patientspecifika 
faktorer (t.ex. genetiska förutsättningar, 
ålder, kön och tilltro till behandlingen) samt 
förhållandet kostnader och nytta.

Or. de

Motivering

Antibiotikaresistens är ett växande problem i västvärldens industrisamhällen och orsakar ett 
stort antal dödsfall och extrema kostnader för hälso- och sjukvårdssystemen.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 280
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Optimering av hälsovården för Europas 

medborgare, strecksats 2

– Omsättning av kliniska resultat i klinisk 
praxis, dvs. bättre utnyttjande av läkemedel 
och lämplig tillämpning av interventioner 

– Omsättning av kliniska resultat i klinisk 
praxis, dvs. bättre utnyttjande av läkemedel 
och lämplig tillämpning av interventioner 
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inriktade på beteende och organisation samt 
hälsoterapier och -teknik. Patientsäkerheten 
kommer att uppmärksammas särskilt, så att 
man kan ringa in vad som är bästa kliniska 
praxis, förstå beslutsfattandet i kliniska 
situationer inom primär- och 
specialistvården, samt uppmuntra en 
sjukvård som är baserad på fakta och 
patientansvar. Man kommer att fokusera på 
jämförande studier av strategier och 
undersökningar av resultaten av olika 
interventioner, däribland läkemedel, och ta 
hänsyn till uppgifter från 
läkemedelsövervakningen, patientspecifika 
faktorer (t.ex. genetiska förutsättningar, 
ålder, kön och tilltro till behandlingen) samt 
förhållandet kostnader och nytta.

inriktade på beteende och organisation samt 
hälsoterapier och -teknik. Patientsäkerheten 
kommer att uppmärksammas särskilt, så att 
man kan ringa in vad som är bästa kliniska 
praxis, förstå beslutsfattandet i kliniska 
situationer inom primär- och 
specialistvården, uppmuntra en sjukvård 
som är baserad på fakta och patientansvar 
samt utveckla och systematisera åtgärderna 
för att förbättra patientens personliga och 
sociala autonomi. Man kommer att fokusera 
på jämförande studier av strategier och 
undersökningar av resultaten av olika 
interventioner, däribland läkemedel, och ta 
hänsyn till uppgifter från 
läkemedelsövervakningen, patientspecifika 
faktorer (t.ex. genetiska förutsättningar, 
ålder, kön och tilltro till behandlingen) samt 
förhållandet kostnader och nytta.

Or. it

Motivering

Patientens livskvalitet är starkt kopplad till graden av autonomi, som därför bör tillhöra 
målen när det gäller att förbättra hälsovårdsprestationerna för Europas medborgare.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 281
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Optimering av hälsovården för Europas 

medborgare, strecksats 3

– Kvalitet och, solidaritet inom hälsovården 
samt dess hållbarhet: Upprättande av en bas 
i förhållande till vilken de olika länderna kan 
anpassa sin hälsovård mot bakgrund av 
andras erfarenheter, där viktiga faktorer som 
nationellt sammanhang och 
befolkningsrelaterade särdrag beaktas 
(åldrande, mobilitet, migration, utbildning, 
socio-ekonomisk situation och förändringar 
på arbetsmarknaden, osv.) Man kommer att 
fokusera på de organisatoriska, ekonomiska 
och regleringsmässiga aspekterna av 
hälsovårdsystemen, genomförandet av dem 
och resultaten i fråga om effektivitet och lika 

– Kvalitet och, solidaritet inom hälsovården 
samt dess hållbarhet: Upprättande av en bas 
i förhållande till vilken de olika länderna kan 
anpassa sin hälsovård mot bakgrund av 
andras erfarenheter, där viktiga faktorer som 
nationellt sammanhang och 
befolkningsrelaterade särdrag beaktas 
(åldrande, mobilitet, migration, utbildning, 
socio-ekonomisk situation och förändringar 
på arbetsmarknaden, osv.) Tillgång till 
hälsovård för missgynnade 
befolkningsgrupper, bland annat 
funktionshindrade personer. Man kommer 
att fokusera på de organisatoriska, 
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möjligheter. Investeringsfrågor och 
mänskliga resurser kommer att 
uppmärksammas särskilt.

ekonomiska och regleringsmässiga 
aspekterna av hälsovårdsystemen, 
genomförandet av dem och resultaten i fråga 
om effektivitet och lika möjligheter. 
Investeringsfrågor och mänskliga resurser 
kommer att uppmärksammas särskilt. .

Or. en

Motivering

Forskning om hur hälsovården når fram till missgynnade grupper måste tas i beaktande.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 282
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Optimering av hälsovården för Europas 

medborgare, strecksats 3a (ny)

– Användning av och potentiella fördelar 
med kompletterande och alternativ 
medicin. Att kartlägga framgångsrika 
åtgärder inom kompletterande och 
alternativ medicin i syfte att förbättra EU-
medborgarnas hälsa.

Or. en

Motivering

EU:s medborgare använder i allt större utsträckning metoder inom kompletterande och 
alternativ medicin som en del i sin hälsovård.  Metoder inom kompletterande och alternativ 
medicin bör utforskas systematiskt som en potentiell dellösning på det snabbt växande 
problemet med antimikrobiell resistans.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 283
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Optimering av hälsovården för Europas 

medborgare, strecksats 3b (ny)

– Överbryggande forskning om sjukdomar 
som orsakas av miljö- och arbetsrelaterade 
stressfaktorer såsom astma och allergier.



PE 374.083v01-00 66/93 AM\614619SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 284
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Internationellt samarbete, stycke 1

Internationellt samarbete är en del av 
temaområdet och det är av särskilt stor 
betydelse för forskningsområden inriktade 
på globala hälsoproblem, som antimikrobiell 
resistens, hiv/aids, malaria, tuberkulos och 
nya pandemier. Detta kan också involvera 
fastställande av nya prioriteringar i fråga om 
internationella initiativ, såsom ”Global HIV 
Vaccine Enterprise” (internationell 
forskningsallians inriktad på att få fram ett 
hiv-vaccin). Under förutsättning att ett 
långsiktigt partnerskap mellan Europa och 
utvecklingsländerna på området klinisk 
forskning blir konsoliderat på lång sikt, 
kommer ytterligare stöd att ges till 
Partnerskapet mellan Europa och 
utvecklingsländerna på området klinisk 
prövning (EDCTP) i förhållande till resultat 
och framtida behov. EDCTP-programmet 
kommer också i fortsättningen att inriktas på 
avancerad klinisk prövning i syfte att 
utveckla nya vaccin, mikrobicider och 
läkemedel mot de tre sjukdomarna i länderna 
i Afrika söder om Sahara.

Det internationella samarbetet bör inriktas 
på två prioriterade aspekter: samarbete 
med industriländer i särskilda frågor av 
gemensamt intresse, som i huvudsak bör ha 
anknytning till detta prioriterade tema, och 
samarbete med utvecklingsländer kring 
projekt inriktade på globala hälsoproblem, 
som antimikrobiell resistens, hiv/aids, 
malaria, tuberkulos och nya pandemier. 
Detta kan också involvera fastställande av 
nya prioriteringar i fråga om internationella 
initiativ, såsom ”Global HIV Vaccine 
Enterprise” (internationell forskningsallians 
inriktad på att få fram ett hiv-vaccin). Under 
förutsättning att det sker en extern 
vetenskaplig och teknisk utvärdering, att 
programmets kommitté yttrar sig och att ett 
långsiktigt partnerskap mellan Europa och 
utvecklingsländerna på området klinisk 
forskning blir konsoliderat på lång sikt 
kommer, efter att resultaten och det 
genomförda arbetet utvärderats, ytterligare 
stöd att ges till Partnerskapet mellan Europa 
och utvecklingsländerna på området klinisk 
prövning (EDCTP) i förhållande till resultat 
och framtida behov. EDCTP-programmet 
kommer också i fortsättningen att inriktas på 
avancerad klinisk prövning i syfte att 
utveckla nya vaccin, mikrobicider och 
läkemedel mot de tre sjukdomarna i länderna 
i Afrika söder om Sahara.

Or. es

Motivering

Ändringsförslaget är en utvidgning av tidigare ändringsförslag 59. Plattformen för kliniska 
prövningar är mycket viktig, men den är för närvarande inte effektiv och dess arbetsform 
förefaller inte vara godtagbar. Dess arbete måste fortsätta, men först efter att problemen har 
lösts.
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Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 285
Bilaga I, Teman, punkt 2 - Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Mål

Att skapa en europeisk kunskapsbaserad 
bioekonomi där vetenskap, industri och 
berörda parter på andra områden 
sammanförs för att utnyttja nya och 
framväxande forskningsmöjligheter 
inriktade på sociala och ekonomiska frågor 
som den växande efterfrågan på säkrare och 
hälsosammare livsmedel av högre kvalitet 
(utan att djuren och deras välbefinnande 
eller landsbygden förloras ur sikte), hållbar 
användning och produktion av förnybara 
bioresurser, den ökande risken för 
epizootiska och zoonotiska sjukdomar och 
livsmedelsrelaterade störningar, hoten mot 
en hållbar och säker jordbruks- och 
fiskeriproduktion till följd av framför allt 
klimatförändringar. 

Att skapa en europeisk kunskapsbaserad 
bioekonomi där vetenskap, industri och 
berörda parter på andra områden 
sammanförs för att utreda hur målen för ett 
framtida hållbart jordbruk kan förverkligas 
på ett säkert, kostnadseffektivt och 
miljövänligt sätt och för att utnyttja nya och 
framväxande forskningsmöjligheter 
inriktade på sociala och ekonomiska frågor 
som den växande efterfrågan på säkrare och 
hälsosammare livsmedel av högre kvalitet 
(utan att djuren och deras välbefinnande 
eller landsbygden förloras ur sikte), hållbar 
användning och produktion av förnybara 
bioresurser, den ökande risken för 
epizootiska och zoonotiska sjukdomar och 
livsmedelsrelaterade störningar, hoten mot 
en hållbar och säker jordbruks- och 
fiskeriproduktion till följd av framför allt 
klimatförändringar och den växande 
efterfrågan på livsmedel av hög kvalitet 
som produceras med hänsyn till 
djurskyddet och landsbygden. 

Or. en

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 286
Bilaga I, Teman, punkt 2 - Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Tillvägagångssätt, stycke 1

Detta temaområde kommer att stärka 
kunskapsbasen, frambringa innovationer och 
tillhandahålla strategiskt stöd för att bygga 
upp en europeisk kunskapsbaserad 
bioekonomi (KBBE). Forskningen kommer 
att inriktas på hållbar förvaltning, produktion 
och utnyttjande av bioresurser, särskilt via 
biovetenskap och bioteknik, samt på 
konvergens med annan teknik i syfte att få 

Detta temaområde kommer att stärka 
kunskapsbasen, frambringa innovationer och 
tillhandahålla strategiskt stöd för att bygga 
upp en europeisk kunskapsbaserad 
bioekonomi (KBBE). Forskningen kommer 
att inriktas på hållbar förvaltning, produktion 
och utnyttjande av bioresurser, särskilt via 
biovetenskap och bioteknik, samt på 
konvergens med annan teknik i syfte att få 
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fram nya och miljöeffektiva och 
konkurrenskraftiga produkter från Europas 
jordbruks-, fiske-, vattenbruks-, livsmedels-, 
hälso- och skogsbruksbaserade eller -
relaterade industri. Forskningen kommer att
ge viktiga bidrag till genomförandet och 
utarbetandet av EU:s politik och lagstiftning 
och den kommer särskilt att handla om eller 
stödja den gemensamma jordbrukspolitiken, 
jordbruks- och handelsfrågor, förordningar 
om livsmedelssäkerhet, djurhälsopolitik, 
bekämpning av djursjukdomar och 
djurskyddskrav i gemenskapen, miljö och 
biologisk mångfald, EU:s skogsbruksstrategi 
och den gemensamma fiskeripolitiken som 
syftar till att få till stånd en hållbar 
utveckling inom fiske och vattenbruk. 
Forskningen kommer också att inriktas på att 
utveckla nya och redan existerande 
indikatorer till stöd för analys, utveckling 
och övervakning av dessa politikområden.

fram nya och miljöeffektiva och 
konkurrenskraftiga produkter från Europas 
jordbruks-, fiske-, vattenbruks-, livsmedels-, 
hälso- och skogsbruksbaserade eller -
relaterade industri. Forskningen kan efter 
samråd med andra berörda parter, t.ex. 
miljö- eller 
konsumentskyddsorganisationer, och med 
beaktande av deras synpunkter ge viktiga 
bidrag till genomförandet och utarbetandet 
av EU:s politik och lagstiftning och den 
kommer särskilt att handla om eller stödja 
den gemensamma jordbrukspolitiken, 
jordbruks- och handelsfrågor, förordningar 
om livsmedelssäkerhet, djurhälsopolitik, 
bekämpning av djursjukdomar och 
djurskyddskrav i gemenskapen, miljö och 
biologisk mångfald, EU:s skogsbruksstrategi 
och den gemensamma fiskeripolitiken som 
syftar till att få till stånd en hållbar 
utveckling inom fiske och vattenbruk. 
Forskningen kommer också att inriktas på att 
utveckla nya och redan existerande 
indikatorer till stöd för analys, utveckling 
och övervakning av dessa politikområden.

Or. en

Ändringsförslag från Eluned Morgan och Glenys Kinnock

Ändringsförslag 287
Bilaga I, Teman, punkt 2 - Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Tillvägagångssätt, stycke 2

Framför allt livsmedelsindustrin, som till 
90 % utgörs av små och medelstora företag, 
kommer att dra nytta av mycket av 
forskningen, som t.ex. verksamheten för 
riktad teknikspridning och tekniköverföring, 
särskilt när det gäller integrering och 
spridning av avancerade och miljöeffektiva 
tekniker, metoder och processer samt 
utveckling av standarder. Högteknologiska 
företagsstarter baserade på bio-, nano- och 
informations och kommunikationsteknik 
förväntas bidra stort på områden som 
växtförädling, förbättrade grödor och 
växtskydd, avancerad detektions- och 

Framför allt livsmedelsindustrin, som till 
90 % utgörs av små och medelstora företag, 
kommer att dra nytta av mycket av 
forskningen, som t.ex. verksamheten för 
riktad teknikspridning och tekniköverföring, 
särskilt när det gäller integrering och 
spridning av avancerade och miljöeffektiva 
tekniker, metoder och processer samt 
utveckling av standarder. Högteknologiska 
företagsstarter baserade på bio-, nano- och 
informations och kommunikationsteknik 
förväntas bidra stort på områden som 
växtförädling, förbättrade grödor och 
växtskydd, avancerad detektions- och 
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övervakningsteknik för att garantera 
livsmedelssäkerhet och -kvalitet, samt nya 
industriella bioprocesser. 

övervakningsteknik för att garantera 
livsmedelssäkerhet och -kvalitet, samt nya 
industriella bioprocesser. Inga medel från 
sjunde ramprogrammet får gå till 
utvecklingen av genetiskt modifierade
grödor.

Or. en

Motivering

Eftersom man fortfarande inte vet hur människor påverkas av genmodifierade grödor bör 
inga gemenskapsmedel gå till utvecklingen av dessa.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 288
Bilaga I, Teman, punkt 2 - Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Tillvägagångssätt, stycke 2

Framför allt livsmedelsindustrin, som till 
90 % utgörs av små och medelstora företag, 
kommer att dra nytta av mycket av 
forskningen, som t.ex. verksamheten för 
riktad teknikspridning och tekniköverföring, 
särskilt när det gäller integrering och 
spridning av avancerade och miljöeffektiva 
tekniker, metoder och processer samt 
utveckling av standarder. Högteknologiska 
företagsstarter baserade på bio-, nano- och 
informations och kommunikationsteknik 
förväntas bidra stort på områden som 
växtförädling, förbättrade grödor och 
växtskydd, avancerad detektions- och 
övervakningsteknik för att garantera 
livsmedelssäkerhet och -kvalitet, samt nya 
industriella bioprocesser. 

Först och främst är det små industrier,
livsmedelsindustrin, som till 90 % -utgörs av 
små och medelstora företag, kommer att dra 
nytta av mycket av forskningen, som t.ex. 
verksamheten för riktad teknikspridning och 
tekniköverföring, särskilt när det gäller 
integrering och spridning av avancerade och 
miljöeffektiva tekniker, metoder och 
processer samt utveckling av standarder. 
Högteknologiska företagsstarter baserade på 
bio-, nano- och informations och 
kommunikationsteknik förväntas bidra stort 
på områden som växtförädling, förbättrade 
grödor och växtskydd, avancerad detektions-
och övervakningsteknik för att garantera 
livsmedelssäkerhet och -kvalitet, samt nya 
industriella bioprocesser. 

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 596 till Jerzy Buzeks förslag till betänkande 
om sjunde ramprogrammet)

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz och Caroline Lucas

Ändringsförslag 289
Bilaga I, Teman, punkt 2 - Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Tillvägagångssätt, stycke 3
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Flera europeiska teknikplattformar som 
täcker områden som växtgenomik och 
bioteknik, skogsbruk och skogsbaserad 
industri, global djurhälsa, 
husdjursuppfödning, livsmedel, vattenbruk 
och industriell bioteknik, kommer att bidra 
till att fastställa gemensamma 
forskningsprioriteter för detta temaområde. 
Detta kommer att ske genom att man 
identifierar möjliga framtida initiativ i stor 
skala som t.ex. demonstrationsprojekt för 
framställning av bulkkemikalier från 
biomassa (växtcellvägg, biobränslen, 
biopolymerer), och får till stånd ett brett 
deltagande och omfattande integrering när 
det gäller alla berörda parter. När det visar 
sig lämpligt kommer man att arbeta för att 
öka samordningen av nationella 
forskningsprogram. Detta kommer att ske i 
nära samordning med projekt inom ramen 
för ERA-NET, teknikplattformar och andra 
berörda aktörer, såsom Ständiga 
kommittén för jordbruksforskning eller 
eventuella framtida strukturer för 
samordning av europeisk havsforskning.

Flera europeiska teknikplattformar som 
täcker områden som växtgenomik och 
bioteknik, skogsbruk och skogsbaserad 
industri, global djurhälsa, 
husdjursuppfödning, med särskild 
uppmärksamhet riktad mot aviär influensa 
och fågeluppfödningens effekter på denna,
livsmedel, vattenbruk och industriell 
bioteknik, kommer att bidra till att fastställa 
gemensamma forskningsprioriteter för detta 
temaområde. Detta kommer att ske genom 
att man identifierar möjliga framtida initiativ 
i stor skala som t.ex. demonstrationsprojekt 
för framställning av bulkkemikalier från 
biomassa (växtcellvägg, biobränslen, 
biopolymerer), och får till stånd ett brett 
deltagande och omfattande integrering när 
det gäller alla berörda parter. 

Or. en

Motivering

Det finns en växande oro för att den snabba spridningen av aviär influensa i vissa delar av 
världen inte helt och hållet beror på  naturen, utan på handel och kommersiell verksamhet. 
Trots att ett stort antal vilda fåglar har testats för fågelinfluensa har forskare sällan upptäckt 
levande fåglar som bär på högpatogen fågelinfluensa, vilket betyder att dessa fåglar inte är 
några effektiva spridare av viruset. Det är mer sannolikt att viruset sprids genom fåglars 
rörelser, fågelprodukter eller infekterat material från fågeluppfödare, såsom fågelfoder och 
gödsel. Ändå har internationella byråer ägnat mycket uppmärksamhet åt detta spridningssätt. 
Det är därför viktigt att undersöka fågeluppfödarnas roll när det gäller spridning av aviär 
influensa.

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 290
Bilaga I, Teman, punkt 2 - Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Verksamhet, punktsats 1, 

strecksats 1

– Underlätta forskning kring de centrala – Underlätta forskning kring de centrala 
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långsiktiga drivkrafterna för hållbar 
produktion och förvaltning av biologiska 
resurser (mikroorganismer, växter och djur) 
inklusive utnyttjande av biologisk mångfald 
och nya bioaktiva molekyler inom dessa 
biologiska system. Forskningen kommer att 
omfatta teknik på områdena genomik, 
proteomik, metabolomik samt 
konvergerande teknik och integreringen av 
dessa med systembiologiska metoder, samt 
utveckling av grundläggande verktyg och 
teknik som t.ex. bioinformatik och relevanta 
databaser tillika med metoder för 
identifiering av sorter inom artgrupper.

långsiktiga drivkrafterna för hållbar 
produktion och förvaltning av biologiska 
resurser (mikroorganismer, växter och djur) 
inklusive utnyttjande av biologisk mångfald 
och nya bioaktiva molekyler inom dessa 
biologiska system. Forskningen kommer att 
omfatta teknik på områdena genomik, 
proteomik, metabolomik samt 
konvergerande teknik och integreringen av 
dessa med systembiologiska metoder, samt 
utveckling av grundläggande verktyg och 
teknik som t.ex. bioinformatik och relevanta 
databaser tillika med metoder för
identifiering av sorter inom artgrupper.
Man nämner utnyttjandet av den biologiska 
mångfalden, men inte skyddet av den. Det 
måste tydligt framgå att studier av 
mångfalden och dess molekylära 
bestämning handlar om att skydda 
mångfalden, inte endast om att hitta nya 
sätt  att utnyttja den. Skydd och bevarande 
av miljön är centralt när det gäller hållbar 
hantering av biologiska resurser. En bättre 
integration med temaområdet ”Miljö” bör  i 
detta sammanhang betonas.

Or. en

Motivering

Mångfalden håller snabbt på att gå förlorad och mänskliga faktorer kan inte reparera sådant 
som vi förlorar.

Det är viktigt att utveckla och genomföra en klassificering av DNA i ett laboratorium utrustat 
med moderna verktyg inom bioteknik och bioinformatik. Detta skulle skynda på en 
inventering av den biologiska mångfalden och öppna nya möjligheter för ekologisk forskning 
samt främja skyddet av den biologiska mångfalden.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 291
Bilaga I, Teman, punkt 2 - Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Verksamhet, punktsats 1, 

strecksats 2

– Ökad hållbarhet och konkurrenskraft 
(jämsides med minskande miljöeffekter) 
inom jordbruk, skogsbruk, fiske och 

– Ökad hållbarhet och konkurrenskraft 
(jämsides med minskande miljöeffekter) 
inom jordbruk, skogsbruk, fiske och 



PE 374.083v01-00 72/93 AM\614619SV.doc

SV

vattenbruk genom utveckling av ny teknik 
och utrustning, nya övervakningssystem, nya 
växtförädlings- och produktionssystem, 
förbättringar av den vetenskapliga och 
tekniska basen för fiskeriförvaltning och en 
bättre förståelse av samspelet mellan olika 
system (jordbruk och skogsbruk, fiske och 
vattenbruk) genom en metod som inbegriper 
hela ekosystemet. För landbaserade 
biologiska resurser kommer särskild tonvikt 
att läggas vid resurssnåla och ekologiska 
produktionssystem, förbättrad 
resursförvaltning och nya typer av foder, 
samt nya sorters växter (grödor och träd) 
med förbättrad sammansättning och 
uppbyggnad samt som är stresståligare och 
kräver mindre gödningsmedel. Detta 
kommer att stödjas genom forskning i 
biosäkerhet samt samexistens och spårbarhet 
när det gäller nya växtförädlingssystem och -
produkter. Växthälsan kommer att förbättras 
genom bättre kunskaper om ekologi, 
skadedjursbiologi, sjukdomar och andra hot 
samt genom stöd till kontroll av 
sjukdomsutbrott och till förbättring av 
verktyg och teknik för en hållbar 
skadedjursförvaltning. För biologiska 
resurser från havsmiljöer kommer 
tyngdpunkten att läggas vid grundläggande 
biologiska funktioner, säkra och 
miljövänliga produktionssystem och säkert 
och miljövänligt foder till odlade arter, samt 
vid fiskeribiologi, dynamiken inom blandat 
fiske, samspelet mellan olika 
fiskeverksamheter och det marina 
ekosystemet samt vid flottbaserade, 
regionala och fleråriga förvaltningssystem.

vattenbruk genom utveckling av ny teknik 
och utrustning, nya övervakningssystem, nya 
växtförädlings- och produktionssystem, 
förbättringar av den vetenskapliga och 
tekniska basen för fiskeriförvaltning, skörd 
genom plantskolning, växtskydd och 
förbättrade produktionssystem, och en 
bättre förståelse av samspelet mellan olika 
system (jordbruk och skogsbruk, fiske och 
vattenbruk) genom en metod som inbegriper 
hela ekosystemet. För landbaserade 
biologiska resurser kommer särskild tonvikt 
att läggas vid resurssnåla och ekologiska 
produktionssystem, förbättrad 
resursförvaltning och nya typer av foder, 
samt nya sorters växter (grödor och träd) 
med förbättrad sammansättning och 
uppbyggnad samt som är stresståligare och 
kräver mindre gödningsmedel. Detta 
kommer att stödjas genom forskning i 
biosäkerhet samt samexistens och spårbarhet 
när det gäller nya växtförädlingssystem och -
produkter. Växthälsan kommer att förbättras 
genom bättre kunskaper om ekologi, 
skadedjursbiologi, sjukdomar och andra hot 
samt genom stöd till kontroll av 
sjukdomsutbrott och till förbättring av 
verktyg och teknik för en hållbar 
skadedjursförvaltning. För biologiska 
resurser från havsmiljöer kommer 
tyngdpunkten att läggas vid grundläggande 
biologiska funktioner, säkra och 
miljövänliga produktionssystem och säkert 
och miljövänligt foder till odlade arter, samt 
vid fiskeribiologi, dynamiken inom blandat 
fiske, samspelet mellan olika 
fiskeverksamheter och det marina 
ekosystemet samt vid flottbaserade, 
regionala och fleråriga förvaltningssystem.

Or. it

Motivering

Jordbruket kan förbättras genom plantskolning, stöd till växtskydd och innovativa 
produktionssystem. Omsättningen av data, kunskaper och slutsatser från olika 
forskningsområden i nya innovativa marknadsprodukter som härrör från klassisk och 
bioteknisk plantskolning är avgörande för ett konkurrenskraftigt europeiskt jordbruk.
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Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 292
Bilaga I, Teman, punkt 2 - Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Verksamhet, punktsats 1, 

strecksats 2

– Ökad hållbarhet och konkurrenskraft 
(jämsides med minskande miljöeffekter) 
inom jordbruk, skogsbruk, fiske och 
vattenbruk genom utveckling av ny teknik 
och utrustning, nya övervakningssystem, nya 
växtförädlings- och produktionssystem, 
förbättringar av den vetenskapliga och 
tekniska basen för fiskeriförvaltning och en 
bättre förståelse av samspelet mellan olika 
system (jordbruk och skogsbruk, fiske och 
vattenbruk) genom en metod som inbegriper 
hela ekosystemet. För landbaserade 
biologiska resurser kommer särskild tonvikt 
att läggas vid resurssnåla och ekologiska 
produktionssystem, förbättrad 
resursförvaltning och nya typer av foder, 
samt nya sorters växter (grödor och träd) 
med förbättrad sammansättning och 
uppbyggnad samt som är stresståligare och 
kräver mindre gödningsmedel. Detta 
kommer att stödjas genom forskning i 
biosäkerhet samt samexistens och spårbarhet 
när det gäller nya växtförädlingssystem och -
produkter. Växthälsan kommer att förbättras 
genom bättre kunskaper om ekologi, 
skadedjursbiologi, sjukdomar och andra hot 
samt genom stöd till kontroll av 
sjukdomsutbrott och till förbättring av 
verktyg och teknik för en hållbar 
skadedjursförvaltning. För biologiska 
resurser från havsmiljöer kommer 
tyngdpunkten att läggas vid grundläggande 
biologiska funktioner, säkra och 
miljövänliga produktionssystem och säkert 
och miljövänligt foder till odlade arter, samt 
vid fiskeribiologi, dynamiken inom blandat 
fiske, samspelet mellan olika 
fiskeverksamheter och det marina 
ekosystemet samt vid flottbaserade, 
regionala och fleråriga förvaltningssystem.

– Ökad hållbarhet och konkurrenskraft 
(jämsides med minskande miljöeffekter) 
inom jordbruk, skogsbruk, fiske och 
vattenbruk genom utveckling av ny teknik 
och utrustning, nya övervakningssystem, nya 
växtförädlings- och produktionssystem, 
förbättringar av den vetenskapliga och 
tekniska basen för fiskeriförvaltning och en 
bättre förståelse av samspelet mellan olika 
system (jordbruk och skogsbruk, fiske och 
vattenbruk) genom en metod som inbegriper 
hela ekosystemet. För landbaserade 
biologiska resurser kommer särskild tonvikt 
att läggas vid resurssnåla och ekologiska 
produktionssystem, förbättrad 
resursförvaltning och nya typer av foder, 
samt nya sorters växter (grödor och träd) 
med förbättrad sammansättning och 
uppbyggnad samt som är stresståligare och 
kräver mindre gödningsmedel. Detta 
kommer att stödjas genom forskning i 
biosäkerhet samt samexistens och spårbarhet
när det gäller nya växtförädlingssystem och -
produkter. Växthälsan kommer att förbättras 
genom bättre kunskaper om ekologi, 
skadedjursbiologi, sjukdomar och andra hot 
samt genom stöd till kontroll av 
sjukdomsutbrott och till förbättring av 
verktyg och teknik för en hållbar 
skadedjursförvaltning. För biologiska 
resurser från havsmiljöer kommer 
tyngdpunkten att läggas vid grundläggande 
biologiska funktioner, säkra och 
miljövänliga produktionssystem och säkert 
och miljövänligt foder till odlade arter, samt 
vid fiskeribiologi, dynamiken inom blandat 
fiske, samspelet mellan olika 
fiskeverksamheter och det marina 
ekosystemet samt vid flottbaserade, 
regionala och fleråriga förvaltningssystem.
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I detta område ingår naturligtvis bioteknik 
inom jordbruket, ett område som en 
majoritet av allmänheten fortfarande öppet 
kritiserar. Trots att en expert skulle kunna 
förstå formuleringen om användandet av 
bioteknik för att förbättra resurser och 
främja folkhälsan och miljön bör det 
tydligare framgå att en ändring syftar till  
att öka befolkningens hälsa och säkerhet.

Or. en

Motivering

Allt som avser jordbrukets bioteknik har överskuggats av icke-vetenskapliga fördomar och 
förutfattade meningar. Det är uppenbart att detta vetenskapliga forskningsområde i högsta 
grad kan bidra till att förbättra människors hälsa och säkerhet. Det är nödvändigt att 
definiera experimentella förhållanden och experiment i laboratorium och fält. Framsteg inom 
detta område är avgörande för konkurrenskraften och den europeiska befolkningens välfärd. 

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 293
Bilaga I, Teman, punkt 2 - Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Verksamhet, punktsats 1, 

strecksats 2

– Ökad hållbarhet och konkurrenskraft 
(jämsides med minskande miljöeffekter) 
inom jordbruk, skogsbruk, fiske och 
vattenbruk genom utveckling av ny teknik 
och utrustning, nya övervakningssystem, nya 
växtförädlings- och produktionssystem, 
förbättringar av den vetenskapliga och 
tekniska basen för fiskeriförvaltning och en 
bättre förståelse av samspelet mellan olika 
system (jordbruk och skogsbruk, fiske och 
vattenbruk) genom en metod som inbegriper 
hela ekosystemet. För landbaserade 
biologiska resurser kommer särskild tonvikt 
att läggas vid resurssnåla och ekologiska 
produktionssystem, förbättrad 
resursförvaltning och nya typer av foder, 
samt nya sorters växter (grödor och träd) 
med förbättrad sammansättning och 
uppbyggnad samt som är stresståligare och 
kräver mindre gödningsmedel. Detta 
kommer att stödjas genom forskning i 

– Ökad hållbarhet och konkurrenskraft 
(jämsides med minskande miljöeffekter) 
inom jordbruk, skogsbruk, fiske och 
vattenbruk genom utveckling av ny teknik 
och utrustning, nya övervakningssystem, nya 
växtförädlings- och produktionssystem, 
förbättringar av den vetenskapliga och 
tekniska basen för fiskeriförvaltning och en 
bättre förståelse av samspelet mellan olika 
system (jordbruk och skogsbruk, fiske och 
vattenbruk) genom en metod som inbegriper 
hela ekosystemet. För landbaserade
biologiska resurser kommer särskild tonvikt 
att läggas vid resurssnåla och ekologiska 
produktionssystem, förbättrad 
resursförvaltning och nya typer av foder, 
samt nya sorters växter (grödor och träd) 
med förbättrad sammansättning och 
uppbyggnad samt som är stresståligare och 
kräver mindre gödningsmedel. Detta 
kommer att stödjas genom forskning i 
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biosäkerhet samt samexistens och spårbarhet 
när det gäller nya växtförädlingssystem och -
produkter. Växthälsan kommer att förbättras 
genom bättre kunskaper om ekologi, 
skadedjursbiologi, sjukdomar och andra hot 
samt genom stöd till kontroll av 
sjukdomsutbrott och till förbättring av 
verktyg och teknik för en hållbar 
skadedjursförvaltning. För biologiska 
resurser från havsmiljöer kommer 
tyngdpunkten att läggas vid grundläggande 
biologiska funktioner, säkra och 
miljövänliga produktionssystem och säkert 
och miljövänligt foder till odlade arter, samt 
vid fiskeribiologi, dynamiken inom blandat 
fiske, samspelet mellan olika 
fiskeverksamheter och det marina 
ekosystemet samt vid flottbaserade, 
regionala och fleråriga förvaltningssystem.

biosäkerhet samt samexistens och spårbarhet 
när det gäller nya växtförädlingssystem och -
produkter. Växthälsan kommer att förbättras 
genom bättre kunskaper om ekologi, 
skadedjursbiologi, sjukdomar och andra hot 
samt genom stöd till kontroll av 
sjukdomsutbrott och till förbättring av 
verktyg och teknik för en hållbar 
skadedjursförvaltning. Förbättrade metoder 
kommer att utvecklas för att övervaka, 
bevara och öka markbördigheten. För 
biologiska resurser från havsmiljöer kommer 
tyngdpunkten att läggas vid grundläggande 
biologiska funktioner, säkra och 
miljövänliga produktionssystem och säkert 
och miljövänligt foder till odlade arter, samt 
vid fiskeribiologi, dynamiken inom blandat 
fiske, samspelet mellan olika 
fiskeverksamheter och det marina 
ekosystemet samt vid flottbaserade, 
regionala och fleråriga förvaltningssystem.

Or. en

Nyligen utförda studier på markbördighet tyder på en oroande försämring av den globala 
markbördigheten, något som utgör ett hot mot människans långsiktiga möjlighet att  försörja 
sig själv. Det organiska materialinnehållet minskar och erosionshastigheten ökar, något som 
eventuellt har orsakats av intensiva jordbruksproduktionsmetoder som i längden kanske är 
ohållbara.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 294
Bilaga I, Teman, punkt 2 - Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Verksamhet, punktsats 1, 

strecksats 4a (ny)

– Forskning om jordbrukpolitiska, 
marinpolitiska och skogspolitiska 
frågor, bland annat de ekonomiska, 
sociala och regionala konsekvenserna 
av reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken och WTO:s 
Doharunda, EU-utvidgningens 
inverkan på jordbruks- och 
landsbygdsutvecklingen i de gamla och 
nya medlemsstaterna samt 
marknadsutsikterna för 
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jordbruksprodukter, marina produkter 
och skogsbaserade produkter.

Or. en

Motivering

I det särskilda programmet ”Samarbete” bör det läggas särskild vikt vid jordbrukspolitiska 
frågor, eftersom EU, till följd av nya trender i Europa och resten av världen, för närvarande 
genomför den troligtvis mest banbrytande omformningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 295
Bilaga I, Teman, punkt 2 - Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Verksamhet, punktsats 2, 

strecksats 5

– Skydda både människors hälsa och miljön 
genom en bättre förståelse av 
livsmedels/foderkedjans inverkan på miljön. 
Här ingår studier av främmande ämnen i 
livsmedel och hälsoresultat och utveckling 
av bättre verktyg och metoder för 
bedömning av foder- och livsmedelskedjans 
påverkan på naturen. För att garantera 
kvalitet och skydd av livsmedelskedjans 
integritet krävs nya modeller för 
råvarukedjeanalys och övergripande 
förvaltningsstrategier för livsmedelskedjan, 
där även konsumentaspekter ingår.

– Skydda både människors hälsa och miljön 
genom en bättre förståelse av 
livsmedels/foderkedjans inverkan på miljön. 
Här ingår studier av främmande ämnen i 
livsmedel och hälsoresultat och utveckling 
av bättre verktyg och metoder för 
bedömning av foder- och livsmedelskedjans 
påverkan på naturen. För att garantera 
kvalitet och skydd av livsmedelskedjans 
integritet krävs nya modeller för 
råvarukedjeanalys och övergripande 
förvaltningsstrategier för livsmedelskedjan, 
där även konsumentaspekter ingår. Utveckla 
nya metoder för spårbarhet (GMO:er och 
icke-GMO:er). Djurfoders och 
djurläkemedels inverkan på människors 
hälsa.

Or. de

Motivering

Att utveckla nya metoder för spårbarhet är nödvändigt för att stärka konsumenternas 
förtroende. Detsamma gäller för den inverkan som användningen av djurfoder och 
djurläkemedel kan ha på människors hälsa.
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Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz och Hiltrud Breyer, för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 296
Bilaga I, Teman, punkt 2 - Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Verksamhet, punktsats 3, 

strecksats 1

– För att stärka kunskapsbasen och utveckla 
avancerad teknik för produktion av biomassa 
på land eller i havet, för energi- eller 
industriell användning. Detta kommer att 
omfatta tillämpning av genomik och 
metabolomik inom växt-, djur-, och 
bakterieforskningen, i syfte att förbättra 
produktiviteten och sammansättningen hos 
råmaterial och biomassa för optimal 
konvertering till produkter med högt 
mervärde, samtidigt som naturliga eller 
förbättrade organismer på land eller till havs 
används som nya källor. Vidare inbegriper 
detta full livscykelanalys av 
jordbruksmetoder, transporter samt lagring 
och saluföring av bio-produkter. Därmed 
kommer man också att behandla 
tillämpningen av industriell bioteknik inom 
hela sektorn för grödor, i syfte att ta tillvara 
hela potentialen hos en strategi som 
inbegriper bio-raffinaderier, och där också 
socio-ekonomiska, agronomiska och 
ekologiska aspekter samt konsumentaspekter 
tas i beaktande. Detta kommer att förstärkas 
genom en ökad förståelse och styrning av 
växt- och mikrobiell metabolism på cell- och 
lägre nivå, inom ramen för sådan produktion 
av varor med högt värde som sker hjälp av 
bioprocesser, vilka ger ökad avkastning, 
kvalitet och renhet för de konverterade 
produkterna, och där också biokatalytisk 
processdesign ingår. Vidare kommer 
bioteknik för nya och förbättrade 
högkvalitativa förnybara skogsbaserade 
produkter och processer med högt mervärde 
att användas eller utvecklas för en hållbarare 
skogs- och träproduktion, också när det 
gäller timmer och förnybara 
bioenergiresurser. Slutligen kommer man att 
granska möjligheterna att enbart med 
bioteknikens hjälp eller i kombination med 
växtsystem och kemiska katalysatorer, 
upptäcka, övervaka, behandla och avlägsna 

– För att stärka kunskapsbasen och utveckla 
avancerad teknik för produktion av biomassa 
på land eller i havet, för energi- eller 
industriell användning. Detta kommer att 
omfatta tillämpning av genomik och 
metabolomik inom växt-, djur-, och 
bakterieforskningen, i syfte att förbättra 
produktiviteten och sammansättningen hos 
råmaterial och biomassa för optimal 
konvertering till produkter med högt 
mervärde, samtidigt som naturliga eller 
förbättrade organismer på land eller till havs 
används som nya källor. Vidare inbegriper 
detta full livscykelanalys av 
jordbruksmetoder, transporter samt lagring 
och saluföring av bio-produkter. Därmed 
kommer man också att behandla 
tillämpningen av industriell bioteknik inom 
hela sektorn för grödor, i syfte att ta tillvara 
hela potentialen hos en strategi som 
inbegriper bio-raffinaderier, och där också 
socio-ekonomiska, agronomiska och 
ekologiska aspekter samt konsumentaspekter 
tas i beaktande. Detta kommer att förstärkas 
genom en ökad förståelse och styrning av 
växt- och mikrobiell metabolism på cell- och 
lägre nivå, inom ramen för sådan produktion 
av varor med högt värde som sker hjälp av 
bioprocesser, vilka ger ökad avkastning, 
kvalitet och renhet för de konverterade 
produkterna, och där också biokatalytisk 
processdesign ingår. Vidare kommer 
bioteknik för nya och förbättrade 
högkvalitativa förnybara skogsbaserade 
produkter och processer med högt mervärde 
att användas eller utvecklas för en hållbarare 
skogs- och träproduktion, också när det 
gäller timmer och förnybara 
bioenergiresurser. Slutligen kommer man att 
granska möjligheterna att enbart med 
bioteknikens hjälp eller i kombination med 
växtsystem och kemiska katalysatorer, 
upptäcka, övervaka, behandla och avlägsna 
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föroreningar. Tyngdpunkten kommer att 
läggas på att maximera det ekonomiska 
värdet av avfalls- och biprodukter genom 
nya bioprocesser.

föroreningar. Tyngdpunkten kommer att 
läggas på att maximera det ekonomiska 
värdet av avfalls- och biprodukter genom 
nya bioprocesser. När det gäller Europas 
allvarligare jordbruksproblem, t.ex. 
phytophthora (bladmögel) i potatis, 
fusarios (axfusarios) i vete och majs, 
triodia sylvina (kamsprötad rotfjäril) i majs 
och plasmopara (bladmögel) hos druvor 
osv., bör man göra jämförelser mellan 
genmodifierade, icke-genmodifierade och 
ekologiska botemedel för att visa vilken 
strategi som passar bäst för att lösa 
problemen.

Or. en

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 297
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Mål 

Förbättra konkurrenskraften för EU:s 
industri och ge Europa möjlighet att 
kontrollera och forma den framtida 
informations- och kommunikationstekniken 
så att efterfrågan inom samhället och 
ekonomin kan tillgodoses. Verksamheten 
kommer att stärka Europas vetenskapliga 
och tekniska bas och garantera en ledande 
ställning inom IKT på global nivå, driva och 
stimulera innovationer med hjälp av IKT och 
säkerställa att framstegen inom IKT snabbt 
omsätts i fördelar för Europas medborgare, 
företagsvärld, industri och regeringar.

Förbättra konkurrenskraften för EU:s 
industri och ge Europa möjlighet att 
kontrollera och forma den framtida 
informations- och kommunikationstekniken 
så att efterfrågan inom samhället och 
ekonomin kan tillgodoses. Verksamheten 
kommer att stärka Europas vetenskapliga 
och tekniska bas och garantera en ledande 
ställning inom IKT på global nivå, driva och 
stimulera innovationer med hjälp av IKT och 
säkerställa att framstegen inom IKT snabbt 
omsätts i fördelar för alla Europas 
medborgare, och i synnerhet äldre personer
och personer som hotas av social 
utslagning, t.ex. funktionshindrade 
personer, eller personer som har särskilda 
svårigheter att få tillgång till IKT, 
företagsvärld, industri och regeringar.

Or. en
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Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 298
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Inledning, stycke 1

Informations- och kommunikationstekniken 
(IKT) spelar en unik och erkänd roll när det 
gäller att frambringa innovationer, 
kreativitet och konkurrenskraft inom alla 
industrigrenar och tjänstesektorer. Den är av 
grundläggande betydelse i samband med 
centrala samhälleliga utmaningar och för 
moderniseringen av offentlig tjänster. 
Dessutom stöttar den framstegen på alla 
vetenskapliga och tekniska områden. Europa 
måste därför ha full kontroll över och kunna 
forma den framtida utvecklingen inom IKT, 
samt se till att IKT-baserade tjänster och 
produkter sprids och används till största 
möjliga nytta för medborgarna och 
företagsvärlden.

Informations- och kommunikationstekniken 
(IKT) spelar en unik och erkänd roll när det 
gäller att frambringa innovationer, 
kreativitet och konkurrenskraft inom alla 
industrigrenar och tjänstesektorer. Den är av 
grundläggande betydelse i samband med 
centrala samhälleliga utmaningar och för 
moderniseringen av offentliga tjänster. 
Dessutom stöttar den framstegen på alla 
vetenskapliga och tekniska områden. Europa 
måste därför ha full kontroll över och kunna 
forma den framtida utvecklingen inom IKT, 
samt se till att driftskompatibla och 
driftsäkra IKT-baserade tjänster och 
produkter sprids och används till största 
möjliga nytta för medborgarna och 
företagsvärlden.

Or. en

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 299
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Inledning, stycke 4

Inom temat IKT prioriteras strategisk 
forskning kring centrala teknikpelare, 
garanteras end-to-end-integrering av teknik 
och erbjuds kunskaper och medel att 
utveckla ett brett urval innovativa IKT-
tillämpningar. Verksamheten kommer att 
fungera som hävstång för de industriella och 
tekniska landvinningarna inom IKT-sektorn 
och förbättra konkurrenssituationen för 
viktiga IKT-intensiva sektorer – både genom 
innovativa IKT-baserade produkter och 
tjänster med högt värde och genom 
förbättringar av de organisatoriska 
processerna inom företag och förvaltningar. 
Även andra politikområden kommer att få 
stöd genom detta temaområde, i och med att 
IKT används för att tillgodose efterfrågan 

Inom temat IKT prioriteras strategisk 
forskning kring centrala teknikpelare, 
garanteras end-to-end-integrering av teknik 
och erbjuds kunskaper och medel att 
utveckla ett brett urval innovativa IKT-
tillämpningar. Verksamheten kommer att 
fungera som hävstång för de industriella och 
tekniska landvinningarna inom IKT-sektorn 
och förbättra konkurrenssituationen för 
viktiga IKT-intensiva sektorer – både genom 
innovativa IKT-baserade produkter och 
tjänster med högt värde och genom nya eller 
förbättrade organisatoriska processer inom 
företag och förvaltningar. Även andra 
politikområden kommer att få stöd genom 
detta temaområde, i och med att IKT 
används för att tillgodose efterfrågan från 
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från allmänheten och samhället. allmänheten och samhället.

Or. en

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz och Caroline Lucas, för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 300
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Inledning, stycke 4

Inom temat IKT prioriteras strategisk 
forskning kring centrala teknikpelare, 
garanteras end-to-end-integrering av teknik 
och erbjuds kunskaper och medel att 
utveckla ett brett urval innovativa IKT-
tillämpningar. Verksamheten kommer att 
fungera som hävstång för de industriella och 
tekniska landvinningarna inom IKT-sektorn 
och förbättra konkurrenssituationen för 
viktiga IKT-intensiva sektorer – både genom 
innovativa IKT-baserade produkter och 
tjänster med högt värde och genom 
förbättringar av de organisatoriska 
processerna inom företag och förvaltningar. 
Även andra politikområden kommer att få 
stöd genom detta temaområde, i och med att 
IKT används för att tillgodose efterfrågan 
från allmänheten och samhället.

Inom temat IKT prioriteras strategisk 
forskning kring centrala teknikpelare, 
garanteras end-to-end-integrering av teknik 
och erbjuds kunskaper och medel att 
utveckla ett brett urval innovativa IKT-
tillämpningar. Verksamheten kommer att 
fungera som hävstång för de industriella och 
tekniska landvinningarna inom IKT-sektorn 
och förbättra konkurrenssituationen för 
viktiga IKT-intensiva sektorer – både genom 
innovativa IKT-baserade produkter och 
tjänster med högt värde och genom 
förbättringar av de organisatoriska 
processerna inom företag och förvaltningar. 
Även andra politikområden kommer att få 
stöd genom detta temaområde, i och med att 
IKT används för att tillgodose efterfrågan 
från allmänheten och samhället, och 
använda IKT för hållbar utveckling, 
särskilt inom transportförvaltning, 
energibevarande och 
naturresursanvändning samt för att 
förhindra konflikter och noga övervaka 
alla eventuella konsekvenser av IKT för 
människors hälsa och välfärd, särskilt 
effekterna av elektromagnetisk strålning. 
Särskild tonvikt skall läggas vid att 
avskaffa juridiska, språkliga och 
geografiska hinder. 

Or. en

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 301
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Inledning, stycke 5
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Verksamheten kommer att täcka samarbete 
och nätverksinsatser, stödja gemensamma 
teknikinitiativ – inklusive utvalda aspekter 
av forskningen på områdena 
nanoelektronik och inbyggda datasystem –
och nationella programsamordningsinitiativ 
(även på området boende med hemtjänst). 
Prioriterad verksamhet kommer att omfatta 
ämnen som bygger på bland annat de 
europeiska teknikplattformarnas arbete. 
Samverkan över temagränserna kommer 
också att utvecklas med anknuten 
verksamhet inom andra särskilda program.

Verksamheten kommer att täcka samarbete 
och nätverksinsatser, och kan stödja 
gemensamma teknikinitiativ och nationella 
programsamordningsinitiativ (även inom
nanoteknik, inbyggda system och boende 
med hemtjänst). Prioriterad verksamhet 
kommer att omfatta ämnen som bygger på 
bland annat de europeiska 
teknikplattformarnas arbete. Samverkan över 
temagränserna kommer också att utvecklas 
med anknuten verksamhet inom andra 
särskilda program.

Or. en

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 302
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

punktsats 1, strecksats 1

– Nanoelektronik, fotonik ocn integrerade 
mikro/nanosystems: process-, apparat- och 
designteknik för att förbättra egenskaper 
med avseende på storlek, densitet, prestanda, 
energieffektivitet, tillverkning och 
kostnadseffektiviteten för komponenter, 
systems-on-a-chip (system med minne 
integrerat på ett chip), systems-in-package 
(system med minne integrerat på en liten 
yta) och integrerade system; fotoniska 
baskomponenter för en bred skala 
tillämpningar, datalagringssystem med hög 
prestanda/hög densitet, mycket stora och 
starkt integrerade displaylösningar; 
avkännings-, aktiverings-, visualiserings-
och bildframställningsapparatur, system med 
extremt låg strömförbrukning, alternativa 
energikällor/alternativ teknik för 
energilagring; heterogen 
teknik/systemintegrering; multifunktionella 
integrerade mikro-nano-bio-infosystem, 
elektronik på stora ytor, integrering i olika 
material/objekt, gränssnitt med levande 
organismer, (auto)sammanlänkning av 
molekyler eller atomer till stabila strukturer.

– Nanoelektronik, fotonik och integrerade 
mikro/nanosystems: process-, apparat-, 
design- och testteknik samt metoder för att 
förbättra egenskaper med avseende på 
storlek, densitet, prestanda, 
energieffektivitet, tillverkning och 
kostnadseffektiviteten för komponenter, 
systems-on-a-chip (system med minne 
integrerat på ett chip), systems-in-package 
(system med minne integrerat på en liten 
yta) och integrerade system; fotoniska 
baskomponenter för att generera, 
manipulera och upptäcka ljus för en bred 
skala tillämpningar, inklusive ultrasnabba 
komponenter, radiofrekvensutrustning, 
datalagringssystem med hög prestanda/hög 
densitet, mycket stora och starkt integrerade 
displaylösningar; avkännings-, aktiverings-, 
visualiserings- och 
bildframställningsapparatur, system med 
extremt låg strömförbrukning, alternativa 
energikällor/alternativ teknik för 
energilagring; heterogen 
teknik/systemintegrering, smarta system; 
multifunktionella integrerade mikro-nano-
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bio-infosystem, elektronik på stora ytor, 
integrering i olika material/objekt, gränssnitt 
med levande organismer, 
(auto)sammanlänkning av molekyler eller 
atomer till stabila strukturer.

Or. en

Ändringsförslag från Renato Brunetta

Ändringsförslag 303
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

punktsats 1, strecksats 1

– Nanoelektronik, fotonik ocn integrerade 
mikro/nanosystems: process-, apparat- och 
designteknik för att förbättra egenskaper 
med avseende på storlek, densitet, prestanda, 
energieffektivitet, tillverkning och 
kostnadseffektiviteten för komponenter, 
systems-on-a-chip (system med minne 
integrerat på ett chip), systems-in-package 
(system med minne integrerat på en liten 
yta) och integrerade system; fotoniska 
baskomponenter för en bred skala 
tillämpningar, datalagringssystem med hög 
prestanda/hög densitet, mycket stora och 
starkt integrerade displaylösningar; 
avkännings-, aktiverings-, visualiserings-
och bildframställningsapparatur, system med
extremt låg strömförbrukning, alternativa
energikällor/alternativ teknik för 
energilagring; heterogen 
teknik/systemintegrering; multifunktionella 
integrerade mikro-nano-bio-infosystem, 
elektronik på stora ytor, integrering i olika 
material/objekt, gränssnitt med levande 
organismer, (auto)sammanlänkning av 
molekyler eller atomer till stabila strukturer.

– Nanoelektronik, fotonik och integrerade 
mikro/nanosystems: process-, apparat- och 
designteknik för att förbättra egenskaper 
med avseende på storlek, densitet, prestanda, 
tillverkning och kostnadseffektiviteten för 
komponenter, systems-on-a-chip (system 
med minne integrerat på ett chip), systems-
in-package (system med minne integrerat på 
en liten yta) och integrerade system, 
avancerade trådlösa komponenter och 
undersystem; fotoniska baskomponenter för 
en bred skala tillämpningar, 
datalagringssystem med hög prestanda/hög 
densitet, mycket stora och starkt integrerade 
displaylösningar; avkännings-, aktiverings-, 
visualiserings- och 
bildframställningsapparatur, 
energikällor/alternativ teknik för 
energilagring; heterogen 
teknik/systemintegrering; multifunktionella 
integrerade mikro-nano-bio-infosystem, 
elektronik på stora ytor, integrering i olika 
material/objekt, gränssnitt med levande 
organismer, (auto)sammanlänkning av 
molekyler eller atomer till stabila strukturer.

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 639 i Jerzy Buzeks förslag till betänkande om 
sjunde ramprogrammet)
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Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 304
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

punktsats 1, strecksats 1a (ny)

– Kvantdatorteknik: Innovativa hård- och 
mjukvarusystem för kvantdatorbehandling, 
inklusive nya metoder och apparater för 
framställning, lagring och sändning av 
kvantinformation, skalbara 
kvantdatormodeller och förbättrade 
algoritmer för rättelse av fel och 
databehandling.

Or. en

Motivering

Kvantdatorteknik är ett långsiktigt forskningsområde, det kan ta upp till tio år innan 
forskningen bär frukt, men den kan revolutionera många aspekter av avancerad data- och 
informationsbehandling. Det finns en risk att detta område kommer att domineras helt av 
USA. Europa är starkt när det gäller de grundläggande  vetenskapliga aspekterna inom detta 
område, och det är avgörande för att åstadkomma kontinuitet och expansion i de europeiska 
forskningsansträngningarna, förbättrad samordning mellan europeiska forskare och ökat 
samarbete mellan den vetenskapliga världen och industrin. Detta område skiljer sig markant 
från det som i konventionell bemärkelse brukar kallas nanoelektronik och bör därför få en 
separat underrubrik i den dokumentation som rör EU:s  strategi för forskningssamarbete.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 305
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

punktsats 1, strecksats 2

– Allmänt utbredda kommunikationsnät med 
obegränsad kapacitet: mobil- och 
bredbandsteknik och -system som är 
kostnadseffektiva och omfattar både 
markbundna nät och satellitnät, konvergens 
mellan fasta, mobila och trådlösa nät samt 
sändningsnät med omfattning från 
individnivå till regional nivå och global 
nivå, interoperabilitet mellan trådlösa och 
fasta kommunikationsstjänster och -
tillämpningar, förvaltning av 
nätverksbaserade resurser, möjlighet till 
omkonfigurering av tjänster, komplexa 

– Allmänt utbredda kommunikationsnät med 
obegränsad kapacitet: mobil- och 
bredbandsteknik och -system samt 
arkitekturer som är kostnadseffektiva, 
omkonfigurerbara och flexibla och omfattar 
både markbundna nät och satellitnät, 
konvergens mellan fasta, mobila och 
trådlösa nät samt sändningsnät och 
sändningstjänster med omfattning från 
individnivå till regional nivå och global 
nivå, interoperabilitet mellan trådlösa och 
fasta kommunikationstjänster och -
tillämpningar, förvaltning av 
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nätverk med ad hoc-baserad intelligent 
multimediautrustning, sensorer och 
mikrochips.

nätverksbaserade resurser, möjlighet till 
omkonfigurering av tjänster, komplexa 
nätverk med ad hoc-baserad intelligent 
multimediautrustning, sensorer och 
mikrochips.

Or. en

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 306
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

punktsats 1, strecksats 3

– Inbyggda system, databehandling och 
kontroll: kraftfullare, pålitliga och effektiva 
hård- och mjukvarusystem som kan uppfatta, 
styra och anpassa sig till sin miljö med 
optimalt resursutnyttjande, metoder och 
verktyg för systemmodellering, design och 
teknik för att styra komplexitet, öppen 
kombinerbar arkitektur och skalfria 
plattformar, ”middleware” och distribuerade 
styrsystem för avläsning, aktivering, 
databehandling, kommunikation, lagring och 
tjänsteleverering i helt sömlösa intelligenta 
och kollaborativa miljöer, dataarkitektur 
med inbyggda heterogena, nätbaserade och 
omkonfigurerbara komponenter för bl.a. 
kompilering, programmering och run time-
support, samt kontroll av osäkra storskaliga 
distribuerade system.

– Inbyggda system, databehandling och 
kontroll: kraftfullare, pålitliga och effektiva 
hård- och mjukvarusystem som kan uppfatta, 
styra och anpassa sig till sin miljö med 
optimalt resursutnyttjande, metoder och 
verktyg för systemmodellering, analys,
design, teknik och validering för att styra 
komplexitet, öppen kombinerbar arkitektur 
och skalfria plattformar, ”middleware” och 
distribuerade styrsystem för avläsning, 
aktivering, databehandling, kommunikation, 
lagring och tjänsteleverering i helt sömlösa 
intelligenta och kollaborativa miljöer, 
dataarkitektur med inbyggda heterogena, 
nätbaserade och omkonfigurerbara 
komponenter för bl.a. kompilering, 
programmering och run time-support, samt 
kontroll av osäkra storskaliga distribuerade 
system.

Or. en

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 307
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

punktsats 1, strecksats 3

– Inbyggda system, databehandling och 
kontroll: kraftfullare, pålitliga och effektiva 
hård- och mjukvarusystem som kan uppfatta, 

– Inbyggda system, databehandling och 
kontroll: kraftfullare, pålitliga och effektiva 
hård- och mjukvarusystem som kan uppfatta, 
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styra och anpassa sig till sin miljö med 
optimalt resursutnyttjande, metoder och 
verktyg för systemmodellering, design och 
teknik för att styra komplexitet, öppen 
kombinerbar arkitektur och skalfria 
plattformar, ”middleware” och distribuerade 
styrsystem för avläsning, aktivering, 
databehandling, kommunikation, lagring och 
tjänsteleverering i helt sömlösa intelligenta 
och kollaborativa miljöer, dataarkitektur 
med inbyggda heterogena, nätbaserade och 
omkonfigurerbara komponenter för bl.a. 
kompilering, programmering och run time-
support, samt kontroll av osäkra storskaliga 
distribuerade system.

styra och anpassa sig till sin miljö med 
optimalt resursutnyttjande, metoder och 
verktyg för systemmodellering, design och 
teknik för att styra komplexitet, öppen 
kombinerbar arkitektur och skalfria 
plattformar, ”middleware” och distribuerade 
styrsystem för avläsning, aktivering, 
databehandling, kommunikation, lagring och 
tjänsteleverering i helt sömlösa intelligenta 
och kollaborativa miljöer, dataarkitektur 
med inbyggda heterogena, nätbaserade och 
omkonfigurerbara komponenter för bl.a. 
kompilering, programmering och run time-
support, kontroll av osäkra storskaliga 
distribuerade system samt beräkningar med 
hög prestanda (materiel och programvara) .

Or. fr

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz, för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 308
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

punktsats 1, strecksats 4

– Programvara, gridteknik, säkerhet och 
driftsäkerhet: teknik, verktyg och metoder 
för dynamisk och pålitlig mjukvara, 
arkitektur- och ”middleware”-system som 
underbygger kunskapsintensiva tjänster som 
hjälpverktyg, serviceinriktade, interoperabla 
och skalfria infrastrukturer, gridliknande 
resursvirtualisering, nätverkscentrerade 
styrsystem, öppna plattformar och 
kollaborativa strategier för utveckling av 
mjukvara, tjänster och system, 
kompositionsverktyg, styrning av komplexa 
system, förbättring av driftsäkerheten och 
elasticiteten hos storskaliga, distribuerade 
och tillfälligt förbundna system och tjänster, 
säkra system och tjänster som brukarna har 
förtroende för, inklusive tillträdeskontroll 
och autentisering, dynamisk säkerhets- och 
förtroendepolicy, samt metamodeller för 
driftssäkerhet och förtroende.

– Programvara, gridteknik, säkerhet och
driftsäkerhet: teknik, verktyg och metoder 
för dynamisk och pålitlig mjukvara, 
arkitektur- och ”middleware”-system som 
underbygger kunskapsintensiva tjänster som 
hjälpverktyg, serviceinriktade, interoperabla 
och skalfria infrastrukturer, gridliknande 
resursvirtualisering, nätverkscentrerade 
styrsystem, öppna plattformar och 
kollaborativa strategier för utveckling av 
mjukvara, inbegripet kostnadsfri, fri och 
öppen programvara (Free, Libre and Open 
Source Software), tjänster och system, 
kompositionsverktyg, styrning av komplexa 
system, förbättring av driftsäkerheten och 
elasticiteten hos storskaliga, distribuerade 
och tillfälligt förbundna system och tjänster, 
säkra system och tjänster som brukarna har 
förtroende för, inklusive tillträdeskontroll 
och autentisering, dynamisk säkerhets- och 
förtroendepolicy, samt metamodeller för 
driftssäkerhet och förtroende.
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Or. en

Motivering

Företagen i EU är globala föregångare när det gäller att utveckla och underhålla 
kostnadsfri, fri och öppen programvara (Free, Libre and Open Source Software, ofta kallad 
FLOSS) För att branschen skall behålla sin ledande ställning är det avgörande att man 
stödjer fria programvaror.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 309
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

punktsats 1, strecksats 4

– Programvara, gridteknik, säkerhet och 
driftsäkerhet: teknik, verktyg och metoder 
för dynamisk och pålitlig mjukvara, 
arkitektur- och ”middleware”-system som 
underbygger kunskapsintensiva tjänster som 
hjälpverktyg, serviceinriktade, interoperabla 
och skalfria infrastrukturer, gridliknande 
resursvirtualisering, nätverkscentrerade 
styrsystem, öppna plattformar och 
kollaborativa strategier för utveckling av 
mjukvara, tjänster och system, 
kompositionsverktyg, styrning av komplexa 
system, förbättring av driftsäkerheten och 
elasticiteten hos storskaliga, distribuerade 
och tillfälligt förbundna system och tjänster, 
säkra system och tjänster som brukarna har 
förtroende för, inklusive tillträdeskontroll 
och autentisering, dynamisk säkerhets- och 
förtroendepolicy, samt metamodeller för 
driftssäkerhet och förtroende.

– Programvara, gridteknik, säkerhet och 
driftsäkerhet: teknik, verktyg och metoder 
för dynamisk och pålitlig mjukvara, 
arkitektur- och ”middleware”-system som 
underbygger kunskapsintensiva tjänster som 
hjälpverktyg, serviceinriktade, interoperabla 
och skalfria infrastrukturer, gridliknande 
resursvirtualisering, inklusive 
domänspecifika plattformar, 
nätverkscentrerade styrsystem, öppen 
programvara, öppna plattformar och 
kollaborativa strategier för utveckling och 
validering av mjukvara, tjänster och system, 
kompositionsverktyg, inklusive 
programmeringsspråk, styrning av 
komplexa system, förbättring av 
driftsäkerheten och elasticiteten hos 
storskaliga, distribuerade och tillfälligt 
förbundna system och tjänster, säkra system 
och tjänster som brukarna har förtroende för, 
inklusive tillträdeskontroll och autentisering, 
dynamisk säkerhets- och förtroendepolicy, 
samt metamodeller för driftssäkerhet och 
förtroende.

Or. en

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 310
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 
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punktsats 1, strecksats 6

– Simulering, visualisering, interaktion och 
”blandad verklighet”: verktyg för 
modellering, simulering, visualisering, 
interaktion, virtuell, utvidgad och ”blandad”
verklighet och integrering i ”end-to-end”-
miljöer, verktyg för innovativ design och för 
kreativitet i produkter, tjänster och digitala 
audiovisuella media, naturligare, intuitiva 
och användarvänliga gränssnitt och nya 
former för interaktion med teknik, maskiner, 
apparater och andra artificiella föremål, 
flerspråkliga och automatiska system för 
maskinöversättning.

– Simulering, visualisering, interaktion och 
”blandad verklighet”: verktyg för 
modellering, simulering, visualisering, 
interaktion, virtuell, utvidgad och ”blandad”
verklighet och integrering i ”end-to-end”-
miljöer, verktyg för innovativ design och för 
kreativitet i produkter, tjänster och digitala 
audiovisuella media, naturligare, intuitiva 
och användarvänliga gränssnitt och nya 
former för interaktion med teknik, maskiner, 
apparater och andra artificiella föremål, 
språkteknik bl. a. flerspråkliga och 
automatiska system för maskinöversättning.

Or. en

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 311
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

punktsats 1, strecksats 6a (ny)

– Övergång till fjärde generationens 
mobilsystem och senare generationer och 
tillhörande innovativ teknik inom digital 
transmission och antenner.

Or. it

Motivering

Fjärde generationens system har nått en hög nivå i fråga om studier och definitioner i Japan. 
Europa däremot släpar efter något på detta område.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 312
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

punktsats 1, strecksats 6b (ny)

– Individuell livskvalitet: bättre information 
och tillgång till vetenskapliga rön, tillgång 
till viktiga offentliga tjänster (t.ex. 
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skattesystemet mm.) och frekvent använda 
privata tjänster (rekreationsindustrin, 
banker mm.).

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 642 i Jerzy Buzeks förslag till betänkande om 
sjunde ramprogrammet)

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 313
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

punktsats 2, strecksats 1a (ny)

– Stöd till utveckling av innovativa städer: 
politikinsatser och strategier för att göra 
det möjligt för lokala myndigheter, 
universitet och ”kunskapsleverantörer” att 
spela en roll i främjandet av IKT-
användningen och bidra till att 
modernisera tjänsterna för medborgare och 
företag.

Or. it

Motivering

Städerna innehar en nyckelroll i uppnåendet av IKT-målen, i synnerhet när det gäller att 
främja innovation via IKT-användning, se till att framstegen på detta område snabbt omsätts i 
fördelar för de europeiska medborgarna och företagen samt tillhandahålla säkra, tillförlitliga 
och anpassningsbara IKT-baserade tillämpningar.

Ändringsförslag från Teresa Riera Madurell

Ändringsförslag 314
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

punktsats 2, strecksats 2

– Hemmiljö: kommunikation, övervakning, 
kontroll och assistans för hemmet, 
byggnader och offentliga lokaler, sömlös 
interoperabilitet och utnyttjande av all form 
av apparatur, med beaktande av 
kostnadseffektivitet, pris och 
användarvänlighet, nya tjänster och nya 
former för interaktivt digitalt innehåll och 

– Hemmiljö: kommunikation, övervakning, 
kontroll och assistans för hemmet, 
byggnader och offentliga lokaler, sömlös 
interoperabilitet och utnyttjande av all form 
av apparatur, med beaktande av 
kostnadseffektivitet, pris och 
användarvänlighet, nya tjänster (inbegripet 
tjänster som erbjuds av fritidsindustrin) och 
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interaktiva tjänster, tillträde till information 
och kunskapsförvaltning.

nya former för interaktivt digitalt innehåll 
och interaktiva tjänster, tillträde till 
information och kunskapsförvaltning.

Or. es

Motivering

Första delen av motiveringen berör inte den svenska versionen.

Rättelse av tidigare ändringsförslag 85 för att begränsa omfattningen till begreppet 
fritidsindustri, som utan tvekan inbegriper underhållning. 

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 315
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

punktsats 2, strecksats 2

– Hemmiljö: kommunikation, övervakning, 
kontroll och assistans för hemmet, 
byggnader och offentliga lokaler, sömlös 
interoperabilitet och utnyttjande av all form 
av apparatur, med beaktande av 
kostnadseffektivitet, pris och 
användarvänlighet, nya tjänster och nya
former för interaktivt digitalt innehåll och 
interaktiva tjänster, tillträde till information 
och kunskapsförvaltning.

– Hemmiljö: kommunikation, övervakning, 
kontroll och assistans för hemmet, 
byggnader och offentliga lokaler, sömlös 
interoperabilitet och utnyttjande av all form 
av apparatur, med beaktande av 
kostnadseffektivitet, pris och 
användarvänlighet samt säkerhet; nya 
tjänster och nya former för interaktivt 
digitalt innehåll och interaktiva tjänster, 
även underhållning, tillträde till 
information och kunskapsförvaltning.

Or. en

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 316
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

punktsats 2, strecksats 3

– Robotsystem: flexibla och driftssäkra 
robotsystem som samarbetar med människor 
i mänskliga och ostrukturerade miljöer, 
nätverksintegrerade och samarbetande 
robotar, miniatyriserade robotar, modulär 
design och modellering av integrerade 

– Robotsystem: flexibla och driftssäkra 
robotsystem som samarbetar med människor 
i mänskliga och ostrukturerade miljöer, 
nätverksintegrerade och samarbetande 
robotar, miniatyriserade robotar, teknik 
avseende människoliknande robotar, 
modulär design och modellering av 
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robotsystem. integrerade robotsystem.

Or. en

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 317
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

punktsats 3, strecksats 1, strecksats 1

– På området hälsa: personliga, diskreta 
system som gör det möjligt för medborgarna 
att själva ta hand om sin hälsa, såsom bärbar 
eller implanterad övervakningsutrustning, 
framväxande teknik som t.ex. molekylär 
bildframställning för bättre preventiv och 
mer individualiserad medicin, nya 
upptäckter på hälsoområdet och klinisk 
tillämpning av dessa, modellering och 
simulering av organfunktioner, mikro-, 
nano- och robotutrustning för minimalt 
invasiva kirurgiska och terapeutiska 
tillämpningar.

– På området hälsa: personliga, diskreta 
system som gör det möjligt för medborgarna 
att själva ta hand om sin hälsa, såsom bärbar 
eller implanterad övervakningsutrustning, 
framväxande teknik som t.ex. molekylär 
bildframställning för bättre preventiv och 
mer individualiserad medicin, nya 
upptäckter på hälsoområdet och klinisk 
tillämpning av dessa, modellering och 
simulering av organfunktioner, mikro-, 
nano- och robotutrustning för minimalt 
invasiva kirurgiska och terapeutiska 
tillämpningar, datastödda  stödsystem för 
upptäckter och kliniska beslut  som leder 
till mer pålitliga diagnoser och ett ökat 
arbetsflöde, vilket i sin tur så småningom 
leder till sjukdomsspecifika expertsystem 
med en integrerad vårdstrategi, och 
utnyttjande av ackumulerade
patientuppgifter samt modellbaserad 
sjukdomskunskap genom datasökning, 
bioinformatik och systembiologi; företags 
IT-system som leder till ökad effektivitet 
och minskade medicinska misstag på 
sjukhus och inom primärvården.

Or. en

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 318
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

punktsats 3, strecksats 1, strecksats 3

– För att förbättra samhällsintegreringen: – För att förbättra samhällsintegreringen: 
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med målet att göra enskilda personer och 
deras närsamhälle mer delaktiga och se till 
att alla medborgare får lika tillgång till 
informationssamhället, samt att förhindra 
digitala klyftor på grund av handikapp, dålig 
utbildning, fattigdom, geografisk isolering, 
kultur, kön eller ålder, bland annat genom 
stöd till tekniska hjälpmedel, främjande av 
självständigt boende, ökade e-kunskaper, 
samt att utveckla produkter och tjänster som 
utformats för att kunna användas av alla.

med målet att göra enskilda personer och 
deras närsamhälle mer delaktiga och se till 
att alla medborgare får lika tillgång till 
informationssamhället, samt att förhindra 
digitala klyftor på grund av handikapp, dålig 
utbildning, fattigdom, geografisk isolering, 
kultur, kön eller ålder, bland annat genom 
stöd till tekniska hjälpmedel, främjande av 
självständigt boende (bl.a. genom 
hemvårdsteknik och hemvårdstjänster), 
ökade e-kunskaper, samt att utveckla 
produkter och tjänster som utformats för att 
kunna användas av alla.

Or. en

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 319
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

punktsats 3, strecksats 1, strecksats 4

– På området rörlighet: integrerade IKT-
baserade säkerhetssystem för fordon 
baserade på öppna, säkra och pålitliga 
strukturer och gränssnitt, interoperabla 
samarbetssystem för transportsäkerhet och -
effektivitet, baserade på kommunikation 
mellan fordon och med 
transportinfrastrukturen, med integrering av 
exakt och slitstark lokaliseringsteknik, 
individualiserade multimodala lokaliserings-
och trafikupplysningstjänster, inbegripet 
intelligenta servicelösningar för turism.

– På området rörlighet: integrerade IKT-
baserade säkerhetssystem för fordon 
baserade på öppna, säkra och pålitliga 
strukturer och gränssnitt, interoperabla 
samarbetssystem för effektiva, säkra och 
miljövänliga transporter, baserade på 
kommunikation mellan fordon och med 
transportinfrastrukturen, med integrering av 
exakt och slitstark lokaliseringsteknik, 
individualiserade multimodala lokaliserings-
och trafikupplysningstjänster, inbegripet 
intelligenta servicelösningar för turism.

Or. en

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 320
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

punktsats 3, strecksats 1, strecksats 5a (ny) 

– Överföring av IKT-lösningar för att 
utveckla den ekonomiska potentialen för 
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kulturverksamheter (inklusive vård av 
kulturarv, regional utveckling, turism) och 
främja sysselsättningen på detta område. 
Partnerskap bör övervägas mellan 
offentliga organ (på lokal, regional och 
statlig nivå) och privata organisationer (i 
första hand små och medelstora företag).

Or. en

(Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 680 i Jerzy Buzeks förslag till betänkande om 
sjunde ramprogrammet)

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 321
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

punktsats 3, strecksats 1a (ny)

– Nya verksamhetsmodeller för IKT: 
utveckling och definition av nya 
verksamhetsmodeller för IKT i ett 
samarbete med de områden inom vilka IKT 
kommer att inneha en avgörande roll för 
att ändra inställningen till produktion och 
tjänster (exempelvis transporter, hälsa, 
energi och miljö). [De projekt som 
tillkommer genom denna gemensamma 
forskning bör testas i särskilda situationer. 
De gemensamma insatserna bör stödjas 
genom den teamövergripande strategi som 
avses i bilaga I.]

Or. it

Motivering

Nya möjligheter för IKT går hand i hand med socio-ekonomiska och miljömässiga problem. I 
synnerhet transport-, hälso- och energisektorerna kan dra nytta av en omfattande användning 
av IKT-teknik. För att dessa nya tillämpningar skall vara möjliga bör nya 
verksamhetsmodeller och värdekedjor fastställas, så att man uppmuntrar investeringar i de 
olika innovationsinitiativen.
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 322
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

punktsats 3, strecksats 2, strecksats 1

– Nya former av interaktivt, ickelineärt och 
adaptivt innehåll, kreativitet och berikad 
användarupplevelse, individualisering och 
förmedling av medieöverskridande innehåll, 
kombinering av heldigital 
innehållsproduktion och –förvaltning med 
framväxande semantisk teknik, 
användarorienterad användning samt 
tillträde till och skapande av innehåll.

– Nya former av interaktivt, ickelineärt och 
adaptivt innehåll, även för underhållning 
och design, kreativitet och berikad 
användarupplevelse, individualisering och 
förmedling av medieöverskridande innehåll, 
kombinering av heldigital 
innehållsproduktion och –förvaltning med 
framväxande semantisk teknik, 
användarorienterad användning samt 
tillträde till och skapande av innehåll.

Or. en


