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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 37
Betragtning 1 a (ny)

(1a) Offentligt finansieret forskning bør 
primært sigte mod offentlige behov og 
prioriteringer og bør være i 
overensstemmelse med privat finansieret 
forskning. Aktiviteter på Det Fælles 
Forskningscenter bør koordineres med 
aktiviteter, der gennemføres under de 
tematiske prioriteringer for at undgå 
overlapning med og duplikation af 
nationale forskningsprogrammer.

Or. en

Begrundelse

Offentlig finansiering bør om muligt bidrage til at forbedre befolkningernes liv, opfylde deres 
behov og begrænse de risici, de stilles overfor, samt forbedre økonomien. Det er imidlertid 
vigtigt, at der ikke sker duplikation af forskningsaktiviteterne. Den forskning, der 
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gennemføres inden for rammerne af Det Fælles Forskningscenter, bør supplere og skabe 
merværdi i forhold til den forskning, der gennemføres i medlemsstaterne. 

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 38
Betragtning 3

(3) Under udførelsen af sit hverv bør Det 
Fælles Forskningscenter levere kundedrevet 
videnskabelig og teknisk støtte til EU’s 
politiske proces og således sørge for støtte til 
implementering og overvågning af 
eksisterende politikker og for, at der 
reageres på nye behov for politisk 
beslutningsstøtte. For at opfylde sin mission 
driver FFC forskning af høj kvalitet.

(3) Under udførelsen af sit hverv bør Det 
Fælles Forskningscenter levere kundedrevet 
videnskabelig og teknisk støtte til EU’s 
politiske proces og således sørge for støtte til 
implementering og overvågning af 
eksisterende politikker og for, at der 
reageres på nye behov for politisk 
beslutningsstøtte. For at opfylde sin mission 
driver FFC forskning af højeste kvalitet i 
europæisk sammenligning.

Or. cs

Begrundelse

De evalueringer, der tidligere er gennemført, har vist, at Det Fælles Forskningscenter er et af 
de bedste forskningsinstitutter af sin art. Dets resultatniveau må derfor fastholdes og endog 
øges yderligere i overensstemmelse med Lissabon-målene.

Ændringsforslag af Eluned Morgan 

Ændringsforslag 39
Betragtning 4 a (ny)

(4a) Fællesskabets finansiering af 
stamcelleforskning vil lægge hovedvægten 
på forskning i voksne stamceller og i 
navlestrengsstamceller, men vil også i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet kunne anvendes til 
forskning i menneskelige embryonale 
stamceller, idet der tages stilling i hvert 
enkelt tilfælde

Or. en
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Begrundelse

Stem cell research has an enormous potential for increasing knowledge about serious disease 
(Cancer, neurodegenerative diseases, cardiovascular diseases, diabetes, rare diseases, etc.) 
and enabling such knowledge to be applied in developing treatment for serious diseases as 
well as injuries (fractures, burns, etc.). This potential for treatment does not relate only to 
stem cell transplantation but also to the development of new medicines (pills), which is 
expected to be more immediate. A majority of patients are strongly supporting the investment 
of public funds in this research, and especially in human empbryonic stem cell research, in 
order to ensure a broad-based access to the findings of this research. Research on stem cells 
from all origins (adult, foetal, embryonic) is essential because each type of stem cells has 
specific properties; in particular it is scientifically proven that human embryonic stem cell 
properties cannot be met by adult stem cells or umbilical cord blodd stem-cells; Comparative 
research between stem cells from all origins is currently considered as key to make the all 
field of stem cell research progressing faster. It can only be done efficiently with a critical 
mass of scientists and ressources, which is one of the utmost added values of the European 
research projects, where the best teams in Europe from each of the areas needed to be 
compared can cooperate and exchange their results.

Ændringsforslag af Eluned Morgan 

Ændringsforslag 40
Betragtning 4 b (ny)

(4b) Forskning i "overskydende" tidlige 
(dvs. indtil 14 dage gamle) menneskelige 
embryoer (der egentlig er skabt til 
behandling af infertilitet med henblik på at 
opnå bedre resultater af 
reagensglasbefrugtningen, men som ikke 
længere skal anvendes til dette formål, og 
som er bestemt til destruktion) kan 
finansieres på betingelse af, at forskningen 
er tilladt i de medlemsstater, hvor den 
foretages, og finder sted under de 
kompetente myndigheders bestemmelser og 
strenge kontrol.

Or. en

Begrundelse

Research on supernumerary embryos, which the only fate is to be disposed off, is essential to 
promote advances in treatment of infertility, to increase knowledge on causes of congenital 
disease or miscarriage, to develop more effective techniques of contraception and to develop 
methods for detecting genetic abnormalities in embryos prior to implantation. This research, 
provided that it is placed under strict rules (e.g. the informed consent of the parents need to 
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be provided) and strict supervision of the competent national authority/ies is crucial at a time 
where more and more infertility is found in the European population, while the ageing 
population is constantly growing up. Because this type research is necessarily very limited 
and confined, it is of utmost importance, on the basis of ethical principles, to gather the 
national efforts and to allow the best teams in Europe to cooperate and exchange their results 
within European projects in order to maximise the outcome of this research.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 41
Betragtning 7

(7) Med henblik på gennemførelsen af dette 
program kan det ud over det samarbejde, der 
er omfattet af aftalen om det europæiske 
økonomiske samarbejdsområde eller af en 
associeringsaftale, være hensigtsmæssigt at 
deltage i internationale 
samarbejdsaktiviteter, særlig på grundlag af 
traktatens artikel 170, med tredjelande og 
internationale organisationer.

(7) Med henblik på gennemførelsen af dette 
program er det ud over det samarbejde, der 
er omfattet af aftalen om det europæiske 
økonomiske samarbejdsområde eller af en 
associeringsaftale, ønskværdigt at deltage i 
internationale samarbejdsaktiviteter, særlig 
på grundlag af traktatens artikel 170, med 
tredjelande og internationale organisationer.

Or. cs

Begrundelse

Med henblik på at fastholde et højt europæisk forskningsniveau må samarbejdet med 
tredjelande og internationale organisationer fremover udbygges med alle mulige midler.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 42
Betragtning 10

(10) FFC bør fortsat udføre indtægtsgivende, 
konkurrencebaseret arbejde. Dette arbejde 
omfatter deltagelse i rammeprogrammets 
indirekte aktioner, arbejde for tredjeparter og 
i mindre grad udnyttelse af immaterielle 
aktiver.

(10) FFC bør fortsat udføre indtægtsgivende, 
konkurrencebaseret arbejde. Dette arbejde 
omfatter deltagelse i rammeprogrammets 
indirekte aktioner, arbejde for tredjeparter 
(under forudsætning af overholdelse af 
visse betingelser, der navnlig vedrører 
beskyttelse af intellektuel ejendomsret) og i 
mindre grad udnyttelse af immaterielle 
aktiver.

Or. cs
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Begrundelse

Det er ønskværdigt, at der sikres øget beskyttelse af resultaterne af de kreative aktiviteter, der 
gennemføres af europæiske forskningsinstitutter og forskere. Sådan beskyttelse bidrager ikke 
blot til at øge Det Fælles Forskningscenters ressourcer - den stimulerer også yderligere 
forskning og tilskynder til både offentlige og private investeringer i forskning.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 43
Betragtning 13

(13) Kommissionen bør i rette tid sørge for 
en uafhængig evaluering af aktiviteterne på 
programområderne.

(13) Kommissionen bør i rette tid sørge for 
en uafhængig evaluering af aktiviteterne på 
programområderne, hvilket fremover vil 
føre til yderligere automatisk vurdering og 
evaluering af både direkte og indirekte 
foranstaltninger inden for rammerne af 
rammeprogrammet.

Or. cs

Begrundelse

I bestræbelserne på at forbedre effektivitet og konkurrenceevne må Europa tage 
udgangspunkt i visse avancerede lande og sikre, at den europæiske forskning evalueres 
objektivt og systematisk. Det Fælles Forskningscenter og det kommende europæiske 
forskningsråd bør gennemføre et sådant system og samtidig søge at sikre, at de finansielle 
ressourcer anvendes effektivt og transparent. 

Ændringsforslag af Eluned Morgan 

Ændringsforslag 44
Artikel 4, stk. 3 a (nyt)

3a. For at tage hensyn til de videnskabelige 
fremskridt foretages der regelmæssigt en 
revision af de forskellige 
forskningsområder, der ikke skal omfattes 
af dette program.

Or. en

Begrundelse

De videnskabelige fremskridt kan medføre, at visse områder bliver forældede.
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Ændringsforslag af Jan Březina 

Ændringsforslag 45
Bilag, Punkt 1

At levere kundedrevet videnskabelig og 
teknisk støtte til EU’s politiske 
beslutningsproces, sikre støtte til 
implementering og overvågning af 
eksisterende politikker samt reagere på nye 
politiske behov.

At levere kundedrevet videnskabelig og 
teknisk støtte til EU’s politiske 
beslutningsproces, sikre støtte til 
implementering og overvågning af 
eksisterende politikker (og passende 
evaluering af disses konsekvenser) samt 
reagere på nye politiske behov.

Or. cs

Begrundelse

Under henvisning til initiativet om bedre lovgivning er evaluering af EU-politikker et 
væsentligt element i udformningen af EU-lovgivning. Det Fælles Forskningscenter bør 
naturligvis bidrage til opfyldelsen af sådanne målsætninger ved at yde videnskabelig og 
teknisk bistand.

Ændringsforslag af Jan Březina 

Ændringsforslag 46
Bilag, punkt 2, afsnit 1, led 1

- at reagere fleksibelt på nye behov og krav 
fra EU-beslutningstagernes side 

- at reagere fleksibelt på nye behov og krav 
fra EU-beslutningstagernes side, også på 
medlemsstatsplan

Or. cs

Begrundelse

I betragtning af, at medlemsstaternes nationale regeringer direkte deltager i udformningen af 
EU-politikkerne, er deres deltagelse i hele processen ønskværdig, lige som de har adgang til 
Det Fælles Forskningscenter.

Ændringsforslag af Jan Březina

Ændringsforslag 47
Bilag, punkt 2, afsnit 1, led 2

- at koncentrere opmærksomheden om 
emner, som er vigtige for samfundet, og som 

- at koncentrere opmærksomheden om 
emner, som er vigtige for samfundet, og som 
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indeholder en forskningskomponent og en 
fremherskende fællesskabsdimension 

indeholder en forskningskomponent og en 
fremherskende fællesskabsdimension (eller 
som er af betydning for en væsentlig del af 
Fællesskabet)

Or. en

Begrundelse

Spørgsmål, som kun vedrører visse delinteresser og visse medlemsstater, kan have sekundær 
indflydelse på EU's funktion som helhed, og derfor bør de ikke udelukkes fra dette program. 
For eksempel kan områder som fiskeri og solenergi omfattes.

Ændringsforslag af Eluned Morgan 

Ændringsforslag 48
Bilag, punkt 2, afsnit 1, led 5 a (nyt)

- at øge transparensen i forbindelse med 
formuleringen af 
forskningsprioriteringerne ved at gøre 
kriterierne for disse prioriteringer offentligt 
tilgængelige og ved at informere Europa-
Parlamentet og Rådet om årsagerne til 
valgene af disse forskningsprioriteringer.

Or. en

Begrundelse

Det Fælles Forskningscenter udfører offentligt finansieret forskning for EU-politikkerne 
baseret på behovet i Kommissionens forskellige generaldirektorater. Derfor har 
offentligheden ret til at vide, hvordan og hvorfor prioriteringerne for fællesskabsforskning 
foretages af Det Fælles Forskningscenter.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 49
Bilag, punkt 2, afsnit 3

Et vigtigt aspekt ved denne tilgang er, at den 
indhentede viden formidles mellem de 
forskellige parter, der medvirker i denne 
proces. Indsatsen vil også blive rettet mod at 
støtte gennemførelsen af lovgivningen og 
overvågning heraf og mod at videreformidle 

Et vigtigt aspekt ved denne tilgang er, at den 
indhentede viden formidles mellem de 
forskellige parter, der medvirker i denne 
proces, og det bør tilstræbes at øge SMV'ers 
adgang til forskningsresultaterne. Indsatsen 
vil også blive rettet mod at støtte 
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bedste praksis i EU-25, kandidatlandene og 
nabolandene. 

gennemførelsen af lovgivningen og 
overvågning heraf og mod at videreformidle 
bedste praksis i EU-25, kandidatlandene og 
nabolandene. 

Or. en

Begrundelse

SMV'er spiller en fundamental rolle for fremme af vækst og innovation i EU, og resultater af 
forskning, der er gennemført for Kommissionen, bør gøres mere tilgængelige for disse 
virksomheder. 

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski 

Ændringsforslag 50
Bilag, punkt 2, afsnit 7

En særlig del af FFC’s ressourcer er afsat til 
sonderende forskning og udvikling af ny 
viden og nye færdigheder. Ressourcerne 
investeres i sonderende forskning i form af 
“igangsættertilskud”, som vil kunne give 
praktiske resultater på et senere stadium, og 
som, hvis forskningen lykkes, vil bidrage til 
FFC’s aktiviteter på mellemlang og lang 
sigt.

En særlig del af FFC’s ressourcer er afsat til 
sonderende forskning og udvikling af ny 
viden og nye færdigheder. Ressourcerne 
investeres i sonderende forskning i form af 
“igangsættertilskud”, som vil kunne give 
praktiske resultater på et senere stadium, og 
som, hvis forskningen lykkes, vil bidrage til 
FFC’s aktiviteter på mellemlang og lang 
sigt. Sådan sonderende forskning skal 
gennemføres under passende hensyntagen 
til opgaverne i særprogrammet om "Ideer".

Or. pl

Begrundelse

Den "sonderende forskning og udvikling af ny viden og nye færdigheder", der refereres til i 
første punktum, kan være det samme som den "frontlinjeforskning", det europæiske 
forskningsråd har ansvaret for. Mens duplikation af enkelttemaer er uønskværdig, vil 
synergier mellem opgaver være nyttige.

Ændringsforslag af Eluned Morgan 

Ændringsforslag 51
Bilag, punkt 3.1.3, afsnit 1, led 3

- at tilvejebringe information om 
pålideligheden af energiforsyningerne til 

- at tilvejebringe information om 
pålideligheden af energiforsyningerne til 
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Europa. Europa og om tilstedeværelsen af fornyelige 
energikilder, idet der undgås duplikering 
med de aktiviteter, der udføres af andre 
EU-organer.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at samle oplysninger om EU's energireserver med henblik på at overvåge EU's 
energiforsyning og -efterspørgsel. Disse aktiviteter bør supplere aktiviteterne i andre EU-
organer og internationale organer og ikke duplikere igangværende aktiviteter.

Ændringsforslag af Eluned Morgan 

Ændringsforslag 52
Bilag, punkt 3.1.4, afsnit 1

FFC vil gennem fremadrettede analyser og 
strategier i tilknytning til vidensamfundet 
yde støtte til udformning af politikker og 
virkemidler for informationssamfundets 
teknologier, som kan bidrage til et 
konkurrencedygtigt europæisk 
vidensamfund. Hovedvægten vil blive lagt 
på vækst, solidaritet, integration og 
bæredygtighed. FFC vil også medvirke til 
gennemførelsen af EU-politikker, der 
hænger tæt sammen med udviklingen inden 
for informationssamfundets teknologier, 
eller som har stor nytte af denne udvikling. 
Heri indgår anvendelser inden for e-handel, 
e-sundhed, personlig sikkerhed, e-læring, e-
forvaltning og miljø såvel som indkredsning 
af nye udviklingsmuligheder i forbindelse 
med gennemførelsen af Europas 
overordnede strategier for vækst, integration 
og livskvalitet. 

FFC vil gennem fremadrettede analyser og 
strategier i tilknytning til vidensamfundet 
yde støtte til udformning af politikker og 
virkemidler for informationssamfundets 
teknologier, som kan bidrage til et 
konkurrencedygtigt europæisk 
vidensamfund, idet der fokuseres på fri og 
Open Source Software. Hovedvægten vil 
blive lagt på vækst, solidaritet, integration 
og bæredygtighed. FFC vil også medvirke til 
gennemførelsen af EU-politikker, der 
hænger tæt sammen med udviklingen inden 
for informationssamfundets teknologier, 
eller som har stor nytte af denne udvikling. 
Heri indgår anvendelser inden for e-handel, 
e-sundhed, personlig sikkerhed, e-læring, e-
forvaltning og miljø såvel som indkredsning 
af nye udviklingsmuligheder i forbindelse 
med gennemførelsen af Europas 
overordnede strategier for vækst, integration 
og livskvalitet. Det Fælles 
Forskningscenter vil sigte mod at forbedre 
handicappedes adgang til det 
vidensbaserede samfund.

Or. en
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Begrundelse

Det Fælles Forskningscenter bør forbedre adgangen til information for alle grupper i 
samfundet.

Ændringsforslag af Eluned Morgan 

Ændringsforslag 53
Bilag, punkt 3.1.5, afsnit 3, nr. (1), led 3

- Udvikling og validering af avancerede 
metoder til forbedring, begrænsning og 
erstatning af dyreforsøg i forbindelse med 
fremstilling af bioteknologiske lægemidler, 
til forudsigelse af kemikaliers toksicitet ved 
hjælp af in vitro-cellekulturer, 
højkapacitetsmetoder og toksikogenomik

- Udvikling af forskning og innovation i 
alternativer til forsøg med dyr inden for 
biomedicinsk forskning, navnlig udnyttelse 
af potentialet i menneskelig
stamcelleteknologi og navnlig menneskelig 
embryonal stamcelleteknologi

Or. en

Begrundelse

In view of the requirements in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals and the
serious public concern in Europe about animal testing and in order to contribute to the 
Council Directive 86/609/EEC regarding the protection of animals used for experimental and 
other scientific purposes, and in order to precisely reduce the use of non-human primates in 
research (as stated in the Preamble to Council Decision 1999/575/EC on the European 
Convention for the protection of animals used in research), the EU has to continue to develop 
and validate alternatives to animal testing. In particular, very innovative in vitro models 
based on human stem cell technology and especially human embryonic stem cell technology 
have recently been demonstrated to be of utmost interest for toxicological and pharmaceutical 
safety testing as well as drug screening.

Ændringsforslag af Eluned Morgan 

Ændringsforslag 54
Bilag, punkt 3.1.5, afsnit 3, nr. (2)

(2) Bioteknologi inden for landbrug, 
fødevarer og foder:

(2) Bioteknologi inden for landbrug, 
fødevarer og foder:

- Sonderende undersøgelser af nye 
bioteknologiske anvendelser inden for 
fødevareproduktion (f.eks. funktionelle 
fødevarer, klonede husdyr og 
genmodificerede afgrøder med medicinske 
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egenskaber)
- Detektion, identifikation og kvantificering 
af gmo’er (herunder validering af 
højkapacitets-screeningsmetoder og 
kvalitetssikringsværktøjer til de næste 
generationer af gmo’er)

- Detektion, identifikation og kvantificering 
af gmo’er (herunder validering af 
højkapacitets-screeningsmetoder og 
kvalitetssikringsværktøjer til de næste 
generationer af gmo’er)

- Undersøgelser af sameksistens mellem gm-
og konventionelle afgrøder; undersøgelser 
af de økonomiske aspekter ved gm-
afgrøder. 

- Undersøgelser af sameksistens mellem gm-
og konventionelle afgrøder. 

Or. en

Begrundelse

Fællesskabsstøtte til gmo-forskning bør centreres om de mulige konsekvenser for menneskets 
helbred og for miljøet.

Ændringsforslag af Eluned Morgan 

Ændringsforslag 55
Bilag, punkt 3.2.1, afsnit 1, led 2

- Miljøaspekter: Vurdering af følgerne af 
gode landbrugs- og miljømæssige forhold og 
undersøgelse af virkningerne og 
effektiviteten af miljøvenlige 
landbrugsmetoder, hvad jordbunds- og 
vandforholdene, biodiversitet og de 
europæiske landskaber angår. Analyse af 
forbindelserne mellem landbrugs-, 
landdistriktsudviklings- og 
regionalpolitikken og konsekvenserne heraf 
for ændringer i arealanvendelsen i EU, 
baseret på udvikling af indikatorer og 
rumlige modeller. Støtte til udvikling af 
målrettede rumlige strategier til 
gennemførelse af programmerne for 
udvikling af landdistrikter. Vurdering af 
konsekvenserne af klimaændringerne for 
landbruget, med henblik på 
tilpasningsforanstaltninger. Bidrag til 
reduktion af drivhusgasemissionerne 
gennem målrettede energiafgrøder og 
energiudnyttelse landbrugsaffald.

- Miljøaspekter: Vurdering af følgerne af 
gode landbrugs- og miljømæssige forhold og 
undersøgelse af virkningerne og 
effektiviteten af miljøvenlige 
landbrugsmetoder, hvad jordbunds- og 
vandforholdene, biodiversitet og de 
europæiske landskaber angår. Analyse af 
forbindelserne mellem landbrugs-, 
landdistriktsudviklings- og 
regionalpolitikken og konsekvenserne heraf 
for ændringer i arealanvendelsen i EU, 
baseret på udvikling af indikatorer og 
rumlige modeller. Evaluering af 
foranstaltninger til fremme af lavintensivt 
og økologisk landbrug og til forbedring af 
jordens frugtbarhed. Støtte til udvikling af 
målrettede rumlige strategier til 
gennemførelse af programmerne for 
udvikling af landdistrikter. Vurdering af 
konsekvenserne af klimaændringerne for 
landbruget, med henblik på 
tilpasningsforanstaltninger. Bidrag til 
reduktion af drivhusgasemissionerne 
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gennem målrettede energiafgrøder og 
energiudnyttelse landbrugsaffald.

Or. en

Begrundelse

Nye undersøgelser viser et bekymrende fald i jordens frugtbarhed på globalt plan, hvilket 
medfører en risiko for menneskets evne til på lang sigt at producere de nødvendige fødevarer. 
Der er et fald i jordens indhold af organisk materiale og en vækst i erosionen, sandsynligvis 
fremkaldt af intensive produktionsteknikker i landbruget, der måske ikke er bæredygtige på 
længere sigt. 


