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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets beslutning om særprogrammet "Samarbejde" til gennemførelse af 
Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration (2007-13)
(KOM(2005)0440 – C6-0381/2005 – 2005/0185(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0440)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 166, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6–0381/2005),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Budgetudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Kultur- og 
Uddannelsesudvalget og Transport- og Turismeudvalget (A6-0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 4

(4) Rammeprogrammet bør være et 
supplement til medlemsstaternes aktiviteter 
og andre fællesskabstiltag, som - foruden

(4) Dette særprogram bør være et 
supplement til medlemsstaternes aktiviteter 
og andre fællesskabstiltag, som er 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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navnlig satsningerne på strukturfonde, 
landbrug, uddannelse, konkurrenceevne og 
innovation, erhvervspolitik, sundhed, 
forbrugerbeskyttelse, beskæftigelse, energi, 
transport og miljø - er nødvendige led i 
den samlede strategiske satsning på 
Lissabon-målene.

nødvendige led i den samlede strategiske 
satsning på Lissabon-målene. Tiltag, der 
støttes af programmet, bør derfor så vidt 
muligt effektiviseres gennem bedre 
komplementaritet og synergi med andre 
fællesskabsprogrammer og -aktioner,
navnlig satsningerne på strukturfonde, 
landbrug, uddannelse, konkurrenceevne og 
innovation, erhvervspolitik, sundhed, 
forbrugerbeskyttelse, beskæftigelse, energi, 
transport, miljø og 
informationssamfundet.

Begrundelse

De aktiviteter, der finansieres i henhold til særprogrammet, bør hænge tæt sammen med de 
aktiviteter, der finder sted under andre programmer og aktioner for at sikre, at de supplerer 
hinanden, og at de forskellige EU-politikker, der er forbundet med dette område, samordnes.

Der bør ligeledes tilstræbes synergi i forhold til aktioner for informationssamfundet. 

Ændringsforslag 2
Betragtning 4 a (ny)

(4a) I henhold til særprogrammet 
"Samarbejde" bør der særligt tages 
hensyn til flerfaglighed og tværfaglighed i 
overensstemmelse med anbefalingerne fra 
Det Europæiske Rådgivende 
Forskningsudvalg (EURAB 04.009 af 
april 2004) og Europa-Parlamentets 
beslutning af 10. marts 2005 om 
videnskab og teknologi – retningslinjer 
for EU's politik til støtte af forskning1. 
________________________
EUT C 320 E af 15.12.2005, s. 259.

Begrundelse

Særprogrammet kan ikke udelade noget, der er centralt i videnskabelige og teknologiske 
kredse, og der bør derfor træffes særlige foranstaltninger for at sikre større flerfaglighed og 
tværfaglighed i programmer og projekter. 
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Ændringsforslag 3
Betragtning 4 b (ny)

(4b) I dette særprogram bør der især 
fokuseres på overførsel af viden, 
resultater og teknologier fra den 
offentlige forskningssektor til
virksomheder, navnlig SMV'er, og på 
mekanismer, der kan sikre, at 
virksomhedernes behov videregives til 
forskningshold på en effektiv og 
samordnet måde.

Begrundelse

Et af målene i særprogrammet er at gøre den europæiske økonomi mere konkurrencedygtig. 
Det er derfor vigtigt, at resultaterne af den forskning, der støttes i henhold til programmet og 
udføres af offentlige organer, anvendes af virksomhederne for at forbedre produkter, 
processer mv. Der skal indføres nye mekanismer og incitamenter, og de eksisterende skal 
forbedres for at sikre, at virksomhederne, særligt SMV'er, kender, tilegner sig og anvender 
den viden, kapacitet og teknologi, der overføres.

Ændringsforslag 4
Betragtning 5

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

(5) Der bør i særprogrammet 
"Samarbejde" navnlig fokuseres på at 
sikre passende deltagelse af SMV'er i alle 
programmets aktioner og projekter. Det 
bør søges at opnå størst mulig synergi og 
komplementaritet mellem aktiviteter
vedrørende innovation og små og 
mellemstore virksomheder, som støttes af 
særrammeprogrammet, og aktiviteterne 
under rammeprogrammet for 
konkurrenceevne og innovation og andre 
fællesskabsprogrammer og -aktioner.

Begrundelse

SMV'er er den europæiske industris hjørnesten, men de vanskeligheder, som sådanne 
virksomheder oplever i forbindelse med innovationsaktiviteter og særligt F&U-arbejde, er 
velkendte. Der bør derfor træffes mere praktiske og mere fokuserede foranstaltninger med 
henblik på at tilskynde SMV'er til at deltage i programmerne. 
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Ændringsforslag 5
Betragtning 5 a (ny)

(5a) I særprogrammet "Samarbejde" bør 
der tages højde for den vigtige rolle, som 
regionerne spiller i forbindelse med 
gennemførelsen af det europæiske 
forskningsrum, som Kommissionen 
anerkender i sin meddelelse om det 
europæiske forskningsrums regionale 
dimension (KOM(2001)0549).

Begrundelse

I Kommissionens meddelelse KOM(2001)0549 anføres det, at "regional forsknings- og 
innovationspolitik og regionale forsknings- og innovationsinitiativer også [kan] blive et 
vigtigt led i udviklingen af agglomerationsøkonomier og vellykkede industriklynger". I lyset 
af, at det vigtigste budskab i meddelelsen er, at der under henvisning til relevante 
fællesskabspolitikker, herunder forskning, bør der arbejdes på at knytte regionerne sammen, 
så de får struktur af et reelt europæisk forskningsrum.

Ændringsforslag 6
Betragtning 7

(7) Dette særprogram bør bidrage til 
bevillingen til Den Europæiske 
Investeringsbanks oprettelse af en 
"finansieringsfacilitet for risikodeling" for 
at lette adgangen til lån fra EIB.

(7) Dette særprogram bør bidrage til 
bevillingen til Den Europæiske 
Investeringsbanks oprettelse af en 
"finansieringsfacilitet for risikodeling" for 
at lette adgangen til lån fra EIB. På samme 
måde bør særprogrammet bidrage med en 
lige del finansiel støtte for at dække de 
risici, som opstår i forbindelse med 
SMV'ernes involvering i projekter, så de 
ikke behøver stille bankgarantier.

Begrundelse

På grund af SMV'ernes særlige egenskaber og strukturer, er de den type virksomhed, som har 
det største behov for mere enkle procedurer for adgang til finansiering fra EIB.
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Ændringsforslag 7
Betragtning 8 a (ny)

(8a) Det internationale samarbejde bør 
fokusere på følgende to prioriteter: 
Samarbejde med udviklede lande om 
særlige temaer af fælles interesse med 
prioritering af de temaer, der hænger tæt 
sammen med temaerne i dette program, 
og samarbejde med udviklingslande, som 
f.eks. landene i Latinamerika, om 
projekter, der bl.a. søger at fremme 
økonomiske og sociale 
velfærdsforbedringer og beskytte miljøet 
og naturressourcerne.

Begrundelse

I samarbejdet med tredjelande bør der fokuseres på to særskilte, men supplerende prioriteter, 
nemlig: Samarbejde med udviklede lande (som f.eks. USA, Canada og Japan), hvilket er 
vigtigt for at forblive i forreste linje inden for visse discipliner og ekspertiseområder, samt 
samarbejde med det formål at fremme den økonomiske og sociale udvikling af 
udviklingsområder med særlig henvisning til dem, der har længerevarende historiske 
relationer og kulturelle og sociale tilhørsforhold til EU-lande, som det f.eks. er tilfældet med 
Latinamerika.

Ændringsforslag 8
Betragtning 8 b (ny)

(8b) I lyset af, at de aktiviteter, der foregår 
inden for mellemstatslige strukturer som 
Eureka, kan tjene som en nyttig model for 
større inddragelse af virksomheder i 
særprogrammet "Samarbejde", og at 
Eureka-klynger har bidraget positivt til 
væksten på bestemte strategiske 
forskningsområder, bør der sikres større 
komplementaritet og synergi mellem 
Eureka og dette særprogram.

Begrundelse

Forskning og udvikling samt innovationsaktiviteter, der gennemføres af mellemstatslige 
strukturer, der ikke direkte falder inden for Fællesskabets område, som f.eks. Eureka, bør 
samordnes med de aktiviteter, der hører under rammeprogrammet, for at sikre, at der i højere 
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grad gøres fælles brug af erfaringer og ressourcer.

Ændringsforslag 9
Betragtning 9 a (ny)

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

Begrundelse

I ovenstående meddelelse anerkender Kommissionen, at Den Europæiske Union "har […] 
brug for en sund og blomstrende universitetsverden", og at "Europa har brug for ekspertise 
på sine universiteter for at optimere de processer, der understøtter vidensamfundet". I 
dokumentet påpeges det endvidere, at der er behov for at forbedre den rolle, som 
universiteterne spiller på dette område for at forbedre deres konkurrenceevne over for andre 
universiteter i de mest udviklede lande uden for EU. De europæiske universiteters rolle skal 
derfor fremhæves i særprogrammet.

Ændringsforslag 10
Betragtning 9 c (ny)

(9c) Særprogrammet "Samarbejde" bør 
forbedre samarbejdet mellem EU's 
medlemsstater og regioner inden for 
videnskab og teknologi og dermed bidrage 
til at reducere teknologikløften mellem 
forskellige områder.

Begrundelse

Politikker, der har til formål at sikre sammenhængen mellem geografiske områder, som er af 
grundlæggende betydning for EU, bør danne grundlag for alle andre europæiske politikker, 
herunder de, der dækker videnskab og teknologi og innovation. Særprogrammet bør derfor 
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bidrage til at reducere teknologikløften mellem EU's medlemsstater og regioner. 

Ændringsforslag 11
Betragtning 10

(10) Rammeprogrammet bør fremme en 
bæredygtig udvikling.

(10) Særprogrammet "Samarbejde" og 
rammeprogrammet som helhed bør 
fremme en bæredygtig udvikling.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at udvide denne betragtnings anvendelsesområde for 
at sikre, at alle de aspekter, der dækkes i både særprogrammet og det syvende 
rammeprogram, ses i lyset af målet om bæredygtig udvikling i henhold til Lissabon-
strategien. 

Ændringsforslag 12
Betragtning 10 a (ny)

(10a) Særprogrammet "Samarbejde" bør 
bidrage til den videnskabelige og 
teknologiske formidling med henblik på at 
bringe videnskab og teknologi tættere på 
samfundet.

Begrundelse

Videnskab og teknologi er en vigtig del af det 21. århundrede, og de aktiviteter, der støttes af 
programmet, bør derfor bidrage til at øge samfundets opmærksomhed på videnskaben.

Ændringsforslag 13
Betragtning 10 b (nyt)

(10b) Den aftale, der er indgået mellem 
Europa-Parlamentet og Rådet om de 
finansielle overslag for 2007-2013, 
tilvejebringer ikke de nødvendige 
finansielle midler til opfyldelse af målene 
i særprogrammet "Samarbejde". Der bør 
derfor stilles et nyt forslag i 
overensstemmelse med Unionens 
ambitioner under revisionen af de 
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finansielle overslag i 2009.

Begrundelse

På Det Europæiske Råds møde i december 2005 og efterfølgende i aftalen mellem Rådet og 
Europa-Parlamentet om de finansielle overslag for 2007-2013 blev bevillingerne til det 
syvende rammeprogram reduceret med næsten 30 % sammenlignet med det indledende 
forslag. Bevillingerne til særprogrammet reduceres derfor tilsvarende.

Aftalen mellem Rådet og Parlamentet giver imidlertid mulighed for en revision af 
fællesskabsbudgettet i 2009. Kommissionen og Rådet bør nå til enighed med Parlamentet om 
en betydelig stigning i bevillingerne til den tid.

Ændringsforslag 14
Betragtning 11

(11) En forsvarlig økonomisk forvaltning 
af syvende rammeprogram og dets
gennemførelse bør sikres på en måde, der 
er mest muligt effektiv og brugervenlig, 
adgangen til det bør lettes for alle 
deltagere, og dette bør ske under 
overholdelse af Rådets forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 
om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget og Kommissionens forordning (EF, 
Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 
2002 om gennemførelsesbestemmelser til 
finansforordningen med senere ændringer.

(11) Kommissionen bør love at sikre 
forsvarlig økonomisk forvaltning af 
syvende rammeprogram og 
særprogrammet "Samarbejde", og begge 
programmers gennemførelse bør sikres på 
en måde, der er mest muligt effektiv og 
enkel, ligesom gennemsigtighed og 
klarhed samt let adgang for alle deltagere, 
og dette bør ske under overholdelse af 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 af 25. juni 2002 om finansfor-
ordningen vedrørende De Europæiske 
Fællesskabers almindelige budget og 
Kommissionens forordning (EF, Euratom) 
nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om 
gennemførelsesbestemmelser til 
finansforordningen med senere ændringer.

Begrundelse

Dette princip skal præciseres i betragtningerne.

Ændringsforslag 15
Artikel 3, afsnit 1 a (nyt)

1a. Ovennævnte tal skal justeres efter 
revisionen af de finansielle overslag i 
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2009.

Begrundelse

På Det Europæiske Råds møde i december 2005 og efterfølgende i aftalen mellem Rådet og 
Europa-Parlamentet om de finansielle overslag for 2007-2013 blev bevillingerne til det 
syvende rammeprogram reduceret med næsten 30 % sammenlignet med det indledende 
forslag. Bevillingerne til særprogrammet reduceres derfor tilsvarende.

Aftalen mellem Rådet og Parlamentet giver imidlertid mulighed for en revision af 
fællesskabsbudgettet i 2009. Kommissionen og Rådet bør nå til enighed med Parlamentet om 
en betydelig stigning i bevillingerne til den tid.

Ændringsforslag 16
Artikel 6, stk. 2

2. I arbejdsprogrammet tages der hensyn til 
relevante forskningsaktiviteter, som 
gennemføres af medlemsstaterne, 
associerede lande eller europæiske eller 
internationale organisationer. Det 
ajourføres efter behov.

2. I arbejdsprogrammet tages der hensyn til 
relevante forskningsaktiviteter, som 
gennemføres af medlemsstaterne, 
associerede lande eller europæiske eller 
internationale organisationer, ligesom 
sådanne aktiviteter lettere samordnes med 
arbejdsprogrammets aktiviteter, og begge 
forbedres. Det ajourføres efter behov.

Begrundelse

For bedre at kunne organisere fællesskabstiltag inden for F&U og optimere virkningen heraf 
skal de støtteberettigede aktiviteter sikre en bedre samordning af nationale tiltag og forbedre 
virkningen heraf på fællesskabsplan.

Ændringsforslag 17
Artikel 6, stk. 3

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

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

Begrundelse

Projektets udvælgelseskriterier skal specificeres, særligt med henvisning til videnskabelig og 
teknisk ekspertise, virkning på den økonomiske og sociale udvikling og effektivitet i 
gennemførelsen, særlig effektiv brug af ressourcer med henblik på at sikre et bedre 
investeringsafkast, så de hold, der mobiliserer de fleste ressourcer for det samme 
finansieringsbeløb, belønnes.

Ændringsforslag 18
Artikel 7, stk. 2, litra a

(a) arbejdsprogrammet, jf. artikel 6, stk. 1 (a) arbejdsprogrammet, jf. artikel 6, stk. 1, 
herunder de instrumenter, der skal 
anvendes i overensstemmelse med 
prioriteterne, eventuelle efterfølgende 
justeringer i forhold til deres anvendelser, 
indholdet af indkaldelserne og de 
udvælgelses- og vurderingskriterier, der 
skal anvendes.

Begrundelse

Ovennævnte præciseringer er påkrævet med henblik på at sikre en bedre gennemførelse af 
bestemmelserne i artikel 8.

Ændringsforslag 19
Artikel 8 a (ny)

Artikel 8a
1. Kommissionen rapporterer 
regelmæssigt til Europa-Parlamentet om 
den generelle status for gennemførelsen 
af særprogrammet og tilvejebringer alle 
de oplysninger, der er nødvendige for at 
kunne overvåge det.
2. Europa-Parlamentet udtaler sig om:
(a) arbejdsprogrammet, jf. artikel 6, stk. 1
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(b) eventuelle justeringer af den 
vejledende fordeling af beløbet, der er 
anført i bilag II.

Begrundelse

I lyset af, at det i traktaten fastlægges, at Parlamentet skal høres om vedtagelsen af 
særprogrammer, er det kun logisk, at det også skal høres om arbejdsprogrammer og 
eventuelle justeringer af den vejledende fordeling af beløbet.

Ændringsforslag 20
Bilag I, afsnit 5 a (nyt)

Opmærksomheden rettes især mod at 
forbedre samhørigheden mellem EU's 
medlemsstater og regioner inden for 
videnskab og teknologi med særlig 
henvisning til foranstaltninger, der kan 
reducere teknologikløften mellem 
forskellige områder gennem selektiv 
fremme af den teknologiske kapacitet i 
virksomheder på alle niveauer. Med 
henblik herpå samordnes 
rammeprogrammets aktiviteter med andre 
af Kommissionens politikkers 
aktionslinjer, navnlig regionalpolitik og 
konkurrenceevne samt innovationspolitik.

Begrundelse

Politikker til sikring af samhørighed mellem geografiske områder, som er af grundlæggende 
betydning for EU, bør præge alle andre europæiske politikker. Teknologiske forskelle –
teknologikløften – mellem EU's medlemsstater og regioner er generelt mere udtalte end 
økonomiske forskelle eller forskelle i livskvalitet. Det er vigtigt, at samarbejdsprogrammet 
bidrager til at reducere forskelle i virksomhedernes teknologiske kapacitet i EU's 
medlemsstater og regioner, og at der i denne henseende træffes fælles foranstaltninger i 
henhold til programmet og regionalpolitikken.

Ændringsforslag 21
Bilag I, "Tværfaglig forskning og forskning på tværs af temaerne, herunder fælles 

indkaldelser af forslag", afsnit 1, indledning

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

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

Begrundelse

Turistsektoren og de dermed forbundne teknologier er et vigtigt eksempel på behovet for 
tværtematiske oplæg til forskning. Ud over virkningerne på selve turismen skal der ligeledes 
tages højde for andre faktorer som kystlinjens bæredygtighed, virkningerne af hydrauliske 
installationer, samspillet mellem affaldsbehandlingsanlæg og landdistrikter og byområder 
mv.

Ændringsforslag 22
Bilag I, "Tværfaglig forskning og forskning på tværs af temaerne, herunder fælles 

indkaldelser af forslag", afsnit 1 a (nyt)

I arbejdsprogrammet fastlægges særlige 
foranstaltninger med henblik på at 
fremme tværfagligheden mellem og inden 
for forskellige tematiske prioriteter, 
navnlig ved hjælp af særlige indkaldelser.

Begrundelse

I arbejdsprogrammet skal de mekanismer og instrumenter, der anvendes til at fremme 
tværfaglighed, præciseres, herunder særlige indkaldelser inden for de enkelte tematiske 
prioriteter og fælles indkaldelser mellem temaer.

Ændringsforslag 23
Bilag I, "Tværfaglig forskning og forskning på tværs af temaerne, herunder fælles 

indkaldelser af forslag", afsnit 2

Europa-Kommissionen sørger for at 
samordne temaerne i det foreliggende 
særprogram med temaer under andre 
særprogrammer i syvende rammeprogram, 
f.eks. "forskningsinfrastruktur" i 
særprogrammet "Kapacitet".

Europa-Kommissionen sørger for at 
samordne temaerne i det foreliggende 
særprogram med temaer under andre 
særprogrammer i syvende rammeprogram, 
f.eks. "forskningsinfrastruktur" i 
særprogrammet "Kapacitet". I 
arbejdsprogrammet præciseres de 
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aktiviteter, der skal være genstand for 
særlig samordning med dem, der hører 
under andre særprogrammer, og de 
nødvendige mekanismer etableres for at 
sikre, at denne samordning er effektiv.

Begrundelse

Opmærksomheden bør i særlig grad rettes mod en samordning af forskningsaktiviteterne 
under særprogrammet med aktiviteterne under de andre særprogrammer, som vil fremme 
gennemførelsen, formidlingen og anvendelsen heraf.

Ændringsforslag 24
Bilag I, "Tilpasning til ændrede behov og udnyttelse af nye muligheder", afsnit 1

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

Med afsæt i bl.a. arbejdet i de forskellige 
"europæiske teknologiplatforme" sikrer 
man sig, at temaerne altid vil være 
relevante for erhvervslivet.
Særprogrammet bidrager således til at 
gennemføre de europæiske 
teknologiplatformes strategiske 
forskningsdagsordener, hvor de rummer en 
reel europæisk merværdi. I 
gennemførelsen af rammeprogrammet 
skal der, da dette er et nyt initiativ, 
udvikles nye mekanismer for samordning 
af forslag til den strategiske 
forskningsdagsorden vedrørende både 
tematiske prioriteter og generelle emner 
for at fremme en eventuel samordning og 
harmonisering af gennemførelsen heraf. I 
lyset af at der er ca. 30 
teknologiplatforme, skal der anvendes 
ensartede kriterier, ligesom tiltagene skal 
optimeres, navnlig i betragtning af, at de 
afspejler industriens holdninger og 
forpligtelser. De nærmere enkeltheder om 
det tekniske indhold vil fremgå senere, når 
det detaljerede arbejdsprogram for 
specifikke indkaldelser af forslag 
foreligger.
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Begrundelse

Teknologiplatforme er udviklet for nylig med henblik på at forbedre konkurrenceevnen for 
aktioner under det syvende rammeprogram og inddrage erhvervslivet i at øge de private 
investeringer i F&U. Da disse mekanismer er nye i forhold til høring af industrien, skal 
konsekvensen og forvaltningen af gennemførelsesforslagene vedrørende den strategiske 
forskningsdagsorden sikres i forbindelse med både tematiske prioriteter og generelle emner. 
Opmærksomheden bør i særlig grad rettes mod eventuelle synergier mellem disse for at 
undgå dobbeltfinansiering og sikre større flerfaglighed.

Ændringsforslag 25
Bilag I, "Tilpasning til ændrede behov og udnyttelse af nye muligheder", afsnit 3

Under hvert tema gennemføres der ved 
siden af disse aktiviteter specifikke 
aktioner med henblik på "nye behov" og 
"uforudsete behov for politisk 
beslutningsstøtte" efter en åben og 
fleksibel model. Disse aktioner skal sikre, 
at hele særprogrammet baseres på en 
simpel, sammenhængende og samordnet 
metode, og at der ydes støtte til tværfaglig 
forskning, der går på tværs af eller ligger 
uden for temaerne.

Under hvert tema gennemføres der ved 
siden af disse aktiviteter og ud over de 
prioriterede temaer specifikke aktioner 
med henblik på "nye behov" og 
"uforudsete behov for politisk 
beslutningsstøtte" efter en åben og 
fleksibel model. Disse aktioner skal sikre, 
at hele særprogrammet baseres på en 
simpel, sammenhængende og samordnet 
metode, og at der ydes støtte til tværfaglig 
forskning, der går på tværs af eller ligger 
uden for temaerne.

Begrundelse

Der skal træffes en beslutning med henblik på at yde videnskabelig støtte til ovennævnte 
politikker og ud over de prioriterede temaer.

Ændringsforslag 26
Bilag I, "Tilpasning til ændrede behov og udnyttelse af nye muligheder", afsnit 3, punkt 2

• Uforudsete behov for politisk 
beslutningsstøtte: Formålet er at 
kunne reagere smidigt på nye behov 
for forskning til støtte for politiske 
beslutninger, som måtte opstå i 
rammeprogrammets løbetid, dvs. 
uforudsete udviklinger eller 
begivenheder, der kræver hurtig 
reaktion, f.eks. nye epidemier, nye 
problemer med fødevaresikkerhed, 

• Uforudsete behov for politisk 
beslutningsstøtte: Formålet er at 
kunne reagere smidigt på nye behov 
for forskning til støtte for politiske 
beslutninger, der fastlægges i 
samarbejde med medlemsstaterne, 
og som måtte opstå i 
rammeprogrammets løbetid, dvs. 
uforudsete udviklinger eller 
begivenheder, der kræver hurtig 
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reaktioner på naturkatastrofer eller 
anden form for hjælp. Aktiviteterne 
gennemføres i tæt samordning med 
de relevante EU-politikker. Det 
årlige arbejdsprogram kan eventuelt 
ændres, såfremt der opstår akutte 
forskningsbehov.

reaktion, f.eks. nye epidemier, nye 
problemer med fødevaresikkerhed, 
reaktioner på naturkatastrofer eller 
anden form for hjælp. Aktiviteterne 
gennemføres i tæt samordning med 
de relevante EU-politikker. Det 
årlige arbejdsprogram kan eventuelt 
ændres, såfremt der opstår akutte 
forskningsbehov.

Begrundelse

Medlemsstaterne skal inddrages i beslutningsprocessen vedrørende uforudsete nye behov for 
politisk beslutningsstøtte.

Ændringsforslag 27
Bilag I, "Formidling og overførsel af viden og bredere deltagelse", afsnit 1, indledning

For at styrke spredningen og udnyttelsen af 
EU-forskningens resultater ydes der støtte 
til formidling af viden og overførsel af 
forskningsresultater, også til politiske 
beslutningstagere, inden for alle temaerne, 
bl.a. gennem finansiering af netværks-
/formidlingsinitiativer, seminarer og 
arrangementer, ekstern ekspertbistand og 
elektroniske informationstjenester. Det 
sker inden for hvert enkelt tema ved hjælp 
af følgende:

For at styrke spredningen, udnyttelsen og 
virkningen af EU-forskningens resultater 
ydes der støtte til formidling og overførsel 
af viden og anvendelse af 
forskningsresultater, også til politiske 
beslutningstagere, inden for alle temaerne, 
bl.a. gennem finansiering af netværks-
/formidlingsinitiativer, seminarer og 
arrangementer, ekstern ekspertbistand og 
informations- og konsulenttjenester. Det 
sker inden for hvert enkelt tema ved hjælp 
af følgende:

Begrundelse

Med henblik på at sikre, at forskningen også anvendes i praksis, skal der henvises til 
anvendelsen af resultaterne.

Ændringsforslag 28
Bilag I, "Formidling og overførsel af viden og bredere deltagelse", afsnit 1, led 2

– tilbud om målrettet assistance til 
projekter og konsortier for at give dem 
adgang til nødvendig viden og færdigheder 
til at kunne udnytte resultaterne

– tilbud om målrettet assistance til 
projekter og konsortier for at give dem 
adgang til nødvendig viden og færdigheder 
og ressourcer, særligt finansielle
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ressourcer, til at kunne udnytte 
resultaterne

Begrundelse

Det bør tilstræbes at reducere de hindringer, som forskerne møder, når de søger om adgang 
til de midler, de skal bruge til at kommercialisere deres resultater.

Ændringsforslag 29
Bilag I, "Formidling og overførsel af viden og bredere deltagelse", afsnit 2

Der vil blive sørget for den nødvendige 
samordning af alle de aktiviteter i 
rammeprogrammet, som drejer sig om 
formidling og overførsel af viden. Der 
iværksættes foranstaltninger til støtte for 
innovation under programmet for 
konkurrenceevne og innovation. Alle 
muligheder for synergivirkninger mellem 
uddannelse og forskning vil blive udnyttet 
og bedste praksis afdækket, navnlig med 
hensyn til øgede karrieremuligheder inden 
for forskning.

Der vil blive sørget for den nødvendige 
samordning af alle de aktiviteter i 
rammeprogrammet, som drejer sig om 
formidling og fremme af viden gennem 
gennemførelse og løbende overvågning af 
en integreret strategi, der er i synergi med 
foranstaltninger til støtte for innovation 
under programmet for konkurrenceevne. 
Alle muligheder for synergivirkninger 
mellem uddannelse og forskning vil blive 
udnyttet og bedste praksis afdækket, 
navnlig med hensyn til øgede 
karrieremuligheder og øget mobilitet inden 
for forskning.

Strukturfondene, det grundlæggende 
instrument for den regionale 
udviklingspolitik, anvendes til at fremme 
samordningen af aktionerne under dette 
særprogram. Til dette formål reviderer 
Kommissionen gennemførelsesreglerne 
for begge programmer for at fjerne 
hindringer for et passende samarbejde og 
en passende komplementaritet mellem de 
principper, der ligger til grund for de 
enkelte aktiviteter. Indkaldelser af 
aktioner under samarbejdsprogrammet vil 
indeholde passende bestemmelser, der 
fremmer konvergensen i ressourcerne. 
Reglerne for deltagelse vil indeholde 
bestemmelser om en sådan samordning 
mellem de to programmer.
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Begrundelse

Strukturfinansiering af F&U-aktiviteter har konsolideret F&U-strukturer på baggrund af 
territorial fordeling af ressourcer og grundlæggende konvergenskriterier. Finansieringen af 
rammeprogrammet har primært været rettet mod forskning på baggrund af ekspertise og 
konkurrenceevne og samarbejde mellem landene.

Særskilt og ukoordineret anvendelse af begge kriterier har medført et alvorligt misforhold 
mellem strukturer og aktiviteter.

Samarbejdsprogrammet bør derfor samordnes med foranstaltninger, der gennemføres under 
strukturfondene.

Ændringsforslag 30
Bilag I, "Små og mellemstore virksomheders deltagelse"

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

Der satses på størst mulig deltagelse af små 
og mellemstore virksomheder (smv'er) på 
alle tematiske områder, bl.a. gennem bedre 
finansielle og administrative procedurer og 
større fleksibilitet i valget af egnede 
finansieringsordninger og særlige 
incitamenter til deltagelse. Derudover 
tages der behørigt hensyn til smv'ers 
forskningsbehov og -potentiale, herunder 
lavteknologiske virksomheder, ved 
fastlæggelsen af indholdet af 
særprogrammets temaer. Der vil i 
arbejdsprogrammet og i en integreret 
strategi for fremme af inddragelse af 
SMV'er figurere praktiske skridt med 
henblik herpå, herunder offentliggørelse 
af indkaldelser, der er skræddersyet til 
SMV'ernes særlige behov, samt 
forskningsområder af særlig interesse for 
smv'er. I særprogrammet "Kapacitet" 
indgår specifikke aktioner til støtte for 
forskning til fordel for smv'er eller smv-
sammenslutninger med sigte på at fremme 
smv'ers deltagelse i rammeprogrammet. 
Sådanne aktioner supplerer og samordnes 
med aktiviteterne under programmet for 
konkurrenceevne og innovation.
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Begrundelse

Med henblik på at udnytte SMV'ernes muligheder for innovation i hvert enkelt tema- og 
sektorområde skal der formuleres og gennemføres en specifik strategi, der løbende skal 
vurderes. Navnlig bør skræddersyede indkaldelser offentliggøres, hvor dette er relevant, 
herunder for SMV'er i den lavteknologiske sektor. Den teknologiske opgradering af sådanne 
sektorer er yderst vigtig i forbindelse med fremme af vækst og beskæftigelse i EU.

Ændringsforslag 31
Bilag I, "Små og mellemstore virksomheders deltagelse", afsnit 1 a, 1 b og 1 c (nye)

Generelt skal målet ud over de specifikke 
tiltag for SMV'er i særprogrammet 
"Kapacitet" være at bevilge mindst 20 % 
af det samlede budget til alle temaer 
under samarbejdsprogrammet til SMV'er.
SMV'ernes deltagelse fremmes gennem 
klyngedannelse af prioriterede 
temaprojekter og teknologiske platforme.
I forbindelse med finansieringen af 
projekter med deltagelse af SMV'er søges 
det maksimale bidrag fra alle 
Fællesskabets finansieringskilder, 
herunder EIB og EIF.
Dette særprogram yder støttefinansiering 
til dækning af de risici, der opstår i 
forbindelse med SMV'ernes deltagelse i 
projekter, så det ikke er nødvendigt at 
anmode dem om en bankgaranti.

Begrundelse

SMV'erne skal opfordres til at deltage gennem klyngedannelse. Et garanteret minimumbudget 
og en forpligtelse om forsvarlig forvaltning er nødvendig, hvis sådanne foranstaltninger skal 
have effekt.

Ændringsforslag 32
Bilag I, "Etiske aspekter", afsnit 1

En række grundlæggende etiske principper 
skal overholdes i forbindelse med 
gennemførelsen af særprogrammet og 

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

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

Begrundelse

Isolerede tilfælde af videnskabelig svig kan underminere troværdigheden af og tilliden til 
videnskabsmænd og deres arbejde.

Dette særprogram skal indeholde foranstaltninger med henblik på at forebygge 
uregelmæssigheder i de aktiviteter, det finansierer, og dermed bidrager det til at fjerne enhver 
tvivl om de videnskabelige aktiviteters formelle rigtighed.

Ændringsforslag 33
Bilag I, "Forskningssamarbejde", afsnit 1 a (nyt)

Med henblik på at styrke EU's 
videnskabs- og teknologibase spiller 
universiteterne en vigtig rolle som 
grundlæggende institutioner for 
fremragende forskning samt i forbindelse 
med etableringen af det europæiske 
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forskningsrum.

Begrundelse

I sin meddelelse om universiteternes rolle i det europæiske vidensamfund (KOM(2003)0058) 
anerkender Kommissionen, at "Europa har brug for ekspertise på sine universiteter for at 
optimere de processer, der understøtter vidensamfundet". I dokumentet påpeges det 
endvidere, at der er behov for at forbedre den rolle, som universiteterne spiller på dette 
område for at forbedre deres konkurrenceevne over for andre universiteter i de mest 
udviklede lande uden for EU. De europæiske universiteters rolle skal derfor fremhæves i 
særprogrammet.

Ændringsforslag 34
Bilag I, "Fælles teknologiinitiativer"

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

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

Fælles teknologiinitiativer udvælges på 
grundlag af en række kriterier som:

Fælles teknologiinitiativer udvælges på 
grundlag af en række kriterier som:

– hvor stor merværdien bliver ved en 
indsats på europæisk plan

– hvor stor merværdien bliver ved en 
indsats på europæisk plan for det opstillede 
mål
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- hvilke beviser der findes for offentlig-
private partnerskaber

– hvor detaljeret og klart de tilstræbte mål 
er defineret

– hvor detaljeret og klart de tilstræbte mål 
er defineret

– hvor stærkt erhvervslivet har engageret 
sig med økonomiske og andre ressourcer

– hvor stærkt erhvervslivet har engageret 
sig med økonomiske og andre ressourcer

– hvor store virkninger det vil få for 
konkurrenceevne og vækst

– hvor store virkninger det vil få for 
konkurrenceevne og vækst

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

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

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

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

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

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

Særlig opmærksomhed rettes mod den 
overordnede sammenhæng og samordning 
mellem fælles teknologiinitiativer og 
nationale programmer og projekter på 
samme område. Også smv'er vil blive 
tilskyndet til at deltage i relevant omfang.

Særlig opmærksomhed rettes mod den 
overordnede sammenhæng og samordning 
mellem fælles teknologiinitiativer og 
nationale programmer og projekter på 
samme område. Også smv'er vil blive 
tilskyndet til at deltage i relevant omfang 
ved at fremme en reduktion i det 
minimumkapitalindskud, der kræves for 
deltagelse i de fællesforetagender, der er 
ansvarlige for forvaltningen af de fælles 
teknologiinitiativer.

Der er i bilag III beskrevet et første sæt 
fælles teknologiinitiativer, for hvilke der 
forelægges særskilte forslag (f.eks. med 
henvisning til traktatens artikel 171). Der 
vil kunne udvælges yderligere fælles 
teknologiinitiativer i henhold til 
ovennævnte kriterier, hvorefter de 
relevante forslag kan forelægges senere 
under gennemførelsen af syvende 
rammeprogram.

Der er i bilag III beskrevet et første sæt 
fælles teknologiinitiativer, for hvilke der 
forelægges særskilte forslag (f.eks. med 
henvisning til traktatens artikel 171). Der 
vil kunne udvælges yderligere fælles 
teknologiinitiativer i henhold til 
ovennævnte kriterier, hvorefter de 
relevante forslag kan forelægges senere 
under gennemførelsen af syvende 
rammeprogram.
Der vil kunne udvælges yderligere fælles 
teknologiinitiativer i henhold til 
ovennævnte kriterier, hvorefter de 
relevante forslag kan forelægges senere 
under gennemførelsen af syvende 
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rammeprogram. Prioriteterne i forbindelse 
med beslutningerne om gennemførelsen 
fastlægges på baggrund af konsoliderede 
forvaltningsaspekter. I lyset af at de fælles 
teknologiinitiativer er nye tekniske og 
finansielle forvaltningsinstrumenter og et 
nyt middel for deltagelse i særprogrammet 
"Samarbejde", skal Kommissionen 
udarbejde forvaltningsmekanismer, der 
sikrer, at kriterierne opfyldes, at 
prioriteterne er gennemsigtige, og at 
Europa-Parlamentet modtager periodiske 
rapporter herom.

Begrundelse

Fælles teknologiinitiativer er et nyt instrument under det syvende rammeprogram, som skal 
gennemføres på baggrund af artikel 171, og som kræver etablering af fællesforetagender. Det 
er derfor nødvendigt at sikre, at der er både offentlige og private interesser i 
fællesforetagendernes kapital med henblik på at fastsætte prioriteter.

Ændringsforslag 35
Bilag I, "Samordning af andre forskningsprogrammer end EU-programmer"

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

På dette område vil indsatsen hovedsagelig 
foregå ved hjælp af to virkemidler: ERA-
NETsystemet og EU-støtte til nationale 
forskningsprogrammer, der gennemføres i 
fællesskab (traktatens artikel 169).
Aktionen kan også anvendes til at styrke 
komplementariteten og synergien mellem 
rammeprogrammet og aktiviteterne i 
mellemstatslige strukturer som EUREKA, 
EIROforum og COST, på den betingelse, 
at de underbygger de generelle mål i 
rammeprogrammet og tydeligt falder ind 
under de tematiske prioriteter. Der ydes 
finansiel støtte til COST-programmets 
administrations- og samordningsaktiviteter, 
så COST fortsat kan bidrage til samordning 
af og udvekslinger mellem forskergrupper, 
der finansieres nationalt i 
overensstemmelse med målene i 
rammeprogrammet og med henblik på 
bredere deltagelse fra andre 
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organisationer på fællesskabsniveau.
Aktioner, der ligger inden for et af 
temaerne, vil få støtte som en integreret del 
af aktiviteterne under det pågældende 
tema. Aktioner af tværgående karakter vil 
få kombineret støtte fra de relevante 
temaer.

Aktioner, der ligger inden for et af 
temaerne, vil få støtte som en integreret del 
af aktiviteterne under det pågældende 
tema. Aktioner af tværgående karakter vil 
få kombineret støtte fra de relevante 
temaer.

Aktioner, der ligger inden for et område, 
som er dækket af et andet særprogram 
under syvende rammeprogram, vil få støtte 
fra det pågældende særprogram.

Aktioner, der ligger inden for et område, 
som er dækket af et andet særprogram 
under syvende rammeprogram, vil få støtte 
fra det pågældende særprogram.

ERA-NET-systemet videreudvikler og 
styrker samordningen af national og 
regional forskning ved at:

ERA-NET-systemet videreudvikler og 
styrker samordningen af national og 
regional forskning ved at:

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

– tilvejebringer en ramme, inden for 
hvilken de instanser, der gennemfører 
offentlige og/eller private 
forskningsprogrammer, kan intensivere 
koordineringen af deres aktiviteter, 
herunder aktiviteter til støtte for 
etablering af teknologiske platforme og 
andre store offentlig-private 
sammenslutninger med henblik på at 
sikre konvergens med rammeprogrammet. 
Der ydes bl.a. støtte til nye ERA-NET og 
til at udbygge eksisterende ERA-NET i 
bredden og dybden, f.eks. ved at udvide 
antallet af partnere eller ved at åbne deres 
programmer for de øvrige deltagere

– yde ekstra EU-tilskud til de deltagere, 
der opretter en fælles fond med henblik på 
fælles indkaldelser af forslag for deres 
respektive nationale og regionale 
programmer ("ERA-NET+").

– yde EU-tilskud til de deltagere, der 
opretter en fælles fond med henblik på 
fælles indkaldelser af forslag for deres 
respektive nationale og regionale 
programmer eller fortsætter samordningen 
af aktiviteter i stor målestok, som har en 
mobiliserende virkning ("ERA-NET+").

Tilskud fra EU til nationale 
forskningsprogrammer, der gennemføres i 
fællesskab på grundlag af artikel 169, er 
særligt relevante for europæisk samarbejde 
i stor skala, hvor deltagerkredsen skifter 
efter medlemsstaternes fælles behov 
og/eller interesser. Hvorvidt der skal 
lanceres sådanne artikel 169-tiltag, afgøres 

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

på grundlag af de kriterier, der er fastsat i 
afgørelsen om syvende rammeprogram.

En række initiativer, der skal gennemføres 
i fællesskab med nationale 
forskningsprogrammer, er beskrevet i bilag 
IV og gøres til genstand for særskilte 
afgørelser på grundlag af traktatens artikel 
169. Der vil kunne udvælges og foreslås 
yderligere initiativer af denne art undervejs 
under gennemførelsen af syvende 
rammeprogram.

En række initiativer, der skal gennemføres 
i fællesskab med nationale 
forskningsprogrammer, er beskrevet i bilag 
IV og gøres til genstand for særskilte 
afgørelser på grundlag af traktatens artikel 
169. Der vil kunne udvælges og foreslås 
yderligere initiativer af denne art undervejs 
under gennemførelsen af syvende 
rammeprogram.

Begrundelse

Der ydes støtte til fælles initiativer med offentlige eller private enheder fra mere end én 
medlemsstat, når blot de er i overensstemmelse med målene i det syvende rammeprogram og 
ikke diskriminerer andre deltagere.

Opmærksomheden bør navnlig rettes mod samordning af nationale og regionale initiativer til 
støtte for etablering af offentlig-private platforme i stor målestok. Samordning på 
fællesskabsniveau af sådanne initiativer kan bidrage til at opnå den kritiske masse, der er 
nødvendig for at udvikle nye, innovative markeder.

Ændringsforslag 36
Bilag I, "Internationalt samarbejde", afsnit 3

Internationalt forskningssamarbejde 
implementeres under det foreliggende 
særprogram under de enkelte temaer og på 
tværs af temaerne via følgende:

Internationalt forskningssamarbejde 
implementeres under det foreliggende 
særprogram under de enkelte temaer og på 
tværs af temaerne via følgende:

- Alle aktiviteter under temaerne åbnes for
forskere og forskningsinstitutioner fra alle 
samarbejdspartnerlandene og de 
industrialiserede lande. Der lægges 
desuden særlig vægt på at opfordre 
tredjelande til at deltage på nærmere 
bestemte områder af gensidig interesse.

- Alle aktiviteter under temaerne åbnes og 
deltagelse af forskere og 
forskningsinstitutioner fra alle 
samarbejdspartnerlandene og de 
industrialiserede lande fremmes. Der 
lægges desuden særlig vægt på at opfordre 
tredjelande til at deltage på nærmere 
bestemte områder af gensidig interesse.

- Der iværksættes specifikke 
samarbejdsaktioner under hvert tema med 
specielt sigte på tredjelande og områder, 

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

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

Begrundelse

Et europæisk forskningsrum, der er åbent for verden, skal fremmes. Det betyder, at det ikke 
blot skal åbnes for deltagelse, men også fremme deltagelse. Når prioriteterne er fastlagt, skal 
opmærksomheden således navnlig rettes mod det regionale niveau med henblik på at etablere 
særlige regionale samarbejdsområder med temaer, der er tilpasset videnskabelige kapaciteter 
og økonomiske og sociale udviklingsprioriteter.

Ændringsforslag 37
Bilag I, "Temaer", afsnit 1 "Sundhed", underafsnit "Mål"

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

borgere og styrke konkurrenceevnen for 
den europæiske sundhedsrelaterede 
industri, samtidig med at også globale 
sundhedsspørgsmål tages op, herunder nye 
epidemier. Vægten vil blive lagt på 
implementeringsforskning (omsætning af 
grundlæggende forskning til kliniske 
anvendelser), herunder videnskabelig 
validering af forsøgsresultater og 
omsætning heraf til daglig klinisk praksis, 
udvikling og validering af nye lægemidler, 
behandlingsmetoder, metoder til 
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, 
støtte til sund aldring, diagnoseværktøjer 
og -teknologier samt bæredygtige og 
effektive sundhedssystemer, idet der især 
fokuseres på folkesundheden.

Begrundelse

For at fokusere på "implementeringsforskning" (omsætning af grundlæggende forskning og 
forsøgsforskning til daglig klinisk praksis).

Det er vigtigt at fokusere på livskvalitet for at fremme sund aldring og yde særlig støtte til 
folkesundhed.

Ændringsforslag 38
Bilag I, "Temaer", afsnit 1 "Sundhed", underafsnit "Hovedlinjer", afsnit 1

Denne forskning skal give os mere viden 
om, hvordan vi effektivt kan forbedre 
befolkningens sundhedstilstand, forebygge 
og behandle udbredte sygdomme og levere 
bedre sundhedsydelser. Den vil gøre det 
lettere at integrere de umådelige mængder 
genomrelaterede data, så der kan genereres 
ny viden og findes nye anvendelser inden 
for medicin og bioteknologi. Den vil 
fremme den tværnationale 
sundhedsforskning, som er en forudsætning 
for, at den biomedicinske forskning 
munder ud i praktisk anvendelige 
resultater. Dermed vil Europa kunne 
bidrage mere effektivt til den internationale 
indsats for at bekæmpe sygdomme af 

Denne forskning skal give os mere viden 
om, hvordan vi effektivt kan forbedre 
befolkningens sundhedstilstand, forebygge 
og behandle udbredte sygdomme og levere
bedre sundhedsydelser. Den vil gøre det 
lettere at integrere de umådelige mængder 
genomrelaterede data, så der kan genereres 
ny viden og findes nye anvendelser inden 
for medicin og bioteknologi. Den vil 
fremme den tværnationale 
sundhedsforskning, som er en forudsætning 
for, at den biomedicinske forskning 
munder ud i praktisk anvendelige 
resultater, hvilket medfører bedre 
folkesundhed og livskvalitet.
Klinisk forskning i mange sygdomme 
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global betydning, således som det fremgår 
af det igangværende program "European 
and Developing Countries Clinical Trials 
Partnership" (EDCTP) om bekæmpelse af 
hiv/aids, malaria og tuberkulose (traktatens 
artikel 169). Det vil styrke den politisk 
baserede forskning på europæisk plan, især 
sammenligninger af modeller, systemer og 
data fra nationale databaser.

(f.eks. kræft, hjerte-karsygdomme, 
herunder blodpropper, gigtsygdomme, 
luftvejssygdomme, smitsomme sygdomme 
samt mentale og neurologiske sygdomme, 
navnlig aldersbetingede sygdomme som 
Alzheimers eller Parkinsons sygdom) er 
baseret på internationale forsøg, der 
udføres på mere end ét center, så der på 
kort tid kan nås det nødvendige antal 
patienter. Epidemiologisk forskning 
kræver en lang række 
befolkninger/befolkningsgrupper og 
internationale netværk for at nå frem til 
væsentlige konklusioner. Udviklingen af 
nye diagnostiske metoder for og 
behandlinger af sjældne lidelser og 
epidemiologisk forskning i sådanne 
lidelser kræver endvidere deltagelse af 
mere end ét land for at øge antallet af 
patienter i hver enkelt undersøgelse. 
Endvidere betyder den sundhedspolitisk 
baserede forskning på europæisk plan, at 
det er muligt at sammenligne modeller, 
systemer og patientdata samt prøver, der 
er opbevaret i nationale databaser og 
biobanker, ligesom Europa vil kunne 
bidrage mere effektivt til den internationale 
indsats for at bekæmpe sygdomme af 
global betydning, således som det fremgår 
af det igangværende program "European 
and Developing Countries Clinical Trials 
Partnership" (EDCTP) om bekæmpelse af 
hiv/aids, malaria og tuberkulose (traktatens 
artikel 169). Det vil styrke den politisk 
baserede forskning på europæisk plan, især 
sammenligninger af modeller, systemer og 
data fra nationale databaser.

Begrundelse

Det skal erindres, at det vigtigste mål for biomedicinsk forskning er at forbedre 
folkesundheden og livskvaliteten.

Dette er blot nogle få eksempler på, at EU-støtte giver en væsentlig merværdi og bidrager til 
vellykket forskningsarbejde.
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Ændringsforslag 39
Bilag I, "Temaer", afsnit 1 "Sundhed", underafsnit "Hovedlinjer", afsnit 2

I denne henseende søges den størst 
mulige komplementaritet og synergi med 
andre fællesskabsprogrammer og -
aktioner og med nationale og regionale 
forskningsprogrammer i de forskellige 
medlemsstater.

Begrundelse

Alle programmer (både på fællesskabs- og medlemsstatsplan) skal samordnes med henblik på 
at kombinere foranstaltningerne, i stedet for at de overlapper hinanden.

Ændringsforslag 40
Bilag I, "Temaer", afsnit 1 "Sundhed", underafsnit "Hovedlinjer", afsnit 2

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

Forskningen skal medvirke til at styrke 
konkurrenceevnen dels i europæiske 
virksomheder inden for sundhedsrelateret 
bioteknologi og medicinsk teknologi, hvor 
smv'er er de vigtigste økonomiske 
drivkræfter, dels i hele
lægemiddelindustrien. Der vil derfor blive 
taget skridt til at fremme SMV'ernes 
deltagelse i forskning, udvikling og 
innovation, så mindst 20 % af 
budgetbevillingerne til dette prioriterede 
tema øremærkes til dette formål. Det er 
bl.a. hensigten at yde støtte til en 
europæisk teknologiplatform for innovative 
lægemidler for at få løst problemet 
omkring de forskningsmæssige flaskehalse 
inden for udvikling af nye lægemidler. Der 
lægges særlig vægt på at skabe 
sammenhæng mellem forskningsaktiviteter 
og udnyttelsen af forskningsresultater 
gennem støtte til arbejdet med påvisning af 
resultater og klinisk validering. Denne 
forskning kan desuden bidrage til at 
udvikle nye normer og standarder for nye, 
avancerede behandlingsformer (f.eks. 
regenerativ medicin), som er nødvendig 
for, at EU's virksomheder kan klare 
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konkurrencen på verdensplan.

Begrundelse

SMV'er er den europæiske industris hjørnesten, men de vanskeligheder, som sådanne 
virksomheder oplever i forbindelse med gennemførelse af F&U og innovationsarbejde, er 
velkendte. Der bør derfor træffes mere praktiske og mere fokuserede foranstaltninger med 
henblik på at tilskynde SMV'er til at deltage i det syvende rammeprogram.

Et garanteret minimumbudget og en forpligtelse om forsvarlig forvaltning er nødvendig, hvis
sådanne foranstaltninger skal have effekt.

Ændringsforslag 41
Bilag I, "Temaer", afsnit 1, "Sundhed", underafsnit "Hovedlinjer", afsnit 2 a (nyt)

Forskning, hvor der anvendes 
"overtallige" humane embryoner i de 
tidlige udviklingsstadier (op til 14 dage), 
som er skabt specifikt til 
fertilitetsbehandling med henblik på at 
øge succesraten for in vitro-fertilisering, 
men som ikke skal bruges og derfor 
destrueres, skal finansieres, da denne 
forskning er tilladt i visse medlemsstater, 
hvor den er underlagt streng lovgivning 
og overvågning fra de kompetente 
myndigheders side.

Begrundelse

Forskning, hvor der anvendes overtallige embryoner, som destrueres, er vigtig med henblik 
på at få nye stamceller, der gør det muligt at gøre fremskridt i behandlingen af infertilitet og 
få ny indsigt i årsagerne til medfødte eller degenerative sygdomme. Denne forskning udføres 
på baggrund af strenge kontrolregler og under nøje overvågning fra medlemsstaternes 
kompetente myndigheders side.

Der skal produceres nye stamcellelinjer for at kunne udforske alle muligheder i denne type 
forskning og bevare Europas lederskab og uafhængighed på dette område.

Ændringsforslag 42
Bilag I, "Temaer", afsnit 1 "Sundhed", underafsnit "Hovedlinjer", afsnit 2 b (nyt)

En forståelse for 
sundhedsdeterminanterne er afgørende 
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for at fremme sund adfærd, forebyggelse 
af sygdomme og planlægning af ydelser. 
Forskning på dette område skal øge 
forståelsen for relevante miljømæssige, 
sociale og genetiske faktorer og den rolle, 
disse spiller i udviklingen af sygdomme.

Begrundelse

Sygdomsforebyggelse er af afgørende betydning i verden i dag, og det er derfor vigtigt at 
optrappe forskning i og undersøgelser af de bestemmende faktorer for forekomst af 
sygdomme.

Ændringsforslag 43
Bilag I, "Temaer", afsnit 1 "Sundhed", underafsnit "Hovedlinjer", afsnit 2 c (nyt)

Forskning, udvikling og innovation, der 
er gearet til at finde alternative strategier 
til dyreforsøg i biomedicinsk forskning, er 
vigtig for at imødekomme bekymringer i 
befolkningen om sådanne spørgsmål, som 
skal tages i betragtning i de fleste 
relevante aktiviteter på dette 
forskningsområde. Navnlig skal mulig 
anvendelse af stamcelleteknologi, særligt 
embryonisk stamcelleteknologi, 
undersøges med dette i tankerne.

Begrundelse

For at opfylde kravene i protokollen om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, imødekomme den 
store bekymring i befolkningen om dyreforsøg, bidrage til at nå målene i Rådets direktiv 
86/609/EØF om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål, 
samt reducere anvendelsen af ikke-humane primater i forskning bør Den Europæiske Union 
gentage behovet for at udvikle og validere alternativer til dyreforsøg.

Ændringsforslag 44
Bilag I, "Temaer", afsnit 1 "Sundhed", underafsnit "Hovedlinjer", afsnit 3

Kønsaspektet vil blive taget op i 
forskningen og vil indgå i projekterne, hvor 
det overhovedet er relevant. Man vil især 
være opmærksom på, at 

Kønsaspektet vil blive taget op i 
forskningen og vil indgå i projekterne, hvor 
det overhovedet er relevant.
Risikofaktorer, biologiske mekanismer, 
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forskningsresultaterne hurtigst muligt 
formidles videre til civilsamfundet, og at 
der etableres en dialog med især 
patientgrupper, når den biomedicinske 
forskning og genforskningen åbner for nye 
muligheder. Det skal desuden sikres, at 
resultaterne formidles og udnyttes bredt.

årsager, klinisk manifestation, 
konsekvenser og behandling af sygdomme 
er forskellige for mænd og kvinder. 
Endvidere forekommer visse sygdomme 
udelukkende eller mere almindeligt hos 
kvinder eller mænd (som f.eks. 
fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom, 
som forekommer langt oftere hos kvinder 
end hos mænd). Derfor skal alle 
aktiviteter, der støttes inden for dette 
tema, omfatte muligheden for at inddrage 
sådanne forskelle i deres 
forskningsprotokoller, metoder og 
analyser af resultater. Man vil især være 
opmærksom på, at forskningsresultaterne 
hurtigst muligt formidles videre til 
civilsamfundet, og at der etableres en 
dialog med især patientgrupper, når den 
biomedicinske forskning og 
genforskningen åbner for nye muligheder.
Det skal desuden sikres, at resultaterne 
formidles og udnyttes bredt.

Begrundelse

Der er et presserende behov for integration af kønsaspektet i formuleringen og 
gennemførelsen af sundhedspolitikker. Kronisk træthedssyndrom og fibromyalgi er "usynlige" 
sygdomme på grund af vanskelighederne med at diagnosticere dem og manglen på ressourcer 
til forskning og behandling. 90 % af de ramte er kvinder, hvorfor sygdommene kan betegnes 
som kønsspecifikke sygdomme.

Der er et presserende behov for at undersøge disse sygdommes oprindelse og årsager og 
forbedre behandlingen heraf. Det er derfor vigtigt at øge støtten til forskning.

Ændringsforslag 45
Bilag I, afsnit 1 "Sundhed", underafsnit "Aktiviteter", "Bioteknologi, generiske værktøjer og 

teknologier på sundhedsområdet", led 1

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

– Højkapacitetsforskning: udvikling af nye 
forskningsværktøjer for moderne biologi, 
der kan forstærke genereringen af data 
ganske markant og forbedre 
standardisering, indsamling og forsøgs- og 
biologisk beregningsanalyse af data og 
prøveeksemplarer (biobanker). Der 
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genekspression, gentype- og 
fænotypebestemmelse, strukturel 
genomforskning, bioinformatik, 
systembiologi og beslægtede 
forskningsområder.

fokuseres på ny teknologi til sekvensering, 
genekspression, gentype- og 
fænotypebestemmelse, strukturel 
genomforskning, bioinformatik, 
systembiologi og beslægtede 
forskningsområder.

Begrundelse

Data skal analyseres både forsøgsmæssigt og ved hjælp af alle tilgængelige biologiske 
beregningsmuligheder og -ressourcer, hvilket åbner op for en lang række helt nye 
muligheder. 

Ændringsforslag 46
Bilag I, "Temaer", afsnit 1 "Sundhed", underafsnit "Aktiviter", "Bioteknologi, generiske 

værktøjer og teknologier på sundhedsområdet", led 2

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

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

Begrundelse

Integration af lægevidenskab og udvikling af telekommunikations- og informationsteknologi 
er en yderst positiv udvikling for de forskellige aktiviteter i sundhedssektoren. Telemedicin, 
som bl.a. betyder, at fagfolk i sundhedssektoren anvender informations- og 
kommunikationsteknologi til udveksling af oplysninger i forbindelse med diagnose, 
behandling og forebyggelse af sygdomme eller skader, til forskning og evaluering og til 
videreuddannelse af fagfolk i sundhedssektoren, er af afgørende betydning i forhold til at 
forbedre både individuel og kollektiv sundhed.
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Ændringsforslag 47
Bilag I, "Temaer", afsnit 1 "Sundhed", underafsnit "Aktiviter", "Bioteknologi, generiske 

værktøjer og teknologier på sundhedsområdet", led 3

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

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

Begrundelse

Der bør tages behørig højde for vigtigheden af stamcelleforskning i forhold til 
folkesundheden og udviklingen på dette område.

Der bør ligeledes henvises til vævsteknologi, en ny og hastigt udviklende teknologi, der kan
producere reelle alternativer, der gendanner, bevarer eller forbedrer humant væv og 
organfunktioner, og som har en yderst positiv virkning på den individuelle og kollektive 
sundhed og livskvalitet.

Ændringsforslag 48
Bilag I, "Temaer", afsnit 1 "Sundhed", underafsnit "Aktiviter", "Bioteknologi, generiske 

værktøjer og teknologier på sundhedsområdet", led 4

– Forudsigelse af behandlingsmetoders 
egnethed, sikkerhed og effektivitet:
udvikling og validering af parametre, 
værktøjer, metoder og standarder, der er 
nødvendige for at kunne tilbyde patienterne 
sikre og effektive nye biomedicinske 
lægemidler (hvad angår traditionelle 
lægemidler23, tages disse spørgsmål op i 

– Forudsigelse af behandlingsmetoders 
egnethed, sikkerhed og effektivitet:
udvikling og validering af parametre, 
værktøjer, metoder og standarder, der er 
nødvendige for at kunne tilbyde patienterne 
sikre og effektive nye biomedicinske 
lægemidler (hvad angår traditionelle 
lægemidler23, kan disse spørgsmål tages 
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forbindelse med det foreslåede fælles 
teknologiinitiativ vedrørende innovative 
lægemidler). Der fokuseres på 
farmakogenomik, simulation, in vitro-
(herunder alternativer til dyreforsøg) og in 
vivo-metoder og modeller.

op i forbindelse med det foreslåede fælles 
teknologiinitiativ vedrørende innovative 
lægemidler). Der fokuseres på 
farmakogenomik, simulation, in vitro-
(herunder alternativer til dyreforsøg under 
anvendelse af især stamcelleteknologi og 
navnlig embryonisk stamcelleteknologi) 
og in vivo-metoder og modeller.

Begrundelse

For at opfylde kravene i protokollen om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, imødekomme den 
store bekymring i befolkningen om dyreforsøg, bidrage til at opfylde målene i Rådets direktiv 
86/609/EØF om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål, 
samt reducere anvendelsen af ikke-humane primater i forskningen bør Den Europæiske Union 
gentage behovet for at udvikle og validere alternativer til dyreforsøg.

Ændringsforslag 49
Bilag I, "Temaer", afsnit 1 "Sundhed", underafsnit "Aktiviter", "Omsætning af forskning i 

sundhedsøjemed", underoverskrift 2, punkt 1

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

Hjernen og hjernesygdomme: øget viden 
om hjernens integrerede struktur og 
dynamik, studiet af hjernesygdomme og 
relevante aldersbetingede sygdomme (som 
f.eks. demens, Alzheimers eller 
Parkinsons sygdom) og søgning efter nye 
behandlingsmetoder med fokus på 
udforskning af hjernens funktioner, lige fra 
molekyler til bevidsthed og forståelse, og
navnlig en global forståelse for hjernen 
gennem modeller for kompleks 
netværksinteraktion. Forskningen vil 
behandle neurologiske sygdomme og 
lidelser, herunder regenerative og 
restorative behandlingsmetoder.

Begrundelse

Disse sygdomme bliver mere og mere almindelige i EU på grund af demografiske ændringer.

Udvikling af globale modeller for hjernen baseret på interaktionsnetværk bliver afgørende for 
at forstå forskellige sygdomme som Alzheimers sygdom og epilepsi.
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Ændringsforslag 50
Bilag I, "Temaer", afsnit 1 "Sundhed", underafsnit "Aktiviteter", "Omsætning af forskning i 

sundhedsøjemed", underoverskrift 3, punkt 2

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

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

Begrundelse

Hepatitis C er et kronisk sundhedsproblem, der rammer en lang række mennesker og har en 
negativ indvirkning på hospitalsnetværk og specialiserede ydelser som dialyse.

Ændringsforslag 51
Bilag I, "Temaer", afsnit 1 "Sundhed", underafsnit "Aktiviteter", "Omsætning af forskning i 

sundhedsøjemed", underoverskrift 4, punkt 1

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

Kræft: der fokuseres på sygdomsætiologi, 
nye lægemidler/behandlingsmetoder og 
risikofaktorer, afdækning og validering af 
miljømæssige determinanter, 
lægemiddelvirkninger og biologiske 
markører af betydning for forebyggelse 
samt på tidlig diagnosticering og 
behandling og vurdering af effektiviteten af 
prognosticering, diagnosticering og 
terapeutiske foranstaltninger.

Begrundelse

Der gøres hele tiden fremskridt i kampen mod kræft med indførelse af nye 
behandlingsmetoder og lægemidler. Der bør tages behørig højde for alle aspekter af denne 
udvikling.
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Der er behov for detaljeret forskning i risikofaktorer, som i de fleste tilfælde spiller en 
afgørende rolle i forekomsten af kræft, eftersom analyse af sådanne faktorer er af afgørende 
betydning i forbindelse med forebyggelse af kræft og risikoreduktion.

Ændringsforslag 52
Bilag I, "Temaer", afsnit 1 "Sundhed", underafsnit "Aktiviteter", "Omsætning af forskning i 

sundhedsøjemed", underoverskrift 4, punkt 2

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

Hjerte-karsygdomme, herunder 
blodpropper: der fokuseres på 
miljømæssige determinanter, 
diagnosticering, forebyggelse, nye 
lægemidler/behandlingsmetoder til 
behandling og overvågning af hjerte-
karsygdomme (herunder de vaskulære 
aspekter af slagtilfælde) på grundlag af 
bredt tværfaglige metoder.

Begrundelse

Der er en konstant stigning i forekomsten af blodpropper. Tidlig diagnosticering af sådanne 
sygdomme ville reducere risikoen for efterfølgende hjerteanfald og slagtilfælde.

Ændringsforslag 53
Bilag I, "Temaer", afsnit 1 "Sundhed", underafsnit "Aktiviteter", "Omsætning af forskning i 

sundhedsøjemed", underoverskrift 4, punkt 3 a (nyt)

Gigtsygdomme: der fokuseres på ætiologi, 
tidlig diagnosticering og biologiske 
markører for gigtsygdomme og 
behandling med særlig fokus på 
inflammatoriske gigtsygdomme.

Begrundelse

Næsten en tredjedel af Europas befolkning (ca. 100 millioner mennesker) lider på et eller 
andet tidspunkt i deres liv af gigtsygdomme. Der er et presserende behov for at optrappe 
forskningen og yde støtte til grænseoverskridende samarbejde med henblik på bedre at forstå 
årsagen til sådanne sygdomme og finde nye og bedre hjælpemidler.

I skriftlig erklæring nr. 389, som blev vedtaget af Europa-Parlamentet den 13. oktober 2005, 
blev der gjort opmærksom på betydningen af forskning i gigtsygdomme. 
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Ændringsforslag 54
Bilag I, "Temaer", afsnit 1 "Sundhed", underafsnit "Aktiviteter", "Omsætning af forskning i 

sundhedsøjemed", underoverskrift 4, punkt 5

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

Andre kroniske sygdomme: der fokuseres 
på ikke-dødelige sygdomme med stor 
indvirkning på de ældres livskvalitet, f.eks. 
funktionel og sensorisk svækkelse og andre
kroniske sygdomme (f.eks. fibromyalgi og 
kronisk træthedssyndrom) samt 
sygdomme som følge af stofmisbrug.
Fokus rettes især mod forskning i doping 
inden for sport.

Begrundelse

90 % af alle forekomster af fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom findes hos kvinder. Der 
er et presserende behov for at undersøge disse sygdommes oprindelse og årsager, forbedre 
behandlingen heraf og sammenligne resultaterne. Det er derfor vigtigt at øge støtten til 
forskning.

Forskning i årsagerne til afhængighed og konsekvenser og virkninger af stofmisbrug kan 
indarbejdes i dette punkt. Endvidere skal der udvikles en europæisk dimension af forskning i 
doping.

Ændringsforslag 55
Bilag I, "Temaer", afsnit 1 "Sundhed", underafsnit "Aktiviteter", "Optimering af 

sundhedsydelserne til europæiske borgere", led 1

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

– Bedre sundhedsfremmende indsats og 
sygdomsforebyggelse: der skal 
tilvejebringes dokumentation for de bedste 
folkesundhedsfremmende foranstaltninger 
med hensyn til livsstil og indgreb på 
forskellige niveauer og i forskellige 
sammenhænge. Der fokuseres på et bredere 
spektrum af sundhedsdeterminanter, og 
hvordan de spiller sammen både på det 
individuelle plan og på samfundsplan 
(f.eks. kost, stress, tobak og andre 
stimulanser, fysisk aktivitet, livskvalitet, 
kulturel kontekst, socioøkonomiske, 
ernæringsmæssige og miljømæssige 
faktorer). Man vil bl.a. se på den mentale 
sundhedstilstand i et livslangt perspektiv.
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Begrundelse

Faktorer som livskvalitet eller ernæringsmæssige vaner hos enkeltpersoner og samfund har 
en afgørende betydning for menneskers sundhed og spiller på en positiv eller negativ måde 
sammen med andre faktorer. Det er derfor vigtigt, at der tages højde for disse faktorer i den 
sundhedsrelaterede forskning.

Ændringsforslag 56
Bilag I, "Temaer", afsnit 1 "Sundhed", underafsnit "Aktiviteter", "Optimering af 

sundhedsydelserne til europæiske borgere", led 2

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

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

Begrundelse

For at kunne yde den bedst mulige garanti for patienternes sikkerhed skal der tages behørig 
højde for bivirkninger af lægemidler, som kan have uforudsete negative virkninger.
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Der skal ligeledes tages højde for nye sundhedsteknologier, hvor der hver dag gøres nye 
fremskridt, og for god praksis, som bør harmoniseres på europæisk plan for at sikre, at det 
anvendes ensartet på alle sundhedsrelaterede områder.

Det offentlige sundhedssystem skal nævnes, fordi det er til rådighed for hele offentligheden 
uden forskel.

Ændringsforslag 57
Bilag I, "Temaer", afsnit 1 "Sundhed", underafsnit "Aktiviteter", "Optimering af 

sundhedsydelserne til europæiske borgere", led 3

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

Sundhedssystemernes kvalitet, effektivitet, 
nyttevirkning, solidaritet og 
bæredygtighed: de enkelte lande skal have 
mulighed for at lære af hinanden og 
foretage forbedringer i deres 
sundhedssystemer på grundlag af 
erfaringerne fra andre lande under 
hensyntagen til betydningen af specifikke 
nationale forhold, let adgang og 
befolkningsmæssige karakteristika 
(aldring, mobilitet, migration, uddannelse, 
socioøkonomisk status, ændringer på 
arbejdsmarkedet m.m.). Der fokuseres på 
sundhedssystemernes organisatoriske, 
finansielle og lovgivningsmæssige aspekter 
(vurdering af omkostninger, effektivitet og 
fordele for de forskellige interventioner, 
herunder i forbindelse med 
patientsikkerhed), deres implementering 
og deres resultater med hensyn til 
effektivitet, lønsomhed og social lighed.
Der lægges særlig vægt på 
investeringsspørgsmål og menneskelige 
ressourcer.

Begrundelse

Sundhedssystemer kan forbedres, hvis vi lærer af hinanden.

Der bør tages højde for, hvor let det er for medlemmer af offentligheden at få adgang til 
sundhedssystemet.
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Ændringsforslag 58
Bilag I, "Temaer", afsnit 1 "Sundhed", underafsnit "Aktiviteter", "Optimering af 

sundhedsydelserne til europæiske borgere", led 3 a (nyt)

- Passende anvendelse af nye teknologier 
og behandlingsmetoder. Sikkerhed på 
lang sigt og overvågning af anvendelse i 
stor målestok af nye medicinske 
teknologier (herunder udstyr) og 
avancerede behandlingsmetoder, der 
navnlig sikrer et højt niveau af beskyttelse 
for folkesundheden. 

Begrundelse

I overensstemmelse med rammeprogrammet bør særprogrammet ligeledes dække passende 
brug af nye teknologier og behandlingsmetoder.

Ændringsforslag 59
Bilag I, "Temaer", afsnit 1 "Sundhed", underafsnit "Internationalt samarbejde", afsnit 1

Internationalt samarbejde er en integreret 
del af temaet og særligt vigtigt for de 
forskningsområder, der vedrører globale 
sundhedsproblemer såsom antimikrobiel 
resistens, hiv/aids, malaria, tuberkulose og 
nye epidemier. Der kan også blive tale om 
at foretage en prioritering af 
forskningsemner i forbindelse med 
internationale initiativer såsom "Global 
HIV Vaccine Enterprise". Når først der er 
etableret et solidt, langsigtet og 
bæredygtigt partnerskab inden for klinisk 
forskning mellem Europa og en række 
udviklingslande, vil der blive ydet mere 
støtte24 til programmet "Partnerskab 
mellem de europæiske lande og 
udviklingslande vedrørende kliniske 
forsøg" (EDCTP) til konsolidering af 
programmets resultater og dækning af 
fremtidige behov. EDCTP-programmet vil 
fortsat fokusere på avanceret klinisk 
afprøvning med henblik på udvikling af 
nye vacciner, mikrobicider og lægemidler 
mod de tre sygdomme i de afrikanske lande 

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

Begrundelse

Videnskabelige samarbejdsaktiviteter til støtte for udviklingen kræver endvidere en grundig 
og objektiv vurdering. Programudvalgets udtalelse bør derfor støttes af en ekstern 
videnskabelig og teknisk vurdering. 

Ændringsforslag 60
Bilag I, "Temaer", afsnit 2 "Fødevarer, landbrug og bioteknologi", underafsnit "Mål"

At opbygge en europæisk videnbaseret 
bioøkonomi28 ved at bringe videnskab, 
industri og andre parter sammen, udnytte 
nye og opdukkende forskningsmuligheder 
til at imødegå sociale og økonomiske 
udfordringer: den stigende efterspørgsel 
efter sikrere og sundere fødevarer af høj 
kvalitet, der er fremstillet under 
hensyntagen til dyrevelfærd og de lokale 
landbrugsforhold, bæredygtig anvendelse 
og produktion af vedvarende bioressourcer, 
den voksende risiko for epizootiske og 
zoonotiske sygdomme og 
fødevarerelaterede lidelser og truslen mod 
en bæredygtig og sikker landbrugs- og
fiskeriproduktion, navnlig som følge af 
klimaændringerne.

At opbygge en europæisk videnbaseret 
bioøkonomi ved at bringe videnskab, 
industri og andre parter sammen, udnytte 
nye og opdukkende forskningsmuligheder 
til at imødegå sociale, miljømæssige og 
økonomiske udfordringer: den stigende 
efterspørgsel efter sikrere og sundere 
fødevarer af høj kvalitet, der er fremstillet 
under hensyntagen til de lokale 
landbrugsforhold, bæredygtig anvendelse 
og produktion af vedvarende bioressourcer, 
den voksende risiko for epizootiske og 
zoonotiske sygdomme og 
fødevarerelaterede lidelser og truslen mod 
en bæredygtig og sikker landbrugs-, 
fiskeri- og kvægproduktion (herunder 
trusler som følge af klimaændringerne), 
idet der til enhver tid tages hensyn til 
dyrevelfærd og forholdene i 
landdistrikterne.

Begrundelse

Målene i dette afsnit bør specifikt omfatte udfordringen med at sikre miljøvenlig og 
økonomisk og socialt bæredygtig produktion. Der skal her skelnes mellem akvakultur og 
fiskeri som andetsteds i teksten, da disse kræver forskellige tilgange.
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Ændringsforslag 61
Bilag I, "Temaer", afsnit 2 "Fødevarer, landbrug og bioteknologi", underafsnit "Hovedlinjer", 

afsnit 1

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

Dette tema søger at styrke 
videngrundlaget, skabe innovation og 
tilvejebringe den nødvendige politiske 
beslutningsstøtte for opbygningen og 
udviklingen af en europæisk videnbaseret 
bioøkonomi. Forskningen fokuserer på 
bæredygtig forvaltning, produktion og 
anvendelse af biologiske ressourcer 
gennem en tværfaglig forskningstilgang i 
overensstemmelse med den europæiske 
strategi om biovidenskaberne og 
bioteknologien og i konvergens med andre 
teknologier, med det formål at fremstille 
sunde, sikre og miljøeffektive produkter af 
høj kvalitet, som dermed også er 
konkurrencedygtige, fra landbrug, fiskeri
(herunder fisk og skaldyr m.m.), 
akvakultur, foder, fødevareindustri, 
sundheds- og skovbrugsrelaterede 
industrier og dermed beslægtede industrier 
i Europa. Forskningen vil bidrage markant 
til implementeringen og formuleringen af 
EU-politikker og -lovgivning og mere 
specifikt understøtte forbrugernes 
organoleptiske, ernæringsmæssige og 
sikkerhedsmæssige forventninger, den 
fælles landbrugspolitik, behandlingen af 
landbrugs- og handelsrelaterede spørgsmål 
og lovgivningen om henholdsvis 
fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, kontrol 
med dyresygdomme, dyrevelfærd, miljø og 
biodiversitet, bevarelse af mangfoldighed 
inden for landbrug og skovbrug samt EU's 
skovbrugsstrategi og den fælles 
fiskeripolitik, der har til formål at sikre en 
bæredygtig udvikling inden for fiskeri og 
akvakultur. Forskningen skal desuden sigte 
mod at udvikle nye og videreudvikle 
eksisterende indikatorer til støtte for 
arbejdet med at analysere, formulere og 
overvåge politikken på disse områder.
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Begrundelse

Forbrugerne bør prioriteres, når fonde og foranstaltninger øremærkes med henblik på at 
imødekomme de voksende offentlige forventninger i forbindelse med fødevarers 
ernæringsmæssige værdi, kvalitet og sikkerhed.

Ændringsforslag 62
Bilag I, "Temaer", afsnit 2 "Fødevarer, landbrug og bioteknologi", underafsnit "Hovedlinjer", 

afsnit 2

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

Især landbrugsfødevareindustrier, hvoraf 
90 % er smv'er, vil deltage i og få gavn af 
mange af forskningsaktiviteterne, herunder 
målrettede formidlings- og 
teknologioverførselsaktiviteter, specielt 
hvad angår integrering og anvendelse af 
avancerede miljøeffektive teknologier, 
metoder og processer samt udarbejdelse af 
standarder. Mindst 20 % af budgettet til 
dette prioriterede tema øremærkes til 
tiltag til fremme af SMV'ernes deltagelse.

Flerfaglighed og tværfaglighed fremmes 
med henblik på at sikre, at nye 
højteknologiske virksomheder inden for 
bio-, nano- og informations- og 
kommunikationsteknologi vil kunne 
bidrage med vigtige nyskabelser på 
områder som planteavl, forbedrede 
afgrøder og plantebeskyttelse, avanceret 
detekterings- og overvågningsteknologi 
med henblik på fødevaresikkerhed og -
kvalitet samt nye industrielle bioprocesser.

Hver enkelt af disse aktiviteter, der 
iværksættes i forbindelse med dette 
prioriterede tema, bliver gjort til genstand 
for oplysnings- og videnskabelige 
udbredelsesinitiativer.
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Begrundelse

Hvis SMV'ernes deltagelse på dette område virkelig skal fremmes, skal der fastsættes en 
støttetærskel inden for budgettet for dette prioriterede tema.

Ændringsforslag 63
Bilag I, "Temaer", afsnit 2 "Fødevarer, landbrug og bioteknologi", underafsnit "Hovedlinjer", 

afsnit 2 a (nyt)

Der søges den størst mulige synergi og 
komplementaritet med andre 
fællesskabsprogrammer og -tiltag, navnlig 
de, der hører under den fælles landbrugs-
og fiskeripolitik, og de, der vedrører 
udvikling af landdistrikterne (som f.eks. 
Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)) 
eller miljøforhold (f.eks. LIFE+).

Begrundelse

Aktiviteter, der støttes af det syvende rammeprogram, skal hænge tæt sammen med de 
aktiviteter, der støttes under andre programmer, for at sikre komplementaritet imellem dem.

Ændringsforslag 64
Bilag I, "Temaer", afsnit 2 "Fødevarer, landbrug og bioteknologi", underafsnit "Aktiviteter", 

"Bæredygtig produktion og forvaltning af biologiske ressourcer fra land-, skov- og 
vandmiljø", led 2

– Større bæredygtighed og øget 
konkurrenceevne, men med færre 
miljøskadelige virkninger inden for 
landbrug, skovbrug, fiskeri og akvakultur 
gennem udvikling af ny teknologi og nyt 
materiel, nye overvågningssystemer og helt 
nye plante- og produktionssystemer, 
forbedring af det videnskabelige grundlag 
for styringen af fiskeriet og øget indsigt i 
samspillet mellem forskellige systemer 
(landbrug og skovbrug, fiskeri og 
akvakultur) baseret på en samlet tilgang til 
hele økosystemet. Hvad angår 
landbaserede biologiske ressourcer, lægges 
der særlig vægt på produktionssystemer 

– Større bæredygtighed og øget 
konkurrenceevne, men med færre 
miljøskadelige virkninger inden for 
landbrug, skovbrug, fiskeri og akvakultur 
gennem udvikling af ny teknologi og nyt 
materiel, nye overvågningssystemer og helt 
nye plante- og produktionssystemer, 
forbedring af det videnskabelige grundlag 
for styringen af fiskeriet og øget indsigt i 
samspillet mellem forskellige systemer 
(landbrug og skovbrug, fiskeri og 
akvakultur) baseret på en samlet tilgang til 
hele økosystemet.



(Ekstern oversættelse) 

PR\613357DA.doc 49/127 PE 368.072v03-00

DA

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

- Bevarelse af naturlige økosystemer 
(f.eks. i Middelhavsområdet), udvikling af 
biologiske bekæmpelsesagenser og en 
mikrobiologisk dimension af biodiversitet 
og metagenomik. Hvad angår landbaserede 
biologiske ressourcer, lægges der særlig 
vægt på produktionssystemer med lavt 
input og på økologiske 
produktionssystemer, 
kvalitetsproduktionsplaner og 
virkningerne af genetisk modificerede 
organismer samt bæredygtig, 
konkurrencedygtig og mangesidet 
landbrug og skovbrug. Bedre
ressourceforvaltning og nye foderstoffer 
samt nye planter (afgrøder og træer) med 
en bedre sammensætning, større 
modstandsdygtighed over for belastninger, 
mere effektiv næringsoptagelse og bedre 
struktur vil ligeledes blive fremmet. Det 
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skal støttes gennem forskning i nye 
plantesystemer og -produkters 
biosikkerhed, sameksistens og sporbarhed. 
Plantesundheden og beskyttelse af 
afgrøderne skal forbedres gennem øget 
viden om økologi, skadelige organismers 
biologi, sygdomme, ukrudt og andre 
trusler mod plantesundheden og støtte til 
kontrollen med sygdomsudbrud og bedre 
og mere bæredygtige værktøjer og metoder 
til at kontrollere skadevoldere og ukrudt. 
Hvad angår biologiske ressourcer fra 
vandmiljøer, lægges der vægt på 
fundamentale biologiske funktioner, sikre 
og miljøvenlige produktionssystemer, 
husdyrfoder, fiskeribiologi, blandet fiskeri, 
samspillet mellem fiskeriaktiviteter og det 
marine økosystem samt flådebaserede, 
regionale og flerårige 
forvaltningssystemer.

Begrundelse

Kommissæren for landbrugs kontor har gentagne gange påpeget behovet for at støtte og 
optrappe bevarelsen af vores naturprodukter med henblik på at forbedre dem og gøre dem 
mere konkurrencedygtige. Forskning i miljøvenlige midler til bekæmpelse af bioinvasion af 
skadelige afgrøder, skadelige organismer mv. bør ligeledes støttes.

Ændringsforslag 65
Bilag I, "Temaer", afsnit 2 "Fødevarer, landbrug og bioteknologi", underafsnit "Aktiviteter", 

"Bæredygtig produktion og forvaltning af biologiske ressourcer fra land-, skov- og 
vandmiljø", led 3

– Optimering af den animalske produktion 
og dyrevelfærden på alle områder inden for 
landbrug, fiskeri og akvakultur, bl.a. 
gennem udnyttelse af vor viden om gener, 
nye avlsmetoder, øget kendskab til 
dyrepsykologi og -adfærd og viden om og 
kontrol med infektionssygdomme hos dyr.
Sidstnævnte emne vil også blive behandlet 
i forbindelse med udvikling af 
overvågnings-, forebyggelses- og 
kontrolværktøjer, støtteforskning og 

Optimering af den animalske produktion, 
sundhed og dyrevelfærden på alle områder 
inden for landbrug, fiskeri og akvakultur, 
bl.a. gennem udnyttelse af vor viden om 
gener, nye avlsmetoder, øget kendskab til 
dyrepsykologi og -adfærd og viden om og 
kontrol med infektionssygdomme hos dyr 
og deres patogene mekanismer. 
Sidstnævnte emne vil også blive behandlet 
i forbindelse med udvikling af 
overvågnings-, forebyggelses- og 
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anvendt forskning i vacciner og 
diagnosticering, undersøgelse af økologien 
i kendte eller helt nye infektionsagenser og 
andre trusler, herunder overlagte 
skadevoldende handlinger, samt 
virkningerne af forskellige 
landbrugssystemer og klimaer. Der skal 
desuden udvikles ny viden med henblik på 
sikker bortskaffelse af animalsk affald og 
bedre forvaltning af biprodukter.

kontrolværktøjer, støtteforskning og 
anvendt forskning i vacciner og 
diagnosticering, undersøgelse af økologien 
i kendte eller helt nye infektionsagenser og 
andre trusler, herunder overlagte 
skadevoldende handlinger, samt 
virkningerne af forskellige 
landbrugssystemer og klimaer. Der skal 
desuden udvikles ny viden med henblik på 
sikker bortskaffelse af animalsk affald og 
bedre forvaltning af biprodukter.

- Der vil blive taget højde for andre trusler 
mod fødevareproduktionens 
bæredygtighed og sikkerhed som 
eventuelle virkninger af klimaændringer 
på produktionsprocesserne.

Begrundelse

I forbindelse med kontrol af infektionssygdomme hos dyr er det yderst nyttigt at anvende 
kriterier vedrørende forebyggelse og sporing af udbrud og mekanismerne for udvikling af de 
underliggende vira. Der er dermed rigelig begrundelse for at træffe særlige foranstaltninger 
til undersøgelse af patogene agensers udvikling og adfærd.

Ændringsforslag 66
Bilag I, "Temaer", afsnit 2 "Fødevarer, landbrug og bioteknologi", underafsnit "Aktiviteter", 

"Bæredygtig produktion og forvaltning af biologiske ressourcer fra land-, skov- og 
vandmiljø", led 4

– Tilvejebringelse af de nødvendige
værktøjer til brug for politiske 
beslutningstagere og andre aktører til støtte 
for implementeringen af relevante 
strategier, politikker og lovgivning og især 
til støtte for opbygningen af den 
europæiske videnbaserede bioøkonomi og 
udvikling af landdistrikter og kystområder.
Den fælles fiskeripolitik støttes gennem 
udvikling af adaptive metoder til at 
underbygge en samlet tilgang til hele 
økosystemet i relation til udnyttelse af de 
marine ressourcer. Forskning på tværs af 
de politiske områder skal omfatte 
samfundsvidenskabelige studier, 

– Tilvejebringelse af de nødvendige 
værktøjer til brug for politiske 
beslutningstagere og andre aktører til støtte 
for implementeringen af relevante 
strategier, politikker og lovgivning og især 
til støtte for opbygningen af den 
europæiske videnbaserede bioøkonomi og 
udvikling af landdistrikter og kystområder.
Den fælles fiskeripolitik støttes gennem 
udvikling af adaptive metoder til at 
underbygge en samlet tilgang til hele 
økosystemet i relation til udnyttelse af de 
marine ressourcer. Forskning på tværs af 
de politiske områder skal omfatte 
samfundsvidenskabelige, miljømæssige og 
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komparative undersøgelser af forskellige 
landbrugssystemer, omkostningseffektive 
fiskeristyringssystemer, opdræt af dyr, hvis 
produkter ikke anvendes til 
fødevarefremstilling, samspillet med 
skovbrug samt undersøgelser med henblik 
på at forbedre indkomstmulighederne i 
landdistrikter og kystområder.

etiske studier, komparative undersøgelser 
af forskellige landbrugssystemer, 
omkostningseffektive 
fiskeristyringssystemer, opdræt af dyr, hvis 
produkter ikke anvendes til 
fødevarefremstilling, samspillet med 
skovbrug samt undersøgelser med henblik 
på at forbedre indkomstmulighederne i 
landdistrikter og kystområder.

Begrundelse

De etiske principper, der ligger til grund for dyrevelfærdspolitikker og miljøvenlige 
indsamlingsmetoder, er ligeledes relevante i forhold til akvakultur og fiskeri.

Ændringsforslag 67
Bilag I, "Temaer", afsnit 2 "Fødevarer, landbrug og bioteknologi", underafsnit "Aktiviteter", 

"Fra bord til jord": fødevarer, sundhed og velvære", overskrift

"Fra bord til jord": fødevarer, sundhed og 
velvære

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 68
Bilag I, "Temaer", afsnit 2 "Fødevarer, landbrug og bioteknologi", underafsnit "Aktiviteter", 

""Fra bord til jord": fødevarer, sundhed og velvære", led 2

– Viden om kostfaktorer og -vaner som en 
væsentlig styrende faktor for udvikling og 
nedbringelse af forekomsten af 
kostrelaterede sygdomme og lidelser. Det 
omfatter udvikling og anvendelse af 
nutrigenomik og systembiologi og studier 
af samspillet mellem ernæring og 
fysiologiske og psykologiske funktioner.
Det kan resultere i en total ændring af 
forarbejdede fødevarer og udvikling af helt 
nye fødevarer, diætfødevarer og fødevarer 
med særlige ernæringsmæssige og 
sundhedsmæssige egenskaber. Det er 

– Viden om kostfaktorer og -vaner som en 
væsentlig styrende faktor for udvikling og 
nedbringelse af forekomsten af 
kostrelaterede sygdomme og lidelser, 
herunder fedme (hos børn og voksne) og 
allergier, ernæring i forbindelse med 
sygdomsforebyggelse, herunder viden om 
fødevarers sundhed, egenskaber og 
komponenter. Det omfatter udvikling og 
anvendelse af nutrigenomik og 
systembiologi og studier af samspillet 
mellem ernæring og fysiologiske og 
psykologiske funktioner. Det kan resultere 
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desuden vigtigt at undersøge traditionelle, 
lokale og sæsonbetingede fødevarer og 
kostvaner for at få belyst bestemte 
fødevarers og kostsammensætningers 
indvirkning på helbredet og få udarbejdet 
en integreret ernæringsvejledning.

i en total ændring af forarbejdede fødevarer 
og udvikling af helt nye fødevarer, 
diætfødevarer og fødevarer med særlige 
ernæringsmæssige og sundhedsmæssige 
egenskaber. Det er desuden vigtigt at 
undersøge traditionelle, lokale og 
sæsonbetingede fødevarer og kostvaner for 
at få belyst bestemte fødevarers og 
kostsammensætningers indvirkning på 
helbredet og få udarbejdet en integreret 
ernæringsvejledning.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag bringes de forskellige initiativer vedrørende kost og sund mad, der 
støttes af Unionen gennem andre instrumenter som offentlige sundhedsprogrammer, ind 
under det syvende rammeprogram. 

Ændringsforslag 69
Bilag I, "Temaer", afsnit 2 "Fødevarer, landbrug og bioteknologi", underafsnit "Aktiviteter", 

""Fra bord til jord": fødevarer, sundhed og velvære", led 3

– Optimering af innovation i den 
europæiske fødevareindustri gennem 
udvikling og integrering af avanceret 
teknologi til traditionel 
fødevareproduktion, centrale 
procesteknologier til at forbedre 
fødevarernes funktionalitet, 
højteknologisk, miljøeffektiv 
fødevareforarbejdning og -emballering, 
avancerede kontrolanvendelser og mere 
effektiv forvaltning af biprodukter, affald 
og energi. Ny forskning skal tage sigte på 
udvikling af bæredygtige og innovative 
teknologier inden for foderstofproduktion 
til bl.a. sikrere foderforarbejdningsmetoder 
og kvalitetskontrol.

Optimering af innovation i den europæiske 
fødevareindustri gennem udvikling og 
integrering af avanceret teknologi til 
traditionel fødevareproduktion, centrale 
procesteknologier til at forbedre 
fødevarernes funktionalitet, udvikling af 
nye ingredienser og produkter, 
opbevaringsmetoder og -teknologier samt 
organoleptiske aspekter i forbindelse med 
produktion af fødevarer og nye 
fødevarekomponenter, højteknologisk, 
miljøeffektiv fødevareforarbejdning og -
emballering, avancerede 
kontrolanvendelser og mere effektiv 
forvaltning af biprodukter, affald og energi. 
Ny forskning skal tage sigte på udvikling 
af bæredygtige og innovative teknologier 
inden for foderstofproduktion til bl.a. 
sikrere foderforarbejdningsmetoder og 
kvalitetskontrol.
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Begrundelse

I forbindelse med fødevareproduktion skal innovation række videre end blot dyrkning og 
fremstilling af nye produkter. Der må og skal foretages forbedringer i fødevarers og 
fødevarekomponenters grundlæggende sammensætning gennem opdagelse af nye 
sammensætninger. Samtidig skal der fortsat forskes i teknologier vedrørende 
produktionsprocesser (med henblik på at finde frem til bedre emballerings- og 
opbevaringsteknikker mv.)

Ændringsforslag 70
Bilag I, "Temaer", afsnit 2 "Fødevarer, landbrug og bioteknologi", underafsnit "Aktiviteter", 

"Biovidenskaber og bioteknologi til bæredygtige nonfood-produkter og -processer", led 1

– Styrkelse af videngrundlaget og 
udvikling af avanceret teknologi til jord-
eller havbaseret biomasseproduktion til 
anvendelsesformål inden for energi og 
industri. Det omfatter dels plante- og 
dyregenomik, mikrobiel genomik og 
metabolomik for at forbedre 
produktiviteten og sammensætningen af 
råmaterialer og biomasseråstoffer med 
henblik på optimal omdannelse til 
produkter med høj værditilvækst, dels 
udnyttelse af naturlige eller forbedrede 
jord- og havbaserede organismer som nye 
kilder. Det forudsætter en integreret 
livscyklusanalyse af landbrugsmetoder, 
transport, oplagring og afsætning af 
bioprodukter. Forskningen skal derfor 
behandle anvendelsen af industrielle 
bioteknologier inden for hele 
afgrødekæden for at kunne udnytte det 
fulde potentiale ved 
bioraffineringsmetoden, herunder 
samfundsøkonomiske, agronomiske og 
økologiske aspekter samt
forbrugeraspekter. Det understøttes med 
øget viden om og kontrol med 
plantemetabolismen og den mikrobielle 
metabolisme på celle- og subcelleplan i 
forbindelse med fremstilling af 
højværdiråvarer ved hjælp af bioprocesser 
med større udbytte og 
omdannelsesprodukter af højere kvalitet og 

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

omdannelsesprodukter af højere kvalitet og 
renhed, herunder udvikling af biokatalytisk 
procesdesign.

- Der skal anvendes eller udvikles 
bioteknologier med henblik på nye og 
forbedrede fornyelige skovbrugsbaserede 
produkter og -processer af høj kvalitet og 
med høj værditilvækst for gøre 
træproduktion og træindustri, herunder 
tømmerog vedvarende bioenergiråstoffer, 
mere bæredygtig.
- Endelig skal der fokuseres på 
bioteknologiens potentiale til at afdække, 
overvåge, forebygge, behandle og fjerne 
forurening med hovedvægten på 
maksimering af den økonomiske værdi af 
affald og biprodukter gennem nye 
bioprocesser, alene eller i kombination 
med plantesystemer og/eller kemiske 
katalysatorer.

- Der tages ligeledes højde for tiltag 
vedrørende bevarelse af naturarven og 
områder med en enestående 
naturskønhed, som har vist sig at spille en 
afgørende rolle i forbindelse med fremme 
af bæredygtig og miljøvenlig turisme i 
landdistrikterne. 
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Begrundelse

I990'erne udviklede det amerikanske kemikaliesamfund, American Chemical Society, begrebet 
"grønne kemikalier" (for bæredygtige kemikalier) med henvisning til udformning, udvikling 
og anvendelse af produkter og processer, der reducerer eller eliminerer anvendelse eller 
dannelse af stoffer, der er skadelige for menneskers sundhed eller miljøet. Der skal tages 
behørig højde for dette begreb, navnlig i forbindelse med de nye udfordringer, som EU har 
givet sig selv vedrørende biobrændsel og bioenergikilder.

Tiltag, der er rettet mod bevarelse af naturarven, skal indarbejdes i lyset af de meget store 
fordele heraf, både økonomisk og med hensyn til bæredygtighed.

Ændringsforslag 71
Bilag I, "Temaer", afsnit 2 "Fødevarer, landbrug og bioteknologi", underafsnit "Internationalt 

samarbejde", afsnit 1

Internationalt samarbejde er et meget 
vigtigt aspekt af fødevare-, landbrugs- og 
bioteknologiforskningen og skal støttes i 
forbindelse med alle emner. Forskning af 
særlig interesse for udviklingslande vil få 
støtte under hensyntagen til FN's 
"Millennium Development Goals" og 
igangværende aktiviteter. Der iværksættes 
specifikke aktioner for at fremme 
samarbejdet med de vigtigste 
partnerregioner og -lande, især dem, der 
deltager i biregionale dialoger og bilaterale 
V&T-aftaler, samt EU's nabolande, 
vækstøkonomier og udviklingslande.

Internationalt samarbejde er et meget 
vigtigt aspekt af fødevare-, landbrugs- og 
bioteknologiforskningen og skal støttes i 
forbindelse med alle emner. Forskning af 
særlig interesse for udviklingslande vil få 
støtte under hensyntagen til FN's 
"Millennium Development Goals" og 
igangværende aktiviteter (f.eks. netværk 
beregnet til at forbedre forvaltning af jord 
og vand). Der iværksættes specifikke 
aktioner for at fremme samarbejdet med de 
vigtigste partnerregioner og -lande, især 
dem, der deltager i biregionale dialoger og 
bilaterale V&T-aftaler, samt EU's 
nabolande, vækstøkonomier og 
udviklingslande.

Begrundelse

I lyset af den solidaritet og det udviklingssamarbejde, der er indeholdt i dette afsnit, bør 
opmærksomheden rettes mod vigtigheden af at eksportere vores viden og teknologier 
vedrørende forvaltning af jord og vandressourcer.

Ændringsforslag 72
Bilag I, "Temaer", afsnit 3 "Informations- og kommunikationsteknologi", underafsnit "Mål"

At gøre europæisk industri mere 
konkurrencedygtig og sætte Europa i stand 

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

til at styre og forme den fremtidige 
udvikling inden for informations- og 
kommunikationsteknologi (ikt), så de 
samfundsmæssige og økonomiske behov 
opfyldes. Aktiviteterne skal styrke Europas 
videnskabelige og teknologiske grundlag 
inden for ikt, sætte gang i innovation 
gennem brug af ikt og sikre, at fremskridt 
på ikt-området hurtigt omsættes i fordele 
for Europas borgere, virksomheder, 
industri og myndigheder. En mindskelse af 
den digitale kløft og bredere oplysning vil 
være de vigtigste mål for disse aktiviteter.

Begrundelse

En mindskelse af den digitale kløft er en af de udfordringer, som det nye videnbaserede 
samfund og den økonomi, der opbygges, står over for. Det er de offentlige myndigheders 
opgave at sikre, at informationssamfundet udvikles uden risiko for en digital kløft. De 
forskellige EU-instrumenter og -programmer skal anvendes til at nå dette mål, og et af de 
prioriterede mål for aktiviteterne vedrørende det syvende rammeprogram skal derfor være at 
mindske den digitale kløft.

Ændringsforslag 73
Bilag I, "Temaer", afsnit 3 "Informations- og kommunikationsteknologi", underafsnit 

"Hovedlinjer", afsnit 1

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

Informations- og 
kommunikationsteknologien (ikt) spiller en 
helt enestående og veldokumenteret rolle, 
når det gælder om at fremme innovation, 
kreativitet og konkurrenceevne i alle 
industri- og servicesektorer. Den er 
afgørende for, at vi kan løse centrale 
samfundsproblemer og modernisere de 
offentlige tjenester, og den danner 
grundlag for fremskridt inden for alle 
videnskabelige og teknologiske områder.
Europa er derfor nødt til at styre og forme 
den fremtidige udvikling inden for ikt og 
sikre, at ikt-baserede tjenester og produkter 
udnyttes til at størst mulig gavn for borgere 
og virksomheder. Samtidig bør der tages 
højde for, at ikt kan hjælpe med at skabe 
social og territorial samhørighed ved at 
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tilbyde alle enkeltpersoner og 
virksomheder adgang til 
informationssamfundets fordele, uanset 
opholdssted, køn eller sociale og 
økonomiske omstændigheder. Et af de 
prioriterede mål for ikt-relateret forskning 
og teknologisk udvikling bør derfor være 
at mindske den digitale kløft og sikre 
bredere oplysning.

Begrundelse

IKT rummer store muligheder som et instrument for social og territorial samhørighed, men 
kan også medføre, at visse samfund og virksomheder holdes uden for det nye videnbaserede 
samfund. Væksten i informationssamfundet må derfor ikke give plads til en digital kløft, og 
forskning og teknologisk udvikling skal spille en vigtig rolle i forhold til at identificere 
metoder til at sikre bredere oplysning, uanset omstændighederne for de relevante 
enkeltpersoner.

Ændringsforslag 74
Bilag I, "Temaer", afsnit 3 "Informations- og kommunikationsteknologi", underafsnit 

"Hovedlinjer", afsnit 4

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

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 75
Bilag I, "Temaer", afsnit 3 "Informations- og kommunikationsteknologi", underafsnit 

"Hovedlinjer", afsnit 4 a (nyt)

Ved at bringe ikt tættere på 
enkeltpersoner og organisationers behov, 
skjules kompleksiteten heraf for at gøre 
den lettilgængelig og fremme sikre, 
pålidelige anvendelsesmuligheder og 
ydelser, der kan tilpasses brugernes krav.

Begrundelse

Brugernes krav bør hele tiden tages i betragtning, og der bør derfor fokuseres på at opnå et 
lettere og mere tilgængeligt samspil med brugerne, som er bedre tilpasset deres behov.

Ændringsforslag 76
Bilag I, "Temaer", afsnit 3 "Informations- og kommunikationsteknologi", underafsnit 

"Hovedlinjer", afsnit 5

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

Aktiviteterne omfatter 
samarbejdsforanstaltninger og etablering af 
netværk, støtte til fælles 
teknologiinitiativer, herunder udvalgte 
aspekter af forskning inden for 
nanoelektronik og indlejrede 
computersystemer, samt initiativer med 
henblik på samordning af nationale 
programmer, herunder initiativet "Længst 
muligt i eget hjem". Blandt de prioriterede 
aktiviteter er emner, som bl.a. er baseret på 
arbejdet i europæiske teknologiplatforme.
Der skal også sikres synergieffekt med 
beslægtede aktiviteter under andre 
særprogrammer. Der vil ligeledes blive 
søgt at skabe maksimal synergi og 
komplementaritet med andre 
fællesskabsprogrammer og -initiativer, 
navnlig med strukturfondene, 
programmet for konkurrenceevne og 
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innovation, i-2010-initiativet og 
medlemsstaternes nationale og regionale 
ikt-relaterede programmer. 

Begrundelse

Alle programmer (både på fællesskabs- og medlemsstatsplan) skal samordnes med henblik på 
at samle foranstaltningerne, i stedet for at de overlapper hinanden.

Ændringsforslag 77
Bilag I, "Temaer", afsnit 3 "Informations- og kommunikationsteknologi", underafsnit 

"Hovedlinjer", afsnit 6

smv'ers og andre mindre enheders aktive 
deltagelse i aktiviteterne er helt afgørende 
i betragtning af, hvor vigtige de er for 
innovationen. De spiller en helt central 
rolle for udvikling og fremme af nye 
visioner inden for ikt og dens 
anvendelsesmuligheder og for 
omsætningen af sådanne visioner til 
forretningsmæssige aktiver.

Rigtig mange SMV'er arbejder inden for 
ikt, hvorfor der især fokuseres på disse, og 
deres deltagelse i forskning, udvikling og 
innovation fremmes gennem bevilling af 
mindst 20 % af budgettet til dette 
prioritetsprogram.

For at nå dette mål fremmes SMV'ernes 
deltagelse gennem klyngedannelse i 
projekter og teknologiplatforme, og der 
stilles krav om et garanteret 
minimumbudget.

Begrundelse

De vanskeligheder, som SMV'er oplever i forbindelse med forsknings-, udviklings- og 
innovationsaktiviteter, er velkendte. Deres deltagelse i sådanne aktiviteter skal fremmes 
gennem klyngedannelse. Hvis disse foranstaltninger skal have effekt, skal der stilles krav om 
et garanteret minimumbudget.

Ændringsforslag 78
Bilag I, "Temaer", afsnit 3 "Informations- og kommunikationsteknologi", underafsnit 

"Hovedlinjer", afsnit 6 a (nyt)

Opmærksomheden rettes især mod at 
formidle ikt-forskningsresultater og 
fremme offentlighedens kendskab til 
videnskab for at bringe videnskab og 
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teknologi tættere på samfundet. 

Begrundelse

Det er meget vigtigt, at offentligheden så vidt muligt får kendskab til resultaterne af ikt-
forskning. Det vil gøre det muligt at bringe videnskabelig viden tættere på samfundet, og 
offentligheden vil få bedre og bredere kendskab til vigtigheden af og fordelene ved 
udviklingen i ikt-relateret videnskab og til anvendelsesmulighederne deraf.

Ændringsforslag 79
Bilag I, "Temaer", afsnit 3 "Informations- og kommunikationsteknologi", underafsnit 

"Hovedlinjer", afsnit 6 b (nyt)

Kommunikationssikkerhed: Nye teknikker 
til informationskodifikation ud over 
softwarebaseret kryptografi. Udvikling og 
evaluering af hardwarebaserede 
krypteringssystemer til trådløse og optiske 
systemer samt satellitsystemer. Udvikling 
af kompakte, robuste 
kodifikationsanordninger. Vurdering af 
opnåeligt sikkerhedsniveau. Anvendelse 
af uregelmæssige bærebølger (kaotiske 
bølger) for at øge 
transmissionssikkerhedsniveauet. 
Vurdering af resultaterne af denne 
teknologi og indarbejdelse deraf i 
eksisterende kommunikationsnetværk.

Begrundelse

Det er vigtigt at analysere sikkerheden af kommunikationsnetværk inden for EU's sociale 
struktur. Der skal søges alternativer til traditionelle softwarebaserede krypteringsteknikker. 
Hardwarebaseret kryptering af oplysninger er måske ikke kun en alternativ løsning, men et 
tillæg til de eksisterende teknologier. EU ligger forrest på dette område, hvad angår 
forskning.

Ændringsforslag 80
Bilag I, "Temaer", afsnit 3 "Informations- og kommunikationsteknologi", underafsnit 

"Aktiviteter", "Ikt-nøgleområder", led 2

– Totaldækkende kommunikationsnet med 
ubegrænset kapacitet:

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

bredbåndsnetteknologi og -systemer 
omfattende jordbaserede net og satellitnet, 
konvergens mellem forskellige fastnet, 
mobilnet, trådløse net og radio-/tv-net og -
tjenester spændende lige fra individuelle til 
regionale og globale anvendelsesformål, 
infrastruktur og arkitektur for 
distribution af tjenester, interoperabilitet 
mellem fastnet- og trådløse 
kommunikationstjenester og applikationer, 
forvaltning af netværksbaserede ressourcer 
(herunder effektivitet og kvalitet af 
tjenester), mulighed for rekonfigurering af 
tjenester, komplekse netværk med ad hoc-
baseret intelligent multimedieudstyr, 
sensorer og mikrochip.

Begrundelse

Konvergens bør ikke kun finde anvendelse på net, men også på tjenester, eftersom 
befolkningen ønsker at modtage tjenester, uanset hvilken infrastruktur der anvendes. 

Med hensyn til forvaltning af netressourcer bør der navnlig fokuseres på at sikre, at politikken 
vedrørende kvaliteten af tjenesterne efterleves i tilfælde af moderat overbelastning af nettet. 

Effektivitet er altid ønskeligt, og der bør derfor altid fokuseres på dette. 

Ændringsforslag 81
Bilag I, "Temaer", afsnit 3 "Informations- og kommunikationsteknologi", underafsnit 

"Aktiviteter", "Ikt-nøgleområder", led 3

– Indlejrede systemer, databehandling og 
styring: kraftigere, sikre, distribuerede, 
pålidelige og effektive hardware/software-
systemer, der kan opfatte, styre og tilpasse 
sig omgivelserne med optimal 
ressourceudnyttelse, metoder og værktøjer 
til systemmodellering, design og teknik til 
styring af kompleksitet, åbne kombinerbare 
arkitekturer og skalafrie platforme, 
specialbrugerudviklet software og 
distribuerede styresystemer til aflæsning, 
aktivering, databehandling,
kommunikation, lagring og servicering i 
helt sømløse, intelligente miljøer med evne 

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

til at tilpasse sig omgivelserne og 
samarbejde, databehandlingsarkitekturer 
med indbyggede heterogene 
netværksbaserede og rekonfigurable 
komponenter til bl.a. kompilering, 
programmering og run time-support, samt 
kontrol med ustabile distribuerede 
storskalasystemer, der tager højde for 
validering, certificering, 
teknologiverificering og støtte til 
standardisering.

Begrundelse

(Første afsnit af denne begrundelse vedrører ikke den danske tekst).

Støtte til standardisering er grundlæggende for ikt, eftersom det uden standardisering ikke vil 
være muligt at opnå de stordriftsfordele, som gør ikt omkostningseffektiv.

Ændringsforslag 82
Bilag I, "Temaer", afsnit 3 "Informations- og kommunikationsteknologi", underafsnit 

"Aktiviteter", "Ikt-nøgleområder", led 4

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

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

Begrundelse

Et af de aktuelle emner inden for softwareudvikling er det målesystem, der er nødvendigt for 
at måle kvaliteten af computerudvikling, hvorfor dette skal indarbejdes i dette 
forskningsområde.

De teoretiske aspekter af de nævnte emner er vigtige – men det er overførslen deraf til 
industrien også. 

Ændringsforslag 83
Bilag I, "Temaer", afsnit 3 "Informations- og kommunikationsteknologi", underafsnit 

"Aktiviteter", "Ikt-nøgleområder", led 5

– Viden, kognitive systemer og 
læringssystemer: metoder og teknikker til 
tilegnelse, fortolkning, gengivelse og 
personalisering af, navigering i samt 
søgning efter og deling og formidling af 
viden, genkendelse af semantiske relationer 
i indhold til brug for mennesker og 
maskiner, kunstige systemer, der opfatter, 
fortolker og evaluerer information, og som 
kan samarbejde, agere selvstændigt og 
lære, teorier og eksperimenter, der med 
afsæt i vor viden om den naturlige 
erkendelsesevne, især indlæring og 
hukommelse, videreudvikler de første 
resultater - også med henblik på udvikling 
af avancerede læringssystemer til 
mennesker.

– Viden, kognitive systemer og 
læringssystemer: metoder og teknikker til 
tilegnelse, fortolkning, gengivelse og 
personalisering af, navigering i samt 
søgning efter og deling og formidling af 
viden, genkendelse af semantiske relationer 
i indhold til brug for mennesker og 
maskiner med distribueret forvaltning af 
viden, kunstige systemer, der opfatter, 
fortolker og evaluerer information, og som 
kan samarbejde, agere selvstændigt og 
lære, teorier og eksperimenter, der med 
afsæt i vor viden om den naturlige 
erkendelsesevne, især indlæring og 
hukommelse, videreudvikler de første 
resultater - også med henblik på udvikling 
af avancerede læringssystemer til 
mennesker.

Begrundelse

Eftersom kommunikationsinfrastrukturen distribueres, skal dette også ske for forvaltningen af 
viden, hvorfor dette skal nævnes særskilt i dette forskningsafsnit.
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Ændringsforslag 84
Bilag I, "Temaer", afsnit 3 "Informations- og kommunikationsteknologi", underafsnit 

"Aktiviteter", "Ikt-nøgleområder", led 6

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

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

Begrundelse

Det talte sprog bør være det mest naturlige medie for interaktion mellem brugere og systemer. 
Dette bør specifikt nævnes med henblik på at understrege behovet for forskning, udvikling og 
innovation på dette område, der skal støttes. 

Ændringsforslag 85
Bilag I, "Temaer", afsnit 3 "Informations- og kommunikationsteknologi", underafsnit 

"Aktiviteter", "Integrering af teknologier", led 2

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

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

Begrundelse

(Første afsnit af denne begrundelse vedrører ikke den danske tekst).
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Områder vedrørende underholdningsindhold må ikke udelades fra dette afsnit. 

Ændringsforslag 86
Bilag I, "Temaer", afsnit 3 "Informations- og kommunikationsteknologi", underafsnit 

"Aktiviteter", "Anvendelsesforskning", led 1, underled 1

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

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

Begrundelse

Resultaterne af de trufne foranstaltninger skal sendes fortroligt til et overvågningscenter, 
hvor en fagperson i sundhedssektoren kan analysere dem. Forsknings-, udviklings- og 
innovationscyklussen skal derfor gennemføres. 

Den aldrende befolkning stiller krav om forskning og udvikling af nye metoder, som kan 
reducere presset på hospitaler og samtidig forbedre folks livskvalitet uden at reducere 
niveauet af den bistand, de modtager.

Ændringsforslag 87
Bilag I, "Temaer", afsnit 3 "Informations- og kommunikationsteknologi", underafsnit 

"Aktiviteter", "Anvendelsesforskning", led 1, underled 1 a (nyt)

- Hvad angår befolkningens livskvalitet: 
bedre oplysninger om og adgang til 
videnskabelig viden, adgang til vigtige 
offentlige tjenester (som f.eks. 
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skattemyndighederne) og til ofte anvendte 
private tjenester (fritidsfaciliteter, banker 
mv.).

Begrundelse

Ikt har en direkte og umiddelbar indvirkning på befolkningens livskvalitet, eftersom den giver 
bedre og lettere adgang til oplysninger og til vigtige offentlige tjenester og ofte anvendte 
private tjenester og dermed fremmer anvendelse af de pågældende tjenester og giver lettere 
adgang til de derfra kommende oplysninger. 

Ændringsforslag 88
Bilag I, "Temaer", afsnit 3 "Informations- og kommunikationsteknologi", underafsnit 

"Aktiviteter", "Anvendelsesforskning", led 1, underled 2

– Til brug for offentlige forvaltninger:
udnyttelse af ikt på et tværfagligt grundlag 
i offentlige forvaltninger kombineret med 
organisatoriske ændringer og nye 
færdigheder for at kunne tilbyde hele 
befolkningen innovative tjenester og 
ydelser med borgerne i centrum, avanceret 
ikt-baseret forskning og løsninger for at 
forbedre de demokratiske processer og den 
offentlige sektors effektivitet og kvalitet, 
samspil med og mellem lokalforvaltninger 
og centraladministrationen samt støtte til 
lovgivningsprocessen og den politiske 
beslutningsproces på alle niveauer i 
demokratiet.

– Til brug for offentlige forvaltninger: 
udnyttelse af ikt på et tværfagligt grundlag 
i offentlige forvaltninger kombineret med 
organisatoriske ændringer og nye 
færdigheder for at kunne tilbyde hele 
befolkningen innovative tjenester og 
ydelser med borgerne i centrum, avanceret 
ikt-baseret forskning og løsninger for at 
forbedre de demokratiske processer 
(herunder e-demokrati) og den offentlige 
sektors effektivitet og kvalitet, samspil 
med og mellem lokalforvaltninger og 
centraladministrationen samt støtte til 
lovgivningsprocessen og den politiske 
beslutningsproces på alle niveauer i 
demokratiet.

Begrundelse

Ikt kan og bør anvendes til at fremme støtte til demokrati. På dette område fremmer e-
demokrati befolkningens deltagelse, har ubegrænset dækning, muliggør indsamling af data og 
udveksling af oplysninger og omfatter ikke bureaukrati. 

Ændringsforslag 89
[Vedrører ikke den danske tekst.]
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Ændringsforslag 90
Bilag I, "Temaer", afsnit 3 "Informations- og kommunikationsteknologi", underafsnit 

"Aktiviteter", "Anvendelsesforskning", led 2, underled 2

– Teknologistøttede læringssystemer, -
værktøjer og tjenester, der er tilpasset 
forskellige brugere i forskellige 
sammenhænge, spørgsmål vedrørende 
menneskelig læring, når processen 
formidles med brug af ikt, og forbedring af 
evnen til at deltage aktivt i 
læringsprocessen.

Teknologistøttede læringssystemer, -
værktøjer og tjenester (herunder e-læring), 
der er tilpasset forskellige brugere i 
forskellige sammenhænge vedrørende 
harmonisering af uddannelsessystemerne 
i Europa, spørgsmål vedrørende 
menneskelig læring, når processen 
formidles med brug af ikt, og forbedring af 
evnen til at deltage aktivt i 
læringsprocessen samt livslang læring.

Begrundelse

E-læring fremmer indlæring: ikt, der anvendes til læring, eliminerer afstandsfaktoren i 
traditionelle uddannelsesmedier, der benytter fjernundervisning, reducerer tidsforskydningen 
i kommunikationen (uanset hvor deltagerne befinder sig) og hjælper bl.a. med at udvikle de 
studerendes computerfærdigheder. 

Livslang læring er vigtig, hvis befolkningen skal opdateres på et område som f.eks. ikt, hvor 
den teknologiske udvikling er hurtig. 

Ændringsforslag 91
Bilag I, "Temaer", afsnit 3 "Informations- og kommunikationsteknologi", underafsnit 

"Aktiviteter", "Anvendelsesforskning", led 3, underled 1

– Dynamiske netværksbaserede 
virksomhedssystemer til udvikling og 
levering af produkter og tjenester, 
decentral kontrol og styring af intelligente 
elementer, digitale erhvervsrettede 
økosystemer, bl.a. software-løsninger, der 
kan tilpasses små og mellemstore 
organisationers behov, samarbejdstjenester 
til distribuerede arbejdssteder, faciliteter til 
at arbejde i større grupper, gruppestyring 
og støtte til erfarings- og videnudveksling 
inden for grupper.

– Dynamiske netværksbaserede 
virksomhedssystemer til udvikling og 
levering af produkter og tjenester, 
decentral kontrol og styring af intelligente 
elementer, digitale erhvervsrettede 
økosystemer, bl.a. software-løsninger, der 
kan tilpasses små og mellemstore 
organisationers behov, 
samarbejdstjenester, som tager højde for 
distribuerede arbejdssteder, faciliteter til at 
arbejde i større grupper, gruppestyring og 
støtte til erfarings- og videnudveksling 
inden for grupper.
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Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at præcisere teksten.

Ændringsforslag 92
Bilag I, "Temaer", afsnit 3 "Informations- og kommunikationsteknologi", underafsnit 

"Aktiviteter", "Anvendelsesforskning", led 3, underled 1 a (nyt)

– Nye muligheder for virksomheder: 
bedre produktivitet gennem anvendelse af 
informations- og 
kommunikationsteknologi, adgang til nye 
markeder og leverandører ved hjælp af e-
handel. 

Begrundelse

Ikt giver mange nye muligheder for virksomheder, der kan forbedre deres produktivitet 
gennem anvendelse af nye teknologier, som vil give dem større og bedre adgang til nye 
markeder og til et større antal leverandører.

Ændringsforslag 93
Bilag I, "Temaer", afsnit 3 "Informations- og kommunikationsteknologi", underafsnit 
"Dækning af nye behov og uforudsete behov for politisk beslutningsstøtte", afsnit 1

En aktivitet vedrørende fremtidige og 
fremspirende teknologier skal tiltrække og 
fremme avanceret tværfaglig forskning på 
nye ikt-relaterede forskningsområder. Det 
omfatter frontlinjeforskning inden for 
miniaturisering og databehandling, f.eks. 
udnyttelse af kvantevirkninger, styring af 
kompleksiteten i netværksbaserede 
databehandlings- og 
kommunikationssystemer samt 
udforskning af nye koncepter for og forsøg 
med intelligente systemer til nye 
individualiserede produkter og tjenester.

En aktivitet vedrørende fremtidige og 
fremspirende teknologier skal tiltrække og 
på lang sigt fremme målene vedrørende 
avanceret tværfaglig forskning på nye ikt-
relaterede forskningsområder. Det omfatter 
frontlinjeforskning inden for 
miniaturisering og databehandling, f.eks. 
udnyttelse af kvantevirkninger, anvendelse 
af begreber og metoder, der er udviklet 
gennem undersøgelse af kompleksiteten i 
netværksbaserede databehandlings- og 
kommunikationssystemer og undersøgelse 
af konsekvenserne for den sociale adfærd 
af anvendelse af ikt samt udforskning af 
nye koncepter for og forsøg med 
intelligente systemer til nye 
individualiserede produkter og tjenester
under behørig hensyntagen til 
systemkonfigurationens art og softwarens 
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adfærd.

Begrundelse

Sådanne aktiviteter er i dag begrænset til forskningslaboratorier, men det må ikke glemmes, 
at hensigten hermed i sidste ende er at få dem indført i samfundet.

Eksperimenter med de pågældende systemer bør også omfatte softwarens adfærd som et 
grundlæggende element af levedygtigheden.

Viden tilegnet i forbindelse med en undersøgelse af et komplekst generisk fænomen er 
ligeledes af stor betydning i enhver analyse af de ændringer og den adfærd, som opstår i det 
europæiske samfund som følge af anvendelse af ikt (som f.eks. brug af internettet).

Ændringsforslag 94
Bilag I, "Temaer", afsnit 4 "Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny 

produktionsteknologi", underafsnit "Mål", afsnit 1

At forbedre europæisk erhvervslivs 
konkurrenceevne og sikre omstillingen fra 
en ressourceintensiv til en videnintensiv 
industri ved at generere banebrydende
viden til nye applikationer i grænseområdet 
mellem forskellige teknologier og 
discipliner.

At forbedre europæisk erhvervslivs 
konkurrenceevne og sikre omstillingen fra 
en ressourceintensiv til en videnintensiv 
industri ved at generere innovativ viden 
(idet man accepterer en vis 
videnskabelig/teknologisk/økonomisk 
risiko) til nye applikationer i 
grænseområdet mellem forskellige 
teknologier og discipliner, hvilket fremmer 
omstillingen af Europas industri i flest 
mulige sektorer.

Begrundelse

Hvis der skal genereres innovativ viden, skal man være parat til at acceptere en rimelig, 
kalkuleret videnskabelig/teknologisk/økonomisk risiko. Det er meget vigtigt, at forskningen i 
sektoren for nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og nye produktionsteknologier bør 
tilskynde til og fremme modernisering af den europæiske industri i de fleste sektorer.

Ændringsforslag 95
Bilag I, "Temaer", afsnit 4 "Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny 

produktionsteknologi", underafsnit "Hovedlinjer", afsnit 1

Europæisk industri har brug for omfattende 
innovation, hvis konkurrenceevnen skal 

Europæisk industri har brug for omfattende 
innovation, hvis konkurrenceevnen skal 
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forbedres. Indsatsen bør koncentreres på 
produkter og teknologier med høj 
værditilvækst, der imødekommer 
kundernes behov og lever op til både 
miljømæssige, sundhedsmæssige og andre 
samfundsmæssige krav og forventninger.
Over for disse udfordringer er forskning en 
helt nødvendig faktor.

forbedres. Indsatsen bør koncentreres på 
produkter, processer og teknologier med 
høj værditilvækst, der imødekommer 
kundernes behov og lever op til både 
miljømæssige, sundhedsmæssige og andre 
samfundsmæssige krav og forventninger.
Over for disse udfordringer er forskning en 
helt nødvendig faktor.

Ændringsforslag 96
Bilag I, "Temaer", afsnit 4 "Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny 

produktionsteknologi", underafsnit "Hovedlinjer", afsnit 3 a (nyt)

Industriens fremtidige konkurrenceevne 
vil i vid udstrækning afhænge af 
nanoteknologier og anvendelserne deraf. 
EU er verdens førende på mange områder 
inden for nanoteknologi/nanovidenskab, 
materiale- og produktionsteknologi. Dens 
lederskab skal styrkes, ligesom nye 
initiativer skal støttes, hvis Unionen skal 
bevare og forbedre sin position på det 
meget konkurrenceprægede 
verdensmarked.
Forskning og teknologisk udvikling inden 
for mange nanovidenskabs- og 
nanoteknologiområder kan fremskynde 
omstillingsprocessen for den europæiske 
industri.

Begrundelse

Den europæiske industris fremtidige konkurrenceevne afhænger i vid udstrækning af 
nanoteknologier og anvendelserne deraf, hvorfor forskning og udvikling inden for 
nanoteknologi og nanovidenskab kan fremskynde omstillingsprocessen for den europæiske 
industri og gøre den mere konkurrencedygtig.

Ændringsforslag 97
Bilag I, "Temaer", afsnit 4 "Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny 

produktionsteknologi", underafsnit "Hovedlinjer", afsnit 5

Temaet er særligt relevant for smv'er på 
grund af deres specielle behov og 

Temaet er særligt relevant for smv'er på 
grund af deres specielle behov og 
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betydning for udbredelsen og anvendelsen 
af teknologien. Blandt områder af særlig 
interesse kan nævnes nanoinstrumenter og 
-apparatur (på grund af koncentrationen af 
højvækst- og højteknologiske smv'er i 
denne sektor), tekniske tekstiler (som er et 
typisk eksempel på en traditionel sektor, 
der gennemgår en meget hurtig 
omstillingsproces, som berører mange 
smv'er), rumsystemer, maskinindustrien 
(f.eks. værktøjsmaskiner, hvor europæiske 
smv'er er førende på verdensplan) og andre 
sektorer, som involverer mange smv'er, der 
vil have fordel af nye 
virksomhedsmodeller, materialer og 
produkter.

betydning for udbredelsen og anvendelsen 
af teknologien. Blandt områder af særlig 
interesse kan nævnes nanoinstrumenter og 
-apparatur (på grund af koncentrationen af 
højvækst-smv'er i denne sektor), tekniske 
tekstiler (som er et typisk eksempel på en 
traditionel sektor, der gennemgår en meget 
hurtig omstillingsproces, som berører 
mange smv'er), rumsystemer, 
maskinindustrien (f.eks. værktøjsmaskiner, 
hvor europæiske smv'er er førende på 
verdensplan) og andre sektorer, som 
involverer mange smv'er, der vil have 
fordel af nye virksomhedsmodeller, 
materialer og produkter.

Begrundelse

SMV'er starter ofte som væksthuse på universiteter og lignende, i hvilket tilfælde de i hvert 
fald er "højteknologiske", selv om det ikke generelt er sådan. Derfor ville det være bedre at 
slette ordet "højteknologiske" for ikke at udelukke SMV'er, som ikke er højteknologiske, men 
alligevel ønsker at være omfattet.

Ændringsforslag 98
Bilag I, "Temaer", afsnit 4 "Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny 
produktionsteknologi", underafsnit "Aktiviteter", overskrift 1, afsnit 3 a (nyt)

Der vil endvidere blive forsket i 
nanoteknologiers indvirkning på 
samfundet og betydningen af den rolle, 
som nanovidenskab og nanoteknologi 
spiller med hensyn til at løse sociale 
problemer, samt i de mulige risici ved og 
konsekvenser af visse nanoteknologiske 
nyskabelser, som man endnu ikke ved så 
meget om.

Begrundelse

Det er grundlæggende vigtigt at undersøge nanoteknologiers og nanovidenskabens 
indvirkning på samfundet og det bidrag, de yder til at kaste lys over og løse sociale 
problemer. Der bør endvidere foretages en grundig undersøgelse af de mulige risici ved og 
konsekvenser af visse teknologiske nyskabelser, som man endnu ikke ved ret meget om, og 
som møder modstand i visse kredse.
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Ændringsforslag 99
Bilag I, "Temaer", afsnit 4 "Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny 

produktionsteknologi", underafsnit "Aktiviteter", overskrift 2, afsnit 1

Nye avancerede materialer med større 
videnindhold, nye funktionaliteter og større 
ydeevne bliver i stigende grad afgørende 
for industriens konkurrenceevne og for 
bæredygtig udvikling. Ifølge de nye 
modeller for fremstillings- og 
forarbejdningsindustrien er det snarere 
selve materialerne end processerne, der 
bliver den vigtigste forudsætning for at 
kunne give produkterne større værdi og 
ydeevne.

Nye forbedrede avancerede materialer med 
større videnindhold, nye funktionaliteter og 
større ydeevne bliver i stigende grad 
afgørende for industriens konkurrenceevne 
og for bæredygtig udvikling. Ifølge de nye 
modeller for fremstillings- og 
forarbejdningsindustrien er det snarere 
selve materialerne end processerne, der 
bliver den vigtigste forudsætning for at 
kunne give produkterne større værdi og 
ydeevne.

Begrundelse

Der bør ikke kun henvises til nye materialer, men også til materialer, hvis egenskaber og 
karakteristika er blevet forbedret.

Ændringsforslag 100
Bilag I, "Temaer", afsnit 4 "Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny 

produktionsteknologi", underafsnit "Aktiviteter", overskrift 2, afsnit 2

Forskningen skal fokusere på udvikling af 
nye videnbaserede materialer med 
"skræddersyede" egenskaber. Det 
forudsætter intelligent kontrol med de 
iboende egenskaber, forarbejdningen og 
produktionen og hensyntagen til potentielle 
sundheds- og miljømæssige virkninger i 
produkternes fulde livscyklus. Der lægges 
vægt på nye avancerede materialer, som er 
udviklet ved at udnytte potentialet i 
nanoteknologi og bioteknologi og/eller ved 
at "tage ved lære af naturen", navnlig 
højperformante nanomaterialer, 
biomaterialer og hybridmaterialer.

Forskningen skal fokusere på udvikling af 
nye videnbaserede materialer med 
"skræddersyede" egenskaber. Det 
forudsætter intelligent kontrol med de 
iboende egenskaber, forarbejdningen og 
produktionen og hensyntagen til potentielle 
sundheds- og miljømæssige virkninger i 
produkternes fulde livscyklus. Der lægges 
vægt på nye avancerede materialer, som er 
udviklet ved at udnytte potentialet i 
nanoteknologi og bioteknologi og/eller ved 
at "tage ved lære af naturen", navnlig 
højperformante nanomaterialer, 
biomaterialer, metamaterialer og 
hybridmaterialer.
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Begrundelse

Metamaterialer er en ny klasse af materialer med egenskaber, der ikke findes i naturen, og 
som på grund af deres betydning for innovationen og fremtidsmuligheder ikke bør udelukkes 
fra forskningen. En af de mest almindelige anvendelser af metamaterialer i dag er til 
fremstilling af flade linser.

Ændringsforslag 101
Bilag I, "Temaer", afsnit 4 "Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny 

produktionsteknologi", underafsnit "Aktiviteter", overskrift 3, afsnit 1

En ny tilgang til produktion og 
forarbejdning er nødvendig, hvis EU's 
industri skal omstilles fra et 
ressourceintensivt til et videnbaseret 
industrimiljø, og en forudsætning herfor er 
helt nye holdninger til fortsat tilegnelse, 
udvikling, beskyttelse og finansiering af ny 
viden og udnyttelsen heraf, men også til 
bæredygtige produktions- og 
forbrugsmønstre. Det kræver 
tilvejebringelse af de rette vilkår for 
vedvarende innovation (inden for 
industriaktiviteter og produktionssystemer, 
f.eks. byggeri, apparatur og 
tjenesteydelser) og for udvikling af 
generiske "produktionsaktiver" (teknologi, 
organisation og produktionsfaciliteter) 
under overholdelse af sikkerheds- og 
miljømæssige krav.

En ny tilgang til produktion og 
forarbejdning er nødvendig, hvis EU's 
industri skal omstilles fra et 
ressourceintensivt til et videnbaseret 
industrimiljø, og en forudsætning herfor er 
helt nye holdninger til fortsat tilegnelse, 
udvikling, beskyttelse og finansiering af ny 
viden og udnyttelsen heraf, men også til 
bæredygtige produktions- og 
forbrugsmønstre. Det kræver 
tilvejebringelse af de rette vilkår for 
vedvarende innovation (inden for 
industriaktiviteter og produktionssystemer, 
f.eks. byggeri, apparatur og 
tjenesteydelser) og for udvikling af 
generiske "produktionsaktiver" (teknologi, 
automatisering, organisation af 
ressourcer/udstyr og 
produktionsfaciliteter), hvilket tilskynder 
til moderniseringen af Europas 
basisindustri under overholdelse af 
sikkerheds- og miljømæssige krav.

Begrundelse

Det bør præciseres nærmere, hvad der menes med "generiske produktionsaktiver". Det 
endelige mål er at modernisere de europæiske industrier.

Ændringsforslag 102
Bilag I, "Temaer", afsnit 4 "Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny 

produktionsteknologi", underafsnit "Aktiviteter", overskrift 3, afsnit 2

Forskningen skal tage sigte på flere Forskningen skal tage sigte på flere 
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forskellige områder: udvikling og 
validering af nye industrimodeller og 
strategier, der dækker alle aspekter af 
produkt- og proceslivscyklussen, adaptive 
produktionssystemer, der kan overvinde de 
nuværende produktionsbegrænsninger og 
åbner mulighed for nye fremstillings- og 
forarbejdningsmetoder, netværksbaseret 
produktion med henblik på udvikling af 
værktøjer og metoder til 
samarbejdsorienterede transaktioner i 
global målestok og med høj værditilvækst, 
værktøjer til hurtig overførsel og 
integrering af ny teknologi i 
fremstillingsprocessernes design og 
funktionsmåde samt udnyttelse af 
konvergensen i nano-, bio- og 
informationsteknologierne og kognitiv 
teknologi med henblik på udvikling af nye 
produkter og tekniske koncepter og 
mulighed for helt nye industrier.

forskellige områder: udvikling og 
validering af nye industrimodeller og 
strategier, der dækker alle aspekter af 
produkt- og proceslivscyklussen, adaptive 
produktionssystemer, der kan overvinde de 
nuværende produktionsbegrænsninger og 
åbner mulighed for nye eller forbedrede 
fremstillings- og forarbejdningsmetoder, 
netværksbaseret produktion med henblik 
på udvikling af værktøjer og metoder til 
samarbejdsorienterede transaktioner i 
global målestok og med høj værditilvækst, 
værktøjer til hurtig overførsel og 
integrering af ny teknologi i 
fremstillingsprocessernes design og 
funktionsmåde samt udnyttelse af 
konvergensen i nano-, bio- og 
informationsteknologierne og kognitiv 
teknologi med henblik på udvikling af nye 
produkter og tekniske koncepter og 
mulighed for helt nye industrier. Der bør 
især gøres bestræbelser på at inddrage 
SMV'erne i de nye forsyningskædekrav 
samt fremme etableringen af 
højteknologiske SMV'er som en 
forudsætning for en gennemgribende 
omstilling i industrien. Der bør afsættes 
mindst 20 % af budgettet til dette 
prioriterede tema.

Begrundelse

Der bør rettes opmærksomhed mod vigtigheden af at inddrage SMV'erne i den industrielle 
teknologiudvikling på mellemlang sigt, hvilket kun kan fremmes ved at afsætte et bestemt 
mindstebeløb på budgettet.

Ændringsforslag 103
Bilag I, "Temaer", afsnit 4 "Nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny 

produktionsteknologi", underafsnit "Aktiviteter", overskrift 4, afsnit 2

Forskningen skal fokusere på nye 
applikationer og nye, epokegørende 
løsninger på væsentlige problemstillinger 
samt på de FTU-behov, de forskellige 
europæiske teknologiplatforme har 

Forskningen skal fokusere på nye 
applikationer og nye, epokegørende 
løsninger på væsentlige problemstillinger 
samt på de FTU-behov, de forskellige 
europæiske teknologiplatforme har 
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afdækket. Der ydes støtte til integrering af 
ny viden og nano-, materiale- og 
produktionsteknologi til anvendelsesformål 
i og på tværs af flere sektorer, f.eks. 
sundhedssektoren, byggeri og anlæg, 
rumindustrien, transport, energi, kemi, 
miljø, tekstiler og beklædning, træ og 
papirmasse og maskinindustrien samt 
sikkerheden i industrien som et 
gennemgående emne.

afdækket. Der ydes støtte til integrering af 
ny viden og nano-, materiale- og 
produktionsteknologi til anvendelsesformål 
i og på tværs af flere sektorer, f.eks. 
sundhedssektoren, fødevareforarbejdning, 
byggeri og anlæg (herunder offentlige 
arbejder), rumindustrien, transport, energi, 
kemi, miljø, tekstiler og beklædning, 
fodtøj, træ og papirmasse og 
maskinindustrien samt sikkerheden i 
industrien som et gennemgående emne.

Begrundelse

De nævnte industrier – som kan drage fordel af forskning på dette område – bør ikke 
udelukkes.

Ændringsforslag 104
Bilag I, "Temaer", afsnit 5 "Energi", underafsnit "Mål"

At ændre det nuværende energisystem, 
som bygger på fossile brændstoffer, til et 
mere bæredygtigt energisystem, som 
bygger på flere forskellige energikilder og 
energibærere, kombineret med øget 
energieffektivitet med sigte på at finde en
løsning på presserende problemer som 
forsyningssikkerhed og klimaændringer, 
samtidig med at den europæiske 
energisektors konkurrenceevne øges.

At ændre det nuværende energisystem, 
som bygger på fossile brændstoffer, til et 
mere bæredygtigt energisystem (mindre 
afhængigt af importerede brændstoffer), 
som bygger på flere forskellige ikke-
forurenende, primært vedvarende 
energikilder og energibærere, kombineret 
med øget energieffektivitet, en stigning i 
polyproduktionen og rationalisering af 
forbrug og energilagring med sigte på at 
finde en løsning på presserende problemer 
som forsyningssikkerhed og 
klimaændringer, samtidig med at den 
europæiske energisektors konkurrenceevne 
øges.

Begrundelse
Den Europæiske Union skal bruge alt sit forskningspotentiale for at gøre op med sin 
nuværende afhængighed af fossile brændstoffer, men skal samtidig fokusere på sin egen 
produktion af råmaterialer med henblik på at opnå en høj grad af selvforsyning. Dette vil 
desuden skabe en alternativ økonomisk sektor i regioner, hvor der omstruktureres.

Der bør fokuseres på ikke-forurenende energikilder og polyproduktion, som sammen med 
rationalisering kan være et middel til at øge den overordnede energieffektivitet og dermed 
nedbringe forbruget.
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Ændringsforslag 105
Bilag I, "Temaer", afsnit 5 "Energi", underafsnit "Hovedlinjer", afsnit 1 a (nyt)

Europa er verdens førende inden for en 
række energiteknologier. Det er pioner på 
området for vedvarende energiteknologier 
såsom solenergi, bioenergi og vindkraft. 
Det er endvidere en vigtig aktør på 
verdensmarkedet for elproduktions- og 
eldistributionsteknologier, ligesom det har 
et stort forskningspotentiale på området 
for kulstofopsamling og -lagring. Europas 
lederskab er imidlertid truet, navnlig af 
konkurrence fra USA og Japan. Det 
kræver derfor store bestræbelser og 
internationalt samarbejde at sikre, at 
Europa kan fastholde og udvikle sit 
lederskab.

Begrundelse

Den Europæiske Union skal fortsat være pioner med hensyn til vedvarende energikilder og 
skal forpligte sig til at anvende rene energikilder som det primære middel til 
energiproduktion. Dette vil kræve, at der afsættes flere midler til forskning i sådanne kilder 
med henblik på at gøre dem egnede som store energiforsyningskilder med lave 
produktionsomkostninger og forbrugerpriser. Derfor skal de gøres omkostningseffektive og 
konkurrencedygtige, og energien skal produceres i lande, som vælger at fortsætte med 
primært fossile brændstoffer og andre forurenende eller usikre kilder. 

Ændringsforslag 106
Bilag I, "Temaer", afsnit 5 "Energi", underafsnit "Hovedlinjer", afsnit 3

Styrkelse af den europæiske energisektors 
konkurrenceevne over for den skarpe 
globale konkurrence er et vigtigt mål for 
dette tema, så europæisk industri får 
mulighed for at opnå eller bevare en 
førerposition på verdensplan inden for 
afgørende energiteknologier. Navnlig 
smv'er er helt afgørende for energisektoren, 
idet de spiller en vital rolle i energikæden 
og for innovation i sektoren. Deres aktive 
deltagelse i forsknings- og 

Styrkelse af den europæiske energisektors 
konkurrenceevne over for den skarpe 
globale konkurrence er et vigtigt mål for 
dette tema, så europæisk industri får 
mulighed for at opnå eller bevare en 
førerposition på verdensplan inden for 
afgørende energiteknologier. Navnlig 
smv'er er helt afgørende for energisektoren, 
idet de spiller en vital rolle i energikæden 
og for innovation i sektoren. Deres aktive 
deltagelse i forsknings-, udviklings- og 
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demonstrationsaktiviteter er af stor 
betydning og vil blive kraftigt støttet.

demonstrationsaktiviteter er af stor 
betydning og vil blive kraftigt støttet, idet 
der vil blive afsat 20 % af budgettet til 
dette prioriterede tema.

Begrundelse

Hvis SMV'ernes deltagelse på dette område virkelig skal fremmes, skal der fastsættes en 
støttetærskel inden for budgettet for dette prioriterede tema.

Ændringsforslag 107
Bilag I, "Temaer", afsnit 5 "Energi", underafsnit "Hovedlinjer", afsnit 5

Der ydes støtte til formidling af viden og 
overførsel af resultater, også til politiske 
beslutningstagere, på alle områder for at 
styrke udbredelsen og udnyttelsen af den 
udførte forskning. Det skal ses som et 
supplement til aktionerne i forbindelse 
med afsnittet "Intelligent energi -
Europa" i programmet for 
konkurrenceevne og innovation for at 
støtte innovation og fjerne ikke-
teknologiske hindringer for en bred 
markedsmæssig udnyttelse af afprøvet 
energiteknologi.

Der ydes støtte til formidling af viden og 
overførsel af resultater, også til politiske 
beslutningstagere, på alle områder for at 
styrke udbredelsen og udnyttelsen af den 
udførte forskning. Der vil især blive 
tilskyndet til flerfaglighed og 
tværfaglighed, og der vil blive gjort 
bestræbelser på at opnå maksimal synergi 
og komplementaritet med andre 
fællesskabsprogrammer og -aktioner 
såsom "Intelligent energi – Europa" (en 
del af programmet for konkurrenceevne 
og innovation).

Begrundelse

Alle de aktiviteter, der finansieres under det syvende rammeprogram, skal være tæt forbundne 
med de aktiviteter, der støttes i andre programmer, således at de kan supplere hinanden. 

Ændringsforslag 108
Bilag I, "Temaer". afsnit 5 "Energi", underafsnit "Hovedlinjer", afsnit 5 a (nyt)

Endvidere vil hver enkelt af disse 
aktiviteter, der iværksættes i forbindelse 
med denne prioritet, blive gjort til 
genstand for oplysnings- og 
videnskabelige udbredelsesinitiativer. 
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Begrundelse

Udbredelsesinitiativer vil blive iværksat med henblik på at sikre, at de pågældende aktiviteter 
tages i anvendelse af slutbrugerne og navnlig af dem, der er ansvarlige for at træffe politiske 
beslutninger.

Ændringsforslag 109
Bilag I, "Temaer". afsnit 5 "Energi", underafsnit "Aktiviteter", overskrift -1 (før "Brint- og 

brændselsceller"), "Polyproduktion" (ny)

- Polyproduktion
Udvikling af integrerede, højeffektive 
kraftvarmeenergisystemer med fokus på 
slutbrugeren, som giver mulighed for at 
anvende de bedst tilgængelige og mindst 
miljøskadelige energikilder. Forbedring 
og udvikling af nye former for 
energilagring.
Forvaltning af disse systemers 
netværksforbindelser som en forbedring 
af den overordnede effektivitet og 
servicekvalitet.

Begrundelse

De fremskridt, der er gjort inden for polyproduktion, viser, at energiomdannelsesprocesser vil 
blive langt mere effektive, at vedvarende energikilder eller energikilder, som kun forurener 
lidt, vil blive brugt i stort omfang, at produkter, der stammer fra sådanne processer (som er 
mindre miljøskadelige end almindelig termoelektrisk produktion), vil komme til at indgå i 
elektricitetsnettet, og at infrastrukturomkostningerne vil blive reduceret (hvilket vil styrke 
konkurrenceevnen). Af disse grunde skal dette emne indgå som et specifikt forsknings-, 
udviklings- og demonstrationsområde.

Ændringsforslag 110
Bilag I, "Temaer", afsnit 5 "Energi", underafsnit "Aktiviteter", "Brint- og brændselsceller"

Den integrerede forsknings- og 
udnyttelsesstrategi, som den europæiske 
teknologiplatform for brint og 
brændselsceller har udviklet, danner 
grundlag for et strategisk, integreret 
program for både stationære og mobile 
anvendelser samt transport med det formål 

Den integrerede forsknings- og 
udnyttelsesstrategi, som den europæiske 
teknologiplatform for brint og 
brændselsceller har udviklet, danner 
grundlag for et strategisk, integreret 
program for både stationære og mobile 
anvendelser samt transport med det formål 
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at skabe et solidt teknologisk fundament 
for opbygningen af en konkurrencedygtig 
europæisk industri inden for 
brændselscelle- og brintforsyning og dertil 
hørende udstyr. Programmet omfatter 
grundforskning og anvendt forskning og 
teknologisk udvikling, demonstration i stor 
skala til validering af forskningsresultater 
og levering af feedback med henblik på 
yderligere forskning, tværgående og 
samfundsvidenskabelige 
forskningsaktiviteter til at understøtte 
fornuftige omstillingsstrategier og 
tilvejebringe et rationelt grundlag for 
energipolitiske beslutninger og udvikling 
af de markedsmæssige rammer. Den 
anvendte industriforskning, 
demonstrationsaktiviteterne og de 
tværgående aktiviteter i programmet vil
fortrinsvis blive gennemført via det fælles 
teknologiinitiativ. Denne strategisk styrede, 
målrettede aktion suppleres og samordnes 
nøje med et forskningssamarbejde om 
emner på tidligere stadier i forløbet med 
sigte på at opnå videnskabelige 
gennembrud vedrørende kritiske 
materialer, processer og ny teknologi.

at skabe et solidt teknologisk fundament 
for opbygningen af en konkurrencedygtig 
europæisk industri inden for 
brændselscelle- og brintforsyning og dertil 
hørende udstyr. Programmet omfatter 
grundforskning og anvendt forskning og 
teknologisk udvikling, demonstration i stor 
skala til validering af forskningsresultater 
og levering af feedback med henblik på 
yderligere forskning, tværgående og 
samfundsvidenskabelige 
forskningsaktiviteter til at understøtte 
fornuftige omstillingsstrategier og 
tilvejebringe et rationelt grundlag for 
energipolitiske beslutninger og udvikling 
af de markedsmæssige rammer. Den 
anvendte industriforskning, 
demonstrationsaktiviteterne og de 
tværgående aktiviteter i programmet kan 
delvist blive gennemført via det fælles 
teknologiinitiativ. Denne strategisk styrede, 
målrettede aktion suppleres og samordnes 
nøje med et forskningssamarbejde om 
emner på tidligere stadier i forløbet med 
sigte på at opnå videnskabelige 
gennembrud vedrørende kritiske 
materialer, processer og ny teknologi.

Begrundelse

Det fælles teknologiinitiativ bør ikke selv bære hele vægten af de nævnte tværgående 
aktiviteter.

Ændringsforslag 111
Bilag I, "Temaer", afsnit 5 "Energi", underafsnit "Aktiviteter", "El-produktion med 

vedvarende energi"

Det drejer sig om udvikling og 
demonstration af integrerede teknologier til 
el-produktion fra vedvarende energikilder, 
der er egnet til forskellige regionale 
forhold, for at opnå en markant procentvis 
forøgelse af el-produktion med vedvarende 
energi i EU. Forskningen skal forbedre den 
samlede konverteringseffektivitet, tvinge 

Det drejer sig om forskning i og udvikling 
og demonstration af integrerede 
teknologier til el-produktion fra 
vedvarende energikilder, der er egnet til 
forskellige regionale forhold, for at opnå en 
markant procentvis forøgelse af el-
produktion med vedvarende energi i EU. 
Forskningen skal forbedre den samlede 
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omkostningerne ved el-produktion ned, 
skabe mere driftssikre processer og 
reducere de miljøskadelige virkninger 
yderligere. Der lægges vægt på fotovoltaik, 
vindenergi og biomasse (herunder den 
biologisk nedbrydelige del af affald). 
Forskningen skal desuden tage sigte på at 
udnytte det fulde potentiale i andre 
vedvarende energikilder som jordvarme, 
solvarme, havenergi og mindre 
vandkraftanlæg.

konverteringseffektivitet, fjerne de 
eksisterende hindringer (hvilket vil tvinge 
omkostningerne ved el-produktion ned), 
skabe mere driftssikre processer og 
reducere de miljøskadelige virkninger 
yderligere. Der lægges vægt på fotovoltaik, 
termisk solenergi, vindenergi og biomasse 
(herunder plantager til energiproduktion
og den biologisk nedbrydelige del af 
affald). Forskningen skal desuden tage 
sigte på at udnytte det fulde potentiale i 
andre vedvarende energikilder som 
jordvarme, solvarme, havenergi og mindre 
vandkraftanlæg.

Begrundelse

Det foreslås, at de første ord i de forskellige afsnit ensrettes, således at de tre videnskabelige 
komponenter (forskning, udvikling og demonstration) nævnes.

Brugen af solenergi til elektricitetsproduktion bør ikke være begrænset til fotovoltaik. 
Potentialet for termoelektrisk produktion med termiske solfangere med mellemhøj og høj 
temperatur bør også udnyttes.

Formålet med at optrappe og forbedre aktiviteter vedrørende energiafgrøder og deres 
potentiale bør finde generel anvendelse.

Ændringsforslag 112
Bilag I, "Temaer", afsnit 5 "Energi", underafsnit "Aktiviteter", "Brændstofproduktion ud fra 

vedvarende energikilder"

Det drejer sig om udvikling og 
demonstration af forbedret 
konverteringsteknologi til bæredygtige 
produktions- og forsyningskæder af faste, 
flydende og gasformige brændstoffer 
(herunder den biologisk nedbrydelige del 
af affald), især biobrændsel til transport.
Vægten bør ligge på nye typer biobrændsel 
samt nye produktions- og 
forsyningskanaler for eksisterende 
biobrændsel, herunder integreret 
produktion på bioraffinaderier af energi og 
andre produkter med høj værditilvækst.
Med sigte på at opnå "fra kilde til kunde"-

Det drejer sig om forskning i, samt 
udvikling og demonstration af, forbedret 
konverteringsteknologi til bæredygtige 
produktions- og forsyningskæder af faste, 
flydende og gasformige brændstoffer og 
plantager til energiproduktion (herunder 
den biologisk nedbrydelige del af affald), 
især biobrændsel til transport. Vægten bør 
ligge på nye typer biobrændsel samt nye 
produktions- og forsyningskanaler for 
eksisterende biobrændsel, herunder 
integreret produktion på bioraffinaderier af 
energi og andre produkter med høj 
værditilvækst. Med sigte på at opnå "fra 
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fordele ved kul skal forskningen fokusere 
på at forbedre energieffektiviteten, sikre 
bedre integrering af teknologier og bedre 
udnyttelse af råstofferne. Også emner som 
råstoflogistik, prænormativ forskning og 
standardisering med henblik på sikker og 
pålidelig anvendelse inden for transport og 
til stationære formål vil indgå. Der ydes 
desuden støtte til udnyttelse af potentialet 
for vedvarende brintproduktion, biomasse 
samt vedvarende el- og solenergibaserede 
processer.

kilde til kunde"-fordele ved kul skal 
forskningen fokusere på at forbedre 
energieffektiviteten, sikre bedre integrering 
af teknologier og bedre udnyttelse af 
råstofferne. Også emner som 
energiafgrøder, råstoflogistik, 
prænormativ forskning og standardisering 
med henblik på sikker og pålidelig 
anvendelse inden for transport og til 
stationære formål vil indgå. Der ydes 
desuden støtte til udnyttelse af potentialet 
for vedvarende brintproduktion, biomasse 
samt vedvarende el- og solenergibaserede 
processer.

Begrundelse

Det foreslås, at de første ord i de forskellige afsnit ensrettes, således at de tre videnskabelige 
komponenter (forskning, udvikling og demonstration) nævnes.

Formålet med at optrappe og forbedre aktiviteter vedrørende energiafgrøder og deres 
potentiale bør finde generel anvendelse. Derfor foreslås det, at det nævnes i dette og 
foregående afsnit.

Ændringsforslag 113
Bilag I, "Temaer", afsnit 5 "Energi", underafsnit "Aktiviteter", "Vedvarende energikilder til 

opvarmning og køling"

Der er tale om udvikling og demonstration 
af flere forskellige teknologier, der skal 
øge potentialet for opvarmning og køling 
med vedvarende energikilder for at bidrage 
til bæredygtighed på energiområdet.
Formålet er at bringe omkostningerne 
væsentligt ned, øge effektiviteten, reducere 
miljøvirkningerne yderligere og optimere 
teknologianvendelsen under forskellige 
regionale forhold. Forskning og 
demonstration på dette felt bør omfatte nye 
systemer og komponenter til industrielle 
anvendelsesformål (herunder termisk 
afsaltning af havvand), fjernvarme og/eller 
dedikeret rumopvarmning og -køling, 
integrering i byggeri samt energilagring.

Der er tale om forskning i, samt udvikling 
og demonstration af, flere forskellige 
teknologier, der skal øge potentialet for 
aktiv opvarmning og køling med 
vedvarende energikilder og forbedringer 
af systemer, som udnytter passivt eller 
naturligt produceret varme, for at bidrage 
til bæredygtighed på energiområdet. 
Formålet er at bringe omkostningerne 
væsentligt ned, øge effektiviteten, reducere 
miljøvirkningerne yderligere og optimere 
teknologianvendelsen under forskellige 
regionale forhold. Forskning og 
demonstration på dette felt bør omfatte nye 
systemer og komponenter til industrielle 
anvendelsesformål (herunder termisk 
afsaltning af havvand), fjernvarme og/eller 
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dedikeret rumopvarmning og -køling, 
integrering i byggeri samt energilagring.

Begrundelse

Det foreslås, at de første ord i de forskellige afsnit ensrettes, således at de tre videnskabelige 
komponenter (forskning, udvikling og demonstration) nævnes.

EU bør gennemføre yderligere forskning i potentialet for at bruge systemer, der udnytter 
passivt eller naturligt produceret varme, gennem lovgivningsinstrumenter om 
energieffektivitet inden for byggeri og anlæg.

Ændringsforslag 114
Bilag I, "Temaer", afsnit 5 "Energi", underafsnit "Aktiviteter", "CO2-opsamlings- og -

lagringsteknologi til el-produktion uden emissioner"

Fossilt brændsel vil nødvendigvis udgøre 
en væsentlig del af energimikset i mange år 
fremover. Af hensyn til miljøet, især i 
relation til klimaændringerne, er det vigtigt 
at få reduceret de fossile brændstoffers 
miljøskadelige virkninger ganske 
betydeligt ved hjælp af højeffektive el-
produktionsanlæg med næsten nul-
emission. Udvikling og demonstration af 
effektive og sikre CO2-opsamlings- og -
lagringsteknologier er helt afgørende i 
denne sammenhæng for at bringe 
omkostningerne ved opsamling og lagring 
af CO2 ned under 20 EUR/ton med en 
opsamlingsprocent på over 90 samt for at 
teste CO2-lagringsteknologiens stabilitet, 
sikkerhed og pålidelighed på lang sigt.

Fossilt brændsel vil nødvendigvis udgøre 
en væsentlig del af energimikset i mange år 
fremover. Af hensyn til miljøet, især i 
relation til klimaændringerne, er det vigtigt 
at få reduceret de fossile brændstoffers 
miljøskadelige virkninger ganske 
betydeligt ved hjælp af højeffektive el-
produktionsanlæg med næsten nul-
emission. Forskning i og udvikling og 
demonstration af effektive og sikre CO2-
opsamlings- og -lagringsteknologier er helt 
afgørende i denne sammenhæng for at 
bringe omkostningerne ved opsamling og 
lagring af CO2 ned under 20 EUR/ton med 
en opsamlingsprocent på over 90 samt for 
at teste CO2-lagringsteknologiens 
stabilitet, sikkerhed og pålidelighed på lang 
sigt.

Begrundelse

Det foreslås, at overskrifterne til de forskellige afsnit ensrettes, således at de tre 
videnskabelige komponenter (forskning, udvikling og demonstration) nævnes.

Ændringsforslag 115
Bilag I, "Temaer", afsnit 5 "Energi", underafsnit "Aktiviteter", "Rene kulteknologier"

Det er fortsat kulfyrede kraftværker, der Det er fortsat kulfyrede kraftværker, der 
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står for hovedparten af al el-produktion i 
verden, men der er et stort potentiale for 
yderligere effektivisering og nedbringelse 
af emissionerne af navnlig CO2. Af hensyn 
til opretholdelsen af konkurrenceevnen og 
kontrollen med CO2- emissioner ydes der 
støtte til udvikling og demonstration af ren 
teknologier til omdannelse af kul, der kan 
gøre kraftværkerne væsentligt mere 
effektive og driftssikre, reducere de 
forurenende emissioner og nedbringe de 
samlede omkostninger under forskellige 
driftsvilkår. Med henblik på fremtidens el-
produktion uden emissioner skal disse 
aktiviteter bane vejen for, supplere og 
kombineres med CO2-opsamlings- og -
lagringsteknologierne.

står for hovedparten af al el-produktion i 
verden, men der er et stort potentiale for 
yderligere effektivisering og nedbringelse 
af emissionerne af navnlig CO2. Af hensyn 
til opretholdelsen af konkurrenceevnen og 
kontrollen med CO2- emissioner ydes der 
støtte til forskning i og udvikling og 
demonstration af ren teknologier til 
omdannelse af kul, der kan gøre 
kraftværkerne væsentligt mere effektive og 
driftssikre, reducere de forurenende 
emissioner og nedbringe de samlede 
omkostninger under forskellige 
driftsvilkår. Med henblik på fremtidens el-
produktion uden emissioner skal disse 
aktiviteter bane vejen for, supplere og 
kombineres med CO2-opsamlings- og -
lagringsteknologierne.

Begrundelse

Det foreslås, at de første ord i de forskellige afsnit ensrettes, således at de tre videnskabelige 
komponenter (forskning, udvikling og demonstration) nævnes.

Ændringsforslag 116
Bilag I, "Temaer", afsnit 5 "Energi", underafsnit "Aktiviteter", "Intelligente energinet"

En mere omfattende F&U-indsats med 
henblik på at gøre de europæiske el- og 
gassystemer og -net mere effektive, 
fleksible, sikre og pålidelige er en 
forudsætning for at gennemføre 
omstillingen til et mere bæredygtigt 
energisystem. For el-nettenes 
vedkommende vil målet om at omdanne de 
eksisterende el-net til et robust og 
interaktivt (kunder/operatører) tjenestenet 
og fjerne hindringerne for storstilet 
anvendelse og effektiv integrering af 
vedvarende energikilder og distribueret 
energiproduktion (f.eks. brændselsceller, 
mikroturbiner, stempelmotorer) desuden 
kræve udvikling og demonstration af vigtig 
støtteteknologi (f.eks. innovative ikt-
løsninger, lagringsteknologi til vedvarende 

En mere omfattende forsknings-, 
udviklings- og demonstrationsindsats med 
henblik på at gøre de europæiske el- og 
gassystemer og -net mere effektive, 
fleksible, sikre og pålidelige er en 
forudsætning for at gennemføre 
omstillingen til et mere bæredygtigt 
energisystem. For el-nettenes 
vedkommende vil målet om at omdanne de 
eksisterende el-net til et robust og 
interaktivt (kunder/operatører) tjenestenet 
og fjerne hindringerne for storstilet 
anvendelse og effektiv integrering af 
vedvarende energikilder og distribueret 
energiproduktion (f.eks. brændselsceller, 
mikroturbiner, stempelmotorer) og om 
forbedring af forsyningskvaliteten og for 
åbning af muligheden for, at forbrugerne 
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energikilder, effektelektronik og 
højtemperatursuperledere). For gasnettenes 
vedkommende er målet at demonstrere 
mere intelligente og effektive processer og 
systemer til transport og distribution af gas, 
herunder effektiv integrering af vedvarende 
energikilder.

kan spille en mere aktiv rolle i opfyldelsen 
af deres behov, desuden kræve udvikling 
og demonstration af vigtig støtteteknologi 
(f.eks. innovative ikt-løsninger, 
lagringsteknologi til vedvarende 
energikilder, effektelektronik og 
højtemperatursuperledere). For gasnettenes 
vedkommende er målet at demonstrere 
mere intelligente og effektive processer og 
systemer til transport og distribution af gas, 
herunder effektiv integrering af vedvarende 
energikilder og brug af biogas i 
eksisterende net.

Begrundelse
Det foreslås, at ordlyden ensrettes, således at de tre videnskabelige komponenter (forskning, 
udvikling og demonstration) nævnes.

Gas- og elektricitetstransporten kræver en omfattende, permanent infrastruktur, hvis 
udvikling og udvidelse hæmmes af en stigende mængde hindringer. Derfor er det vigtigt med 
forskning og udvikling for at få nyt overvågningsudstyr til transportnettet med henblik på at 
gøre nettet "intelligent". Dette vil kræve, at der udvikles nye driftsprocedurer.

Endvidere skal befolkningen involveres i form af mere ansvarligt energiforbrug.

Ændringsforslag 117
Bilag I, "Temaer", afsnit 5 "Energi", underafsnit "Aktiviteter", "Energieffektivitet og -

besparelser", sætning 1

Det enorme potentiale for 
energibesparelser og forbedring af 
energieffektiviteten35 skal udnyttes 
gennem optimering, validering og 
demonstration af nye koncepter og 
teknologier inden for byggeriet og i 
service- og industrisektoren.

Det enorme potentiale for 
energibesparelser og forbedring af 
energieffektiviteten skal udnyttes gennem 
optimering, validering, forskning i, 
udvikling og demonstration af nye 
koncepter og teknologier inden for 
byggeriet, transport og i service- og 
industrisektoren.

Begrundelse
Det foreslås, at ordlyden i de forskellige afsnit ensrettes, således at de tre videnskabelige 
komponenter (forskning, udvikling og demonstration) nævnes.

Transportsektoren må ikke udelukkes fra aktiviteterne i dette afsnit.
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Ændringsforslag 118
Bilag I, "Temaer", afsnit 6 "Miljø (herunder klimaændringer)", underafsnit "Mål"

At fremme en bæredygtig forvaltning af 
det naturlige og det menneskeskabte miljø 
og dets ressourcer baseret på øget viden om 
samspillet mellem biosfæren, 
økosystemerne og menneskelige aktiviteter 
og på udvikling af nye teknologier, 
værktøjer og tjenester som udgangspunkt 
for en integreret tilgang til løsning af 
globale miljøproblemer. Hovedvægten vil 
blive lagt på forudsigelse af ændringer i 
klimasystemet, det økologiske system og 
jord- og havsystemet og på værktøjer og 
teknologier til overvågning, forebyggelse 
og afbødning af miljøbelastninger og -
risici, herunder sundhedsrisici, og til 
bevaring af det naturlige og det 
menneskeskabte miljø.

At fremme en bæredygtig forvaltning af 
det naturlige og det menneskeskabte miljø 
og dets ressourcer baseret på øget viden om 
samspillet mellem biosfæren, 
økosystemerne og menneskelige aktiviteter 
og på udvikling af nye teknologier, 
værktøjer og tjenester som udgangspunkt 
for en integreret tilgang til løsning af 
globale miljøproblemer. Hovedvægten vil 
blive lagt på forudsigelse af ændringer i 
klimasystemet, det økologiske system og 
jord- og havsystemet og på værktøjer og 
teknologier til overvågning, forebyggelse,
afbødning og tilpasning af 
miljøbelastninger og -risici, herunder 
sundhedsrisici, og til bevaring af det 
naturlige og det menneskeskabte miljø.

Begrundelse

Det kan være meget vanskeligt at afbøde miljøbelastninger og -risici. Derfor bør der forskes i 
metoder til at tilpasse disse belastninger og risici med henblik på at reducere deres 
indvirkning på mennesker og deres miljø.

Ændringsforslag 119
Bilag I, "Temaer", afsnit 6 "Miljø (herunder klimaændringer)", underafsnit "Hovedlinjer", 

afsnit 1

Beskyttelsen af miljøet er af den 
allerstørste betydning for både nuværende 
og kommende generationers livskvalitet og 
for den økonomiske vækst. Jordens 
naturressourcer og det menneskeskabte 
miljø er under pres fra den voksende 
befolkning, urbaniseringen, den fortsatte 
vækst i landbrugs-, transport- og 
energisektorerne samt klimaændringerne 
og opvarmningen på lokalt, regionalt og 
globalt plan, og det store problem for EU 
er derfor at sikre vedvarende og 
bæredygtig vækst og samtidig reducere 
dens miljøskadelige virkninger. Et EU-

Beskyttelsen af miljøet er af den 
allerstørste betydning for både nuværende 
og kommende generationers livskvalitet og 
for den økonomiske vækst. Jordens 
naturressourcer og det menneskeskabte 
miljø er under pres fra den voksende 
befolkning, urbaniseringen, byggeri, den 
fortsatte vækst i landbrugs-, kvæg-, 
akvakultur- og fiskerisektoren og 
transport- og energisektorerne samt 
klimaændringerne og opvarmningen på 
lokalt, regionalt og globalt plan, og det 
store problem for EU er derfor at sikre 
vedvarende og bæredygtig vækst og 
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dækkende samarbejde er påkrævet, fordi 
lande, regioner og byer slås med de samme 
miljøproblemer, og det er nødvendigt at nå 
op på en kritisk masse på grund af 
miljøforskningens omfang, rækkevidde og 
kompleksitet. Et sådant samarbejde 
fremmer desuden fælles planlægning, 
anvendelse af sammenkoblede og 
interoperable databaser, udvikling af fælles 
indikatorer og vurderingsmetoder og 
sammenhængende og meget omfattende 
observations- og prognosesystemer. Der er 
desuden behov for internationalt 
samarbejde for at få mere samlet viden og 
sikre en bedre forvaltning af miljøet på 
globalt plan.

samtidig reducere dens miljøskadelige 
virkninger. Et EU-dækkende samarbejde er 
påkrævet, fordi lande, regioner og byer slås 
med de samme miljøproblemer, og det er 
nødvendigt at nå op på en kritisk masse på 
grund af miljøforskningens omfang, 
rækkevidde og kompleksitet. Et sådant 
samarbejde fremmer desuden fælles 
planlægning, anvendelse af 
sammenkoblede og interoperable 
databaser, udvikling af fælles indikatorer 
og vurderingsmetoder og 
sammenhængende og meget omfattende 
observations- og prognosesystemer. Der er 
desuden behov for internationalt 
samarbejde for at få mere samlet viden og 
sikre en bedre forvaltning af miljøet på 
globalt plan.

Begrundelse

Indvirkningen på miljøet af kvægavl (såsom produktion af flydende gødning, som siver ned i 
grundvandet), fiskeri (f.eks. med hensyn til bevarelse af ressourcer eller nye fiskeriteknikker,
som er mindre skadelige for miljøet) og akvakultur (f.eks. kystfiskebure og den indvirkning, de 
har på deres omgivelser) skal nævnes, således at de udtrykkelig indgår blandt de aktiviteter, 
der er omhandlet i dette afsnit.

Ændringsforslag 120
Bilag I, "Temaer", afsnit 6 "Miljø (herunder klimaændringer)", underafsnit "Hovedlinjer", 

afsnit 2, sætning 1

Forskningen under dette tema skal bidrage 
til opfyldelsen af EU's og 
medlemsstaternes internationale 
forpligtelser som f.eks. FN's 
rammekonvention om klimaændringer, 
Kyoto- og Montreal-protokollerne, 
opfølgende initiativer efter Kyoto-
protokollen, FN-konventionen om den 
biologiske mangfoldighed, FN-
konventionen om bekæmpelse af 
ørkendannelse og verdenstopmødet i 2002 
om bæredygtig udvikling, herunder EU's 
vandinitiativ (samt fremme af bæredygtig 

Forskningen under dette tema skal bidrage 
til opfyldelsen af EU's og 
medlemsstaternes internationale 
forpligtelser som f.eks. FN's 
rammekonvention om klimaændringer, 
Kyoto- og Montreal-protokollerne, 
opfølgende initiativer efter Kyoto-
protokollen, FN-konventionen om den 
biologiske mangfoldighed, FN-
konventionen om bekæmpelse af 
ørkendannelse, Stockholm-konventionen 
om persistente organiske miljøgifte og 
verdenstopmødet i 2002 om bæredygtig 
udvikling, herunder EU's vandinitiativ 
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produktion og bæredygtigt forbrug). (samt fremme af bæredygtig produktion og 
bæredygtigt forbrug).

Begrundelse

Henvisningerne bør omfatte Stockholm-konventionen, og der børes gøres mere for at fremme 
forskningen i persistente organiske miljøgifte.

Ændringsforslag 121
Bilag I, "Temaer", afsnit 6 "Miljø (herunder klimaændringer)", underafsnit "Hovedlinjer", 

afsnit 2, sætning 2 og 3

Forskningen skal også bidrage til det 
mellemstatslige panel for klimaændringer, 
jordobservationsinitiativet (GEO) og den 
såkaldte "Millennium Ecosystem 
Assessment". Den skal desuden understøtte 
de forskningsbehov, der følger af 
eksisterende og ny EU-lovgivning og -
politik, gennemførelsen af EU's sjette 
miljøhandlingsprogram, dertil knyttede 
temastrategier og andre nye strategier 
(f.eks. kviksølvsstrategien), samt 
handlingsplanerne for miljøteknologi og 
for miljø og sundhed.

Forskningen skal også bidrage til det 
mellemstatslige panel for klimaændringer, 
jordobservationsinitiativet (GEO) og den 
såkaldte "Millennium Ecosystem 
Assessment". Den skal desuden understøtte 
de forskningsbehov, der følger af 
eksisterende og ny EU-lovgivning og -
politik, gennemførelsen af EU's sjette 
miljøhandlingsprogram, dertil knyttede 
temastrategier og andre nye strategier 
(f.eks. kviksølvsstrategien), samt 
handlingsplanerne, programmerne og 
direktiverne for miljøteknologi og for 
miljø og sundhed eller de aktioner, der er 
nødvendige for at forbedre mekanismerne 
vedrørende bevarelsen af Natura 2000-
netværket.

Begrundelse

Hvad angår EU's miljø, har Natura 2000-netværket også brug for forskningsaktiviteter, som 
vil bidrage til at yde bedre beskyttelse af de lokaliteter af fællesskabsbetydning og særligt 
beskyttede områder for fugle, som det omfatter.

Ændringsforslag 122
Bilag I, "Temaer", afsnit 6 "Miljø (herunder klimaændringer)", underafsnit "Hovedlinjer", 

afsnit 3

Innovative miljøteknologier skal bidrage til 
at sikre bæredygtig udnyttelse af 
ressourcerne, lette tilpasningen til og 

Innovative miljøteknologier skal bidrage til 
at sikre bæredygtig udnyttelse af 
ressourcerne, lette tilpasningen til og 
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afbøde virkningerne af klimaændringer og 
beskytte økosystemerne og det 
menneskeskabte miljø. Forskningen skal 
også skabe teknologiske udviklinger, der 
kan forbedre europæiske virksomheders -
især smv'ers - position på markederne for 
bl.a. miljøteknologi. De europæiske 
teknologiplatforme for f.eks. 
vandforsyning og sanitære forhold, 
bæredygtig kemi, byggeri og skovbrug 
bekræfter, at der er behov for en indsats på 
EU-plan, og der vil ved udvælgelsen af de 
nedennævnte aktiviteter blive taget hensyn 
til de relevante dele af deres dagsordener.

afbøde virkningerne af klimaændringer og 
beskytte økosystemerne og det 
menneskeskabte miljø. Forskningen skal 
også skabe teknologiske udviklinger, der 
kan forbedre europæiske virksomheders -
især smv'ers - position på markederne for 
bl.a. miljøteknologi. For at give SMV'erne 
mulighed for at blive mere involveret i 
forsknings-, udviklings- og 
innovationsaktiviteterne for dette 
prioriterede tema vil der blive afsat 20 % 
af budgettet for aktiviteterne til dette mål. 
De europæiske teknologiplatforme for 
f.eks. vandforsyning og sanitære forhold, 
bæredygtig kemi, byggeri og skovbrug 
bekræfter, at der er behov for en indsats på 
EU-plan, og der vil ved udvælgelsen af de 
nedennævnte aktiviteter blive taget hensyn 
til de relevante dele af deres dagsordener.

Begrundelse

Hvis SMV'ernes deltagelse på dette område virkelig skal fremmes, skal der fastsættes en 
støttetærskel inden for budgettet for dette prioriterede tema.

Ændringsforslag 123
Bilag I, "Temaer", afsnit 6 "Miljø (herunder klimaændringer)", underafsnit "Hovedlinjer", 

afsnit 4

Samordningen af nationale programmer vil 
blive styrket gennem en udvidelse og 
uddybning af eksisterende ERA-NET til at 
omfatte miljøforskning, herunder 
gennemførelse i fællesskab af 
programmer for østersøforskning og nye 
ERA-NET.

Samordningen af nationale programmer vil 
blive styrket gennem en udvidelse og 
uddybning af eksisterende ERA-NET til at 
omfatte miljøforskning. Flerfaglighed og 
tværfaglighed vil blive fremmet gennem 
"fælles indkaldelser" i forbindelse med 
temaer, som klart omfatter forskellige 
områder såsom videnskaber og marine 
teknologier.

Begrundelse

Med hensyn til aspekter vedrørende bevarelse af havmiljøet skal flerfaglige og tværfaglige 
tiltag støttes i tillæg til arbejde og samarbejde mellem aktørerne og de involverede lande.
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Ændringsforslag 124
Bilag I, "Temaer", afsnit 6 "Miljø (herunder klimaændringer)", underafsnit "Hovedlinjer", 

afsnit 4 a (nyt)

Navnlig de fælles aktiviteter, der udføres 
gennem programmet for østersøforskning, 
vil blive videreført og styrket. Samtidig vil 
forskningsområder blive holdt åbne (eller 
nye vil blive iværksat) for andre have i 
Fællesskabet, som deles med tredjelande, 
og som på grund af deres særlige 
miljømæssige situation kræver konstant 
overvågning, som det er tilfældet med 
Middelhavet.

Begrundelse

Kommissionen nævner med rette særprogrammet for Østersøen i sin meddelelse. EU bør 
fortsat støtte det fælles program BONUS-169 og fortsætte aktioner (eller iværksætte nye) for 
andre have som et væsentligt bidrag til den kommende gennemførelse af den europæiske 
marine strategi.

Ændringsforslag 125
Bilag I, "Temaer", afsnit 6 "Miljø (herunder klimaændringer)", underafsnit "Hovedlinjer", 

afsnit 5

Man vil være særligt opmærksom på at 
formidle EU-forskningsresultaterne - også 
gennem synergivirkninger med 
komplementære finansieringsmuligheder 
på EU-plan og i medlemsstaterne - og 
tilskynde de relevante slutbrugere, især de 
politiske beslutningstagere, til at udnytte 
dem.

Man vil være særligt opmærksom på at 
formidle EU-forskningsresultaterne samt 
på at formidle oplysninger og 
videnskabelige resultater med henblik på 
at bringe videnskab og teknologi tættere 
på samfundet.

Der vil blive gjort bestræbelser på at sikre 
maksimal synergi og komplementaritet 
med komplementære 
finansieringsmuligheder på EU-plan og i 
medlemsstaterne, såsom det sjette 
miljøhandlingsprogram, URBAN-
programmet og LIFE+-fondene.
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Begrundelse

Formidlingsinitiativer vil blive iværksat med henblik på at sikre, at de pågældende aktiviteter 
tages i anvendelse af slutbrugerne og navnlig af dem, der er ansvarlige for at træffe politiske 
beslutninger. 

Alle de aktiviteter, der finansieres under det syvende rammeprogram, skal være tæt forbundne 
med de aktiviteter, der støttes i andre programmer, for at sikre, at de kan supplere hinanden.

Ændringsforslag 126
Bilag I, "Temaer", afsnit 6 "Miljø (herunder klimaændringer)", underafsnit "Aktiviteter", 

"Klimaændringer, forurening og risici", led 1

Der er behov for integreret forskning i 
klimaets og jordsystemets funktionsmåder 
for at kunne observere og analysere, 
hvordan disse systemer udvikler sig, og 
kunne forudsige den fremtidige udvikling.
Det giver mulighed for at udvikle effektive 
tilpasnings- og afbødningsforanstaltninger 
over for klimaændringer og deres 
virkninger. Der skal udvikles avancerede 
klimaændringsmodeller fra global til 
subregional skala, som kan anvendes til at 
vurdere ændringer, potentielle virkninger 
og kritiske tærskler. Ændringer i 
atmosfærens sammensætning og i 
vandkredsløbet skal studeres, og der skal 
udvikles risikobaserede løsningsmodeller, 
som tager hensyn til ændringer i tørke-, 
orkan- og oversvømmelsesmønstre. Presset 
fra luft-, jord- og vandforurening på 
miljøkvaliteten og klimaet skal undersøges, 
og det samme gælder samspillet mellem 
atmosfæren, ozonlaget i stratosfæren, 
jordoverfladen, isforekomster og havene.
Der vil desuden blive lagt vægt på 
feedback-mekanismer og pludselige 
ændringer (f.eks. havstrømme) og 
virkninger for biodiversitet og 
økosystemer.

Der er behov for integreret forskning i 
klimaets og jord- og havsystemets
(herunder polarområdernes)
funktionsmåder for at kunne observere og 
analysere, hvordan disse systemer har 
ændret sig før, og hvordan de udvikler sig, 
og kunne forudsige den fremtidige 
udvikling. Det giver mulighed for at 
udvikle effektive tilpasnings- og 
afbødningsforanstaltninger over for 
klimaændringer og deres virkninger. Der 
skal udvikles avancerede 
klimaændringsmodeller fra global til 
subregional skala, som kan anvendes til at 
vurdere ændringer, potentielle virkninger 
og kritiske tærskler. Ændringer i 
atmosfærens sammensætning og i 
vandkredsløbet skal studeres, og der skal 
udvikles risikobaserede løsningsmodeller, 
som tager hensyn til ændringer i tørke-, 
orkan- og oversvømmelsesmønstre. Presset 
fra luft-, jord- og vandforurening (både 
overflade- og grundvand) på 
miljøkvaliteten og klimaet skal undersøges, 
og det samme gælder samspillet mellem 
atmosfæren, ozonlaget i stratosfæren, 
jordoverfladen, isforekomster og havene, 
herunder den indvirkning, som ændringer 
i vandstanden i havene har på 
kystområder. Der vil desuden blive lagt 
vægt på feedback-mekanismer og 
pludselige ændringer (f.eks. havstrømme) 
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og virkninger for biodiversitet og 
økosystemer.

Begrundelse

En undersøgelse af tidligere ændringer i jord- og havsystemerne kan tilvejebringe data, som 
kan bidrage til at forklare og forudsige aktuelle og fremtidige ændringer. 

Endvidere opdaterer dette ændringsforslag beskrivelsen af det pres, der nu er på vores jord-
og havmiljø, idet det inddrager spørgsmål som smeltning af isbjerge, ændringer i 
vandstanden i havene og skader på grundvandet.

Ændringsforslag 127
Bilag I, "Temaer", afsnit 6 "Miljø (herunder klimaændringer)", underafsnit "Aktiviteter", 

"Klimaændringer, forurening og risici", led 2

Der er behov for tværfaglig forskning i 
samspillet mellem miljørisikofaktorer og 
sundhed for at understøtte handlingsplanen 
for miljø og sundhed og medtage hensyn til 
folkesundheden og sygdomskarakterisering 
i forbindelse med nye miljørisici.
Forskningen skal fokusere på eksponering 
for flere risici via forskellige kanaler, 
afdækning af forureningskilder og helt nye 
former for miljøbelastninger (f.eks. 
indeklima, luftforurening, 
elektromagnetiske felter, støj og 
eksponering for giftige stoffer) og deres 
potentielle sundhedsmæssige virkninger.
Sigtet skal være at integrere 
forskningsaktiviteter vedrørende 
bioovervågning af mennesker med hensyn 
til videnskabelige aspekter, metoder og 
værktøjer med henblik på en samordnet og 
sammenhængende approach. Det omfatter 
europæiske kohorteundersøgelser med 
særlig vægt på sårbare befolkningsgrupper 
samt metoder og værktøjer til bedre 
risikokarakterisering og - vurdering og 
sammenligning af risici og 
sundhedsmæssige virkninger. Der skal 
udvikles biomarkører og 
modelleringsværktøjer, som tager hensyn 
til samtidig eksponering for flere 

Der er behov for tværfaglig forskning i 
samspillet mellem miljø- og 
klimarisikofaktorer og sundhed for at 
understøtte handlingsplanen for miljø og 
sundhed og medtage hensyn til 
folkesundheden og sygdomskarakterisering 
i forbindelse med nye miljørisici, navnlig i 
bymiljøet (herunder postindustrielle 
områder). Forskningen skal fokusere på 
eksponering for flere risici via forskellige 
kanaler, afdækning af forureningskilder og 
helt nye former for miljøbelastninger samt 
deres samspil med naturlige aktive stoffer 
og komponenter (f.eks. indeklima, 
luftforurening, elektromagnetiske felter, 
støj og eksponering for giftige stoffer, den 
indvirkning den øgede eksponering for 
stråling fra solen har på huden og øjnene) 
og deres potentielle sundhedsmæssige 
virkninger. Der vil blive opfordret til 
undersøgelser af nye eller eksisterende 
kemikalier i henhold til Reach-
forordningen samt af alternativer til 
dyreforsøg. Sigtet skal være at integrere 
epidemiologiske forskningsaktiviteter 
vedrørende bioovervågning af mennesker 
med hensyn til videnskabelige aspekter, 
metoder og værktøjer med henblik på en 
samordnet og sammenhængende approach. 
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forskellige belastninger og til variationer i 
sårbarhed og usikkerhedsmomenter. Der 
skal desuden udvikles metoder og 
beslutningsstøtteværktøjer (indikatorer, 
costbenefit-analyser, analyser baseret på 
flere kriterier, sundhedsrisikovurderinger 
og undersøgelser af sygdomsforekomst og 
bæredygtighed) til brug for risikoanalyser, 
til kommunikationsformål, til formulering 
af politikker og til politiske analyser.

Det omfatter europæiske 
kohorteundersøgelser med særlig vægt på 
sårbare befolkningsgrupper samt metoder 
og værktøjer til bedre risikokarakterisering 
og -overvågning, -vurdering og 
sammenligning af risici og 
sundhedsmæssige virkninger. Der skal 
udvikles biomarkører og modellerings- og 
overvågningsværktøjer, som tager hensyn 
til samtidig eksponering for flere 
forskellige belastninger og til variationer i 
sårbarhed og usikkerhedsmomenter. Der 
skal desuden udvikles metoder og 
beslutningsstøtteværktøjer (indikatorer, 
costbenefit-analyser, analyser baseret på 
flere kriterier, sundhedsrisikovurderinger 
og undersøgelser af sygdomsforekomst og 
bæredygtighed) til brug for risikoanalyser, 
til kommunikationsformål, til formulering 
af politikker og til politiske analyser.

Begrundelse

I forbindelse med aktiviteter vedrørende bymiljøet bør der rettes særlig opmærksomhed mod 
de postindustrielle områder. 

Fænomener som syreregn eller nedbrydning af ozonlaget påvirker atmosfæren og gør den 
mindre effektiv som filter for solens stråler. Da EU forsøger at bekæmpe disse uønskede 
virkninger, er der behov for yderligere forskning i indvirkningen på menneskers sundhed.

Det syvende rammeprogram bør være et grundlæggende værktøj til at opnå de mål, som EU 
fastsatte, da det vedtog den nye Reach-forordning om kemikalier. 

Ændringsforslag 128
Bilag I, "Temaer", afsnit 6 "Miljø (herunder klimaændringer)", underafsnit "Aktiviteter", 

"Klimaændringer, forurening og risici", led 3

Krisestyring i forbindelse med 
naturkatastrofer kræver en 
forskningsmæssig tilgang baseret på 
studier af mange forskellige former for 
risici. Der er brug for øget viden, bedre 
metoder og integrerede rammer for 
vurdering af katastrofer, sårbarhed og 
risici. Det er desuden nødvendigt at få 

Krisestyring i forbindelse med 
naturkatastrofer kræver en 
forskningsmæssig tilgang baseret på 
studier af mange forskellige former for 
risici på grundlag af en kombination af 
strategier om specifikke risici med 
forståelige planer, procedurer og 
protokoller. Der er brug for øget viden, 
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udviklet kortlægnings-, forebyggelses- og 
afbødningsstrategier og bl.a. inddrage 
overvejelser omkring økonomiske og 
sociale faktorer. Klimarelaterede 
katastrofer (som orkaner, tørke, 
skovbrande, jordskred og oversvømmelser) 
og geologiske katastrofer (som jordskælv, 
vulkanudbrud og tsunamier) skal 
undersøges. Denne forskning vil give øget 
viden om de underliggende processer og 
bedre varslings- og forudsigelsesmetoder 
på grundlag af sandsynlighedsberegninger 
o.lign. Den skal desuden understøtte 
udviklingen af varslings- og 
informationssystemer. Endelig skal der 
foretages en kvantificering af de 
samfundsmæssige virkninger af større 
naturkatastrofer.

bedre metoder og integrerede rammer for 
vurdering af katastrofer, sårbarhed og 
risici. Det er desuden nødvendigt at få 
udviklet kortlægnings-, forebyggelses-, 
lokaliserings- og afbødningsstrategier og 
bl.a. inddrage overvejelser omkring 
økonomiske og sociale faktorer. 
Klimarelaterede katastrofer (som orkaner, 
tørke, isvintre, skovbrande, jordskred, 
emissioner, oversvømmelser og andre 
ekstreme fænomener) og geologiske 
katastrofer (som jordskælv, vulkanudbrud 
og tsunamier) skal undersøges. Denne 
forskning vil give øget viden om de 
underliggende processer og bedre 
varslings- og forudsigelsesmetoder på 
grundlag af sandsynlighedsberegninger 
o.lign. Den skal desuden understøtte 
udviklingen af varslings- og 
informationssystemer. Endelig skal der 
foretages en kvantificering af de 
samfundsmæssige virkninger af større 
naturkatastrofer.

Begrundelse

Udarbejdelsen af planer baseret på flere risici, såsom de, der blev beskrevet i det sidste 
ændringsforslag, betragtes som et passende udgangspunkt.

Katastrofer, som har en åbenlys skadelig virkning på miljøet og på mennesker, såsom 
isvintre, nævnes også.

Ændringsforslag 129
Bilag I, "Temaer", afsnit 6 "Miljø (herunder klimaændringer)", underafsnit "Aktiviteter", 

"Bæredygtig ressourceforvaltning" led 1

– Bevaring og bæredygtig forvaltning af 
naturressourcer og menneskeskabte
ressourcer

- Bevaring og bæredygtig forvaltning af 
naturressourcer, forvaltning af miljøer, 
der er påvirket af menneskets indgriben 
og af biodiversitet

Aktiviteterne skal rettes mod at forbedre 
videngrundlaget og udvikle avancerede 
modeller og værktøjer, der kan sikre en 
bæredygtig ressourceforvaltning og 
bæredygtige forbrugsmønstre. De skal gøre 

Aktiviteterne skal rettes mod at forbedre 
videngrundlaget og udvikle avancerede 
modeller og værktøjer, der kan sikre 
bevarelse, rehabilitering samt en 
bæredygtig forvaltning af økosystemer og 
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det lettere at forudsige økosystemernes 
adfærd, genoprette dem og afbøde 
forringelse eller tab af vigtige strukturelle 
og funktionelle elementer i økosystemer 
(for biodiversitet, vand, jord og marine 
ressourcer). Forskning i 
økosystemmodeller skal tage sigte på 
beskyttelses- og bevaringsmetoder. Der 
ydes støtte til innovative metoder til at 
udvikle økonomiske aktiviteter fra 
økosystembaserede tjenester. Der skal også 
udvikles metoder til at forhindre 
ørkendannelse, jordforringelse og erosion 
og bringe tabet af biodiversitet til ophør, og 
der skal forskes i bæredygtig 
skovforvaltning, bymiljø, herunder 
byplanlægning, og affaldsforvaltning.
Forskningen kan drage fordel af og 
bidrage til udviklingen af åbne, 
distribuerede interoperable 
dataforvaltnings- og informationssystemer 
og kan understøtte vurderinger, prognoser 
og tjenester relateret til naturressourcerne 
og deres udnyttelse.

deres ressourcer, arealanvendelse, 
beskyttelse af biodiversiteten og 
bæredygtige forbrugsmønstre. De skal gøre 
det lettere at forudsige økosystemernes 
adfærd, genoprette dem og afbøde 
forringelse eller tab af vigtige strukturelle 
og funktionelle elementer i økosystemer 
(for biodiversitet, vand, jord og marine 
ressourcer). Forskning i økosystem- og 
økosystem/biodiversitetsmodeller skal tage 
sigte på beskyttelses-, rehabiliterings- og 
bevaringsmetoder. Der ydes støtte til 
innovative metoder til at udvikle 
økonomiske aktiviteter fra økosystem- og 
økosystem/biodiversitetsbaserede tjenester. 
Der skal også udvikles metoder til at 
forhindre, bekæmpe og afbøde 
ørkendannelse, jordforringelse og erosion 
og bringe tabet af biodiversitet til ophør, og 
der skal forskes i bæredygtig forvaltning 
af jordens økosystemer (såsom skove, 
enge, vådområder, floder og 
landbrugsjord), bevarelse af landområder 
med henblik på at fremme bæredygtig 
turisme, bymiljø og postindustrielle 
områder, herunder planlægning og 
affaldsforvaltning. I GEO-initiativets ånd 
og under anvendelse af instrumenter 
såsom INSPIRE kan forskningen drage 
fordel af og bidrage til udviklingen af åbne, 
distribuerede interoperable 
dataforvaltnings- og informationssystemer 
og kan understøtte vurderinger, prognoser 
og tjenester relateret til naturressourcerne 
og deres udnyttelse.

Begrundelse

Naturressourcer findes i økosystemer, som huser liv, der skal beskyttes. Dette er f.eks. 
tilfældet med skove.

GEO-initiativet (Group for Earth Observation) og INSPIRE-instrumentet nævnes pga. deres 
særlige betydning. Formålet med GEO er at koordinere forskellige satellitbaserede 
datasystemer, mens formålet med INSPIRE er at sikre, at datainfrastrukturer og miljødata i 
medlemsstaterne er mere sammenlignelige og forståelige på EU-plan. Det indeholder de 
oplysninger, der er nødvendige for at overvåge miljøets tilstand.
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Ændringsforslag 130
Bilag I, "Temaer", afsnit 6 "Miljø (herunder klimaændringer)", underafsnit "Aktiviteter", 

"Bæredygtig ressourceforvaltning" led 2

– Udviklingen i havmiljøet - Forvaltning af havmiljøet
Der er behov for specifikke 
forskningsaktioner for at forbedre vor 
viden om menneskelige aktiviteters 
påvirkning af havmiljøet og dets 
ressourcer, herunder forurening og 
eutrofiering i regionale have og 
kystfarvande. Der skal forskes i 
vandmiljøer, dybhavsøkosystemer og 
havbund for at observere, overvåge og 
forudsige dette miljøs adfærd og skaffe 
øget viden om havet og udnyttelsen af dets 
ressourcer. Menneskelige aktiviteters 
påvirkning af havet skal vurderes ved 
hjælp af integrerede metoder under 
hensyntagen til den marine biodiversitet, 
økosystemprocesser og -tjenester, 
havstrømme og havbundsgeologi.

Der er behov for specifikke 
forskningsaktioner for at forbedre vor 
viden om menneskelige aktiviteters 
påvirkning af havmiljøet og dets 
ressourcer, herunder tilfældig og 
vedvarende forurening og eutrofiering i 
regionale have og kystfarvande, i begge 
tilfælde i vandoverfladen, i vandsøjlen og 
på havbunden. Der skal forskes i 
vandmiljøer, kyster, regioner, 
dybhavsøkosystemer og havbund for at 
observere, overvåge og forudsige dette 
miljøs adfærd og skaffe øget viden om 
havet og udnyttelsen af dets ressourcer. 
Menneskelige aktiviteters påvirkning af 
havet skal vurderes ved hjælp af 
integrerede metoder under hensyntagen til 
den marine biodiversitet, 
økosystemprocesser og -tjenester, 
havstrømme og havbundsgeologi. Der vil 
blive truffet foranstaltninger til udvikling 
af integrerede koncepter, værktøjer og 
strategier for bæredygtig forvaltning.

Begrundelse

Ud over de forskellige nødvendige specifikationer indfører dette ændringsforslag integrerede 
koncepter som et gyldigt og ønskeligt system til forvaltning af havmiljøet.

Ændringsforslag 131
Bilag I, "Temaer", afsnit 6 "Miljø (herunder klimaændringer)", underafsnit "Aktiviteter", 

"Miljøteknologi", led 1

– Miljøteknologi til bæredygtig forvaltning 
og bevaring af det naturlige og det 
menneskeskabte miljø

- Miljøteknologi til bæredygtig forvaltning,
bevaring og rehabilitering af det naturlige 
og det menneskeskabte miljø

Der er brug for ny eller forbedret Der er brug for ny eller forbedret 
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miljøteknologi for at kunne mindske 
menneskelige aktiviteters miljømæssige 
virkninger, beskytte miljøet og forvalte 
ressourcerne mere effektivt og udvikle nye 
produkter, processer og tjenesteydelser, der 
er mere miljøvenlige end de nuværende 
alternativer. Forskningen skal især tage 
sigte på teknologi, der kan forebygge eller
reducere miljørisici, afbøde miljøuheld og -
katastrofer, mindske klimaændringerne og 
forhindre tab af biodiversitet, samt på 
teknologi til bæredygtig produktion og 
forbrug, teknologi til mere effektiv 
ressourceforvaltning og
forureningsbekæmpelse i relation til vand, 
jord, luft, hav og andre naturressourcer 
samt affald, teknologi til mere miljøvenlig 
og bæredygtig forvaltning af det 
menneskeskabte miljø, herunder 
bygningsværker, byområder og landskaber, 
og teknologi til bevaring og restaurering af 
kulturarven.

miljøteknologi for at kunne mindske 
menneskelige aktiviteters miljømæssige 
virkninger, beskytte og genoprette miljøet 
og forvalte ressourcerne mere effektivt og 
udvikle nye produkter, processer og 
tjenesteydelser, der er mere miljøvenlige 
end de nuværende alternativer. 
Forskningen skal især tage sigte på 
teknologi, der kan forebygge, reducere og 
afbøde miljørisici, afbøde miljøuheld og -
katastrofer, herunder dem, der skyldes 
klimaændringer og tab af biodiversitet, 
samt på teknologi til bæredygtig 
produktion og forbrug, teknologi til 
bæredygtig forvaltning, bevarelse og 
rehabilitering af økosystemer, deres 
ressourcer og ressourcebiodiversitet, 
teknikker til effektiv ressourceforvaltning i 
relation til vand, jord, luft, hav og andre 
naturressourcer samt affald, teknologi til 
mere miljøvenlig og bæredygtig 
forvaltning af det menneskeskabte miljø, 
herunder bygningsværker, byområder og 
landskaber, og teknologi til bevaring og 
restaurering af kulturarven. Det er 
nødvendigt at sikre tværgående 
koordinering med andre beslægtede 
områder.

Begrundelse

Det er afgørende at fremhæve rehabilitering og genoprettelse af miljøet, som, hvor det er 
muligt, bør prioriteres (f.eks. genoprettelse af jord, der er ramt af ørkendannelse).

Det bør også være klart, at ingen af ovennævnte aktiviteter bør betragtes isoleret, idet de i 
mange tilfælde er indbyrdes forbundet, hvorfor det er nødvendigt med en tværgående strategi.

Ændringsforslag 132
Bilag I, "Temaer", afsnit 6 "Miljø (herunder klimaændringer)", underafsnit "Aktiviteter", 

"Miljøteknologi", led 2

Forskningen skal fokusere på vurdering af 
risici og ydeevne ved de forskellige 
teknologier, inklusive processer og
produkter, og videreudvikling af dertil 

Forskningen skal fokusere på vurdering af 
risici og ydeevne ved de forskellige 
teknologier, inklusive processer, produkter 
og tjenester, og videreudvikling af dertil 
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knyttede metoder som f.eks. 
livscyklusanalyse. Desuden lægges der 
vægt på miljøteknologiernes langsigtede 
muligheder, markedspotentiale og 
samfundsøkonomiske aspekter, 
risikovurdering af kemikalier, intelligente 
afprøvningsstrategier og metoder til at 
minimere behovet for dyreforsøg, 
risikokvantificeringsmetoder og 
forskningsstøtte til udvikling af det 
europæiske system for verifikation og 
afprøvning af miljøteknologi.

knyttede metoder som f.eks. 
livscyklusanalyse. Desuden lægges der 
vægt på miljøteknologiernes langsigtede 
muligheder, markedspotentiale og
samfundsøkonomiske aspekter, 
risikovurdering af kemikalier, intelligente 
afprøvningsstrategier og metoder til at 
minimere behovet for dyreforsøg, 
risikokvantificeringsmetoder og 
forskningsstøtte til udvikling af det 
europæiske system for verifikation og 
afprøvning af miljøteknologi.

Begrundelse

Det er nødvendigt at medtage tjenester på samme betingelser som produkter og processer.

Ændringsforslag 133
Bilag I, "Temaer", afsnit 6 "Miljø (herunder klimaændringer)", underafsnit "Aktiviteter", 

"Jordobservation og vurderingsværktøjer", led 1

– Jordobservation - Observationssystemer for jorden og 
havene samt metoder til overvågning af 
miljøet og naturressourcerne

Forskningsaktiviteterne kommer til at dreje 
sig om udvikling og integrering af det 
globale jordobservationssystem, GEOSS, 
til brug for miljø- og 
bæredygtighedsrelaterede spørgsmål inden 
for rammene af GEO-initiativet.
Spørgsmålet om interoperabilitet mellem 
observationssystemer skal tages op tillige 
med emner som informationsstyring og 
dataudveksling samt optimering af 
informationerne med henblik på forståelse, 
modelberegning og forudsigelse af 
miljøfænomener. Disse aktiviteter 
fokuserer på naturkatastrofer, 
klimaændringer, vejrforhold, økosystemer, 
naturressourcer, vand, arealanvendelse, 
miljø og sundhed samt biodiversitet 
(herunder aspekter vedrørende 
risikovurdering, prognosticeringsmetoder 
og vurderingsværktøjer), og formålet er at 

Forskningsaktiviteterne kommer til at dreje 
sig om udvikling og integrering af det 
globale jordobservationssystem, GEOSS 
(som GMS yder et vigtigt bidrag til), til 
brug for miljø- og 
bæredygtighedsrelaterede spørgsmål inden 
for rammene af GEO-initiativet.
Spørgsmålet om interoperabilitet mellem 
observationssystemer, herunder teknologi 
til overvågning, særlig udvikling og 
observation, skal tages op tillige med 
emner som informationsstyring og 
dataudveksling samt optimering af 
informationerne med henblik på forståelse, 
modelberegning og forudsigelse af 
miljøfænomener. Disse aktiviteter 
fokuserer på naturkatastrofer, 
klimaændringer, vejrforhold, have, 
regionale have og kystområder, 
økosystemer, naturressourcer, vand, 
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opnå de forventede samfundsmæssige 
fordele ved GEOSS og bidrage til GMES.

arealanvendelse, miljø og sundhed samt 
biodiversitet (herunder aspekter vedrørende 
risikovurdering, prognosticeringsmetoder 
og vurderingsværktøjer), og formålet er at 
opnå fordelene ved GEOSS. Det sikres, at 
der koordineres med andre beslægtede 
områder, navnlig kommunikations- og 
informationsteknologier, rum og 
sikkerhed.

Begrundelse

Udtrykt i tekniske vendinger er målet med GEO at oprette et "systemernes system" eller et 
GEOSS-makrosystem. Inden for denne globale struktur spiller GMS (global miljø- og 
sikkerhedsovervågning) en afgørende rolle som et jordobservationsinitiativ i Fællesskabet.

Ændringsforslag 134
Bilag I, "Temaer", afsnit 6 "Miljø (herunder klimaændringer)", underafsnit "Aktiviteter", 

"Jordobservation og vurderingsværktøjer", led 2

Der er brug for værktøjer til kvantitative 
vurderinger af miljø- og 
forskningspolitikkens bidrag til 
konkurrenceevne og bæredygtig udvikling, 
bl.a. vurderinger af markedsbaserede og 
lovgivningsmæssige tilgange samt de 
aktuelle tendensers indvirkning på 
produktions- og forbrugsmønstre. Det 
omfatter bl.a. modeller for sammenhængen 
mellem økonomi, miljø og samfund og 
dermed også nyttige og effektive strategier 
for tilpasning og forebyggelse. Formålet er 
også at forbedre eksisterende indikatorer 
og udvikle nye til vurderingen af de 
vigtigste politiske tiltag med henblik på 
bæredygtig udvikling og analysen af deres 
indbyrdes sammenhæng under hensyntagen 
til det eksisterende sæt EU-indikatorer for 
bæredygtig udvikling. Forskningen skal 
desuden omfatte analyse af teknologi, 
samfundsøkonomiske faktorer, eksterne 
påvirkninger og offentlig styring samt 
fremtidsstudier. Blandt 
anvendelsesmulighederne kan nævnes
arealanvendelse og havmiljøpolitikker samt 

Der er brug for værktøjer til kvantitative 
vurderinger af miljø- og 
forskningspolitikkens bidrag til 
konkurrenceevne og bæredygtig udvikling, 
bl.a. videnskabelig støtte og vurderinger af 
markedsbaserede og lovgivningsmæssige 
tilgange samt de aktuelle tendensers 
indvirkning på produktions- og 
forbrugsmønstre. Det omfatter bl.a. 
modeller for sammenhængen mellem 
økonomi, miljø og samfund og dermed 
også nyttige og effektive strategier for 
tilpasning og forebyggelse. Formålet er 
også at forbedre eksisterende indikatorer 
og udvikle nye til fremhævelse og 
vurdering af de vigtigste politiske tiltag 
med henblik på bæredygtig udvikling og 
analysen af deres indbyrdes sammenhæng 
under hensyntagen til det eksisterende sæt 
EU-indikatorer for bæredygtig udvikling. 
Forskningen skal desuden omfatte analyse 
af teknologi, samfundsøkonomiske 
faktorer, eksterne påvirkninger og offentlig 
styring samt fremtidsstudier. 
Anvendelsesmulighederne kunne omfatte 
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økonomiske, politiske og 
samfundsmæssige konflikter som følge af 
klimaændringer.

miljøkvalitet, arealanvendelse, 
naturressourcer, bæredygtig produktion 
og bæredygtigt forbrug og 
havmiljøpolitikker samt økonomiske, 
politiske og samfundsmæssige konflikter 
som følge af klimaændringer.

Begrundelse

Dette ændringsforslag indeholder nærmere specifikationer, som er nødvendige for at 
præcisere og illustrere de værktøjer, der beskrives.

Ændringsforslag 135
Bilag I, "Temaer", afsnit 6 "Miljø (herunder klimaændringer)", underafsnit "Internationalt 

samarbejde", afsnit 2

Videnskabelige og teknologiske 
partnerskaber med udviklingslande kan 
bidrage til opfyldelsen af FN's 
"Millennium Development Goals" på flere 
områder (f.eks. bringe tabet af 
miljøressourcer til ophør, sikre en bedre 
vandforvaltning og -forsyning og bedre 
sanitære forhold samt finde løsninger på 
miljøproblemer i forbindelse med 
urbanisering). Det er samtidig områder, 
hvor smv'er kan spille en vigtig rolle. Der 
lægges især vægt på sammenhængen 
mellem globale miljøspørgsmål og de 
regionale og lokale udviklingsproblemer i 
relation til naturressourcer, biodiversitet, 
arealanvendelse, naturlige og 
menneskeskabte katastrofer og risici, 
klimaændringer, miljøteknologi, miljø og 
sundhed samt analyseværktøjer til brug for 
de politiske beslutningstagere. Samarbejdet 
med industrialiserede lande skal give øget 
adgang til forskningsekspertise på 
verdensplan.

Videnskabelige og teknologiske 
partnerskaber med udviklingslande kan 
bidrage til opfyldelsen af FN's 
"Millennium Development Goals" på flere 
områder (f.eks. forebyggelse og afbødning 
af virkningerne af klimaændringer og 
naturkatastrofer, bringe tabet af 
miljøressourcer til ophør, sikre en bedre 
vand- og jordforvaltning og -forsyning og 
bedre sanitære forhold, forebyggelse og 
bekæmpelse af ørkendannelse samt finde 
løsninger på miljø- og 
biodiversitetsproblemer i forbindelse med 
urbanisering og bæredygtig produktion og 
bæredygtigt forbrug). Det er samtidig 
områder, hvor smv'er kan spille en vigtig 
rolle. Der lægges især vægt på 
sammenhængen mellem globale 
miljøspørgsmål og de regionale og lokale 
udviklingsproblemer i relation til 
naturressourcer, biodiversitet, 
arealanvendelse, naturlige og 
menneskeskabte katastrofer og risici, 
klimaændringer, miljøteknologi, miljø og 
sundhed samt analyseværktøjer til brug for 
de politiske beslutningstagere. Samarbejdet 
med industrialiserede lande skal give øget 
adgang til forskningsekspertise på 
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verdensplan.

Begrundelse

EU kan yde et stort bidrag til en forsvarlig udviklingsproces i de fattigste lande ved at 
bidrage og dele teknikker til forebyggelse og forvaltning af naturkatastrofer, korrekt 
anvendelse af vand- og jordressourcer, byggeri og bæredygtig byudvikling osv.

Ændringsforslag 136
Bilag I, "Temaer", afsnit 6 "Miljø (herunder klimaændringer)", underafsnit "Internationalt 

samarbejde", afsnit 3

Oprettelsen af GEOSS til jordobservation 
skal fremme internationalt samarbejde 
omkring viden om jordsystemer og 
spørgsmål om bæredygtighed, men også 
omkring samordnet indsamling af data til 
videnskabelige formål og til brug i den 
politiske beslutningsproces.

Oprettelsen af GEOSS til jordobservation 
skal fremme internationalt samarbejde 
omkring viden om jordsystemer og 
spørgsmål om bæredygtighed, men også 
omkring samordnet indsamling af data til 
videnskabelige formål og til brug i den 
politiske beslutningsproces og øget 
interesse i både den offentlige og den 
private sektor.

Begrundelse

Det er klart, at de data, der kommer ud af GEOSS-makrosystemet, vil fremme både de 
offentlige og private aktørers viden om jordens miljøbehov og dermed tilskynde dem til at 
træffe foranstaltninger i den forbindelse.

Ændringsforslag 137
Bilag I, "Temaer", afsnit 6 "Miljø (herunder klimaændringer)", underafsnit "Dækning af nye 

behov og uforudsete behov for politisk beslutningsstøtte", afsnit 2

Uforudsete behov for politisk 
beslutningsstøtte kan f.eks. vedrøre 
bæredygtighedsvurderinger af nye EU-
politikker inden for miljø, søfart,
standarder og regler.

Uforudsete behov for politisk 
beslutningsstøtte kan f.eks. vedrøre
bæredygtighedsvurderinger af nye EU-
politikker i forbindelse med bæredygtig 
produktion og bæredygtigt forbrug, miljø, 
klimaændringer, naturressourcer, søfart 
og standarder og regler

Begrundelse

Den løbende vurdering af bæredygtigheden, der nævnes i dette afsnit, bør også omfatte 
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Fællesskabets politikker vedrørende produktion og forbrug, naturressourcer og 
klimaændringer, som det er nævnt forskellige steder i dette prioriterede tema.

Ændringsforslag 138
Bilag I, "Temaer", afsnit 7 "Transport (herunder luftfartsteknik)", underafsnit "Mål"

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

På grundlag af fremskridtene inden for 
teknologi og udnyttelse og den europæiske 
transportpolitik at udvikle integrerede, 
grønnere, mere intelligente og sikrere 
paneuropæiske transportsystemer til gavn 
for borgerne og samfundet som helhed 
under hensyntagen til miljøet og 
naturressourcerne og at sikre og 
videreudvikle den førende rolle, de 
europæiske virksomheder har opnået på det 
globale marked.

Begrundelse

Der skal på transportområdet tages højde for fremskridtene inden for udnyttelse af 
systemerne, infrastrukturer osv. på linje med de teknologiske fremskridt. Den europæiske 
transportpolitik, som den står i dag, skal også udgøre et referencepunkt.

Ændringsforslag 139
Bilag I, "Temaer", afsnit 7 "Transport (herunder luftfartsteknik)", underafsnit "Hovedlinjer", 

afsnit 4

Blandt de aktiviteter, der kan være af 
særlig interesse for smv'er, er bestræbelser 
på at sikre solide teknologibaserede 
forsyningskæder i de forskellige sektorer, 
som giver smv'er adgang til 
forskningsinitiativer, styrker de 
højteknologiske smv'ers rolle og gør det 
nemmere at oprette sådanne smv'er, især 
inden for avanceret transportteknologi og 
specifikke transportrelaterede 
serviceaktiviteter, og at udvikle systemer 
og applikationer på området for 
satellitnavigation.

Blandt de aktiviteter, der kan være af 
særlig interesse for smv'er, er bestræbelser 
på at sikre solide teknologibaserede 
forsyningskæder i de forskellige sektorer, 
som giver smv'er adgang til 
forskningsinitiativer, styrker de 
højteknologiske smv'ers rolle og gør det 
nemmere at oprette sådanne smv'er, især 
inden for avanceret transportteknologi og 
specifikke transportrelaterede 
serviceaktiviteter, og at udvikle systemer 
og applikationer på området for 
satellitnavigation. I denne forbindelse skal 
gennemførelsen af de relevante dele af 
deres forskningsprogrammer modtage 
støtte til nedennævnte aktiviteter på 
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grundlag af 20 % af budgettet for dette 
prioriterede tema.

Begrundelse

Hvis der skal ydes et reelt bidrag til SMV'ernes deltagelse på disse områder, skal der 
fastlægges en støttetærskel for dette prioriterede tema.

Ændringsforslag 140
Bilag I, "Temaer", afsnit 7 "Transport (herunder luftfartsteknik)", underafsnit "Hovedlinjer", 

afsnit 5

Aktuelle behov for politisk 
beslutningsstøtte samt udvikling, vurdering 
og implementering af nye politikker (f.eks. 
søfartspolitikken) skal tages op inden for 
og på tværs af de forskellige aktiviteter. I 
disse aktiviteter indgår undersøgelser, 
modeller og værktøjer med henblik på 
strategisk overvågning og udarbejdelse af 
prognoser samt behandling af de vigtigste 
økonomiske, sociale, sikkerheds- og 
miljømæssige problemstillinger i relation 
til transport. Aktiviteterne vedrørende 
tværgående emner under temaet skal 
fokusere på specifikke transportspørgsmål, 
f.eks. sikkerhedsaspekter som et iboende 
krav i relation til transportsystemet, 
anvendelse af alternative energikilder til 
transportformål og overvågning af 
transportens miljømæssige konsekvenser, 
herunder klimaændringer.

Aktuelle behov for politisk 
beslutningsstøtte samt udvikling, vurdering 
og implementering af nye politikker (f.eks. 
søfartspolitikken og gennemførelsen af 
Det Fælles Europæiske Luftrum) skal 
tages op inden for og på tværs af de 
forskellige aktiviteter. I disse aktiviteter 
indgår undersøgelser, modeller og 
værktøjer med henblik på strategisk 
overvågning og udarbejdelse af prognoser 
samt behandling af de vigtigste 
økonomiske, sociale, sikkerheds- og 
miljømæssige problemstillinger i relation 
til transport. Aktiviteterne vedrørende 
tværgående emner under temaet skal 
fokusere på specifikke transportspørgsmål, 
f.eks. sikkerhedsaspekter som et iboende 
krav i relation til transportsystemet, 
anvendelse af alternative energikilder til 
transportformål og overvågning af 
transportens miljømæssige konsekvenser, 
herunder klimaændringer.

Begrundelse

I lyset af vigtigheden af Det Fælles Europæiske Luftrum bør det også nævnes som eksempel. 
Gennemførelsen deraf kan kræve støtte fra nogle af aktionerne i dette særprogram.



(Ekstern oversættelse) 

PE 368.072v03-00 104/127 PR\613357DA.doc

DA

Ændringsforslag 141
Bilag I, "Temaer", afsnit 7 "Transport (herunder luftfartsteknik)", underafsnit "Hovedlinjer", 

afsnit 5 a (nyt)

Der skal rettes særlig opmærksomhed 
mod at forbedre formidlingen af 
resultaterne af Fællesskabets forskning. 
Flerfaglige og tværfaglige 
fremgangsmåder skal fremmes, og der 
skal gøres bestræbelser på at sikre 
maksimal synergi og komplementaritet 
med komplementære finansielle 
mekanismer på europæisk og nationalt 
plan som f.eks. mekanismerne i Marco 
Polo-programmet eller for de 
transeuropæiske transportnet.

Begrundelse

De aktiviteter, der finansieres af det syvende rammeprogram, skal være tæt forbundne med 
dem, der støttes i andre programmer, med henblik på at sikre komplementaritet.

Ændringsforslag 142
Bilag I, "Temaer", afsnit 7 "Transport (herunder luftfartsteknik)", underafsnit "Hovedlinjer", 

afsnit 6

Der ydes desuden støtte til 
formidlingsaktiviteter, aktiviteter med 
henblik på udnyttelse af 
forskningsresultater samt
konsekvensanalyser med særlig vægt på de 
specifikke brugerbehov og politiske behov 
i transportsektoren.

Der ydes desuden støtte til aktiviteter 
vedrørende formidling, udnyttelse,
oplysning og udbredelse af 
forskningsresultater (navnlig med hensyn 
til konsekvensanalyser) for hver af de 
aktiviteter, der iværksættes i dette 
prioriterede tema, med det formål at 
imødekomme de specifikke brugerbehov 
og politiske behov i transportsektoren.

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre udbredelse af de videnskabelige resultater for at tilskynde til, at 
slutbrugerne tager disse aktiviteter op, herunder især de politiske beslutningstagere.
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Ændringsforslag 143
Bilag I, "Temaer", afsnit 7 "Transport (herunder luftfartsteknik)", underafsnit "Aktiviteter", 

"Overfladetransport (bane, vej og skib)", afsnit 1

Grønnere overfladetransport: Det drejer sig 
om at udvikle teknologi og viden til at 
nedbringe forurening (luft, vand og jord) 
og miljøpåvirkninger med hensyn til f.eks. 
klimaændringer, sundhed, biodiversitet og 
støj. Forskningen skal gøre el-drevne tog 
renere og mere energieffektive og fremme 
brugen af alternative brændstoffer, 
herunder brint- og brændselsceller.
Aktiviteterne omfatter både infrastruktur, 
køretøjer, skibe og komponentteknologier, 
herunder optimering af det samlede 
system. Forskning med specifikt sigte på 
transport skal omfatte strategier for 
fremstilling, konstruktion, drift, 
vedligeholdelse, reparation, inspektion, 
genbrug og bortskaffelse samt 
redningsoperationer til søs i tilfælde af 
ulykker.

Grønnere overfladetransport: Det drejer sig 
om at udvikle teknologi og viden til at 
nedbringe forurening (luft, vand og jord) 
og miljøpåvirkninger med hensyn til f.eks. 
klimaændringer, sundhed, biodiversitet og 
støj. Forskningen skal gøre el-drevne tog
renere, mere omkostningseffektive og 
mere energieffektive og fremme brugen af 
alternative brændstoffer, herunder brint- og 
brændselsceller samt toge med alternative 
hybridmotorer. Aktiviteterne omfatter 
både infrastruktur, køretøjer, skibe og 
komponentteknologier, herunder 
optimering af det samlede system.
Forskning med specifikt sigte på transport 
skal omfatte strategier for fremstilling, 
konstruktion, drift, vedligeholdelse, 
reparation, inspektion, genbrug og 
bortskaffelse samt redningsoperationer til 
søs i tilfælde af ulykker.

Begrundelse

Omkostningerne på transportområdet bør vurderes på grundlag af energi.

Ændringsforslag 144
Bilag I, "Temaer", afsnit 7 "Transport (herunder luftfartsteknik)", underafsnit "Aktiviteter", 

"Overfladetransport (bane, vej og skib)", afsnit 3

Sikring af bæredygtig trafik i byområder:
Forskningen skal dreje sig om mobiliteten 
for personer og varer med fokus på "næste 
generation af køretøjer" og 
markedsføringen af dem og skal således 
omfatte alle elementer i en ren, 
energieffektiv, sikker og intelligent 
vejtransport. Forskning i nye 
mobilitetskoncepter, innovative 
organisations- og mobilitetsstyringsplaner 
og kollektiv transport af høj kvalitet skal 
tage sigte på at gøre transportmulighederne 

Sikring af bæredygtig trafik i byområder 
for alle borgere, herunder handicappede: 
Forskningen skal dreje sig om mobiliteten 
for personer og varer med fokus på "næste 
generation af køretøjer" og 
markedsføringen af dem og skal således 
omfatte alle elementer i en ren, 
energieffektiv, sikker og intelligent 
vejtransport. Forskning i nye 
mobilitetskoncepter, innovative 
organisations- og mobilitetsstyringsplaner 
og kollektiv transport af høj kvalitet skal 
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tilgængelige for alle og sikre en høj grad af 
intermodal integration. Der skal udvikles 
og afprøves innovative strategier for renere 
transport i byerne44. Der lægges særlig 
vægt på ikke-forurenende transportformer, 
efterspørgselsstyring, rationalisering af 
individuel transport samt informations- og 
kommunikationsstrategier, -tjenester og -
infrastruktur. Værktøjer til støtte for 
formuleringen og gennemførelsen af 
transportpolitiske tiltag omfatter også 
transportplanlægning og fysisk 
planlægning.

tage sigte på at gøre transportmulighederne 
tilgængelige for alle og sikre en høj grad af 
intermodal integration. Der skal udvikles 
og afprøves innovative strategier for renere 
transport i byerne44. Der lægges særlig 
vægt på ikke-forurenende transportformer, 
efterspørgselsstyring, rationalisering af 
individuel transport samt informations- og 
kommunikationsstrategier, -tjenester og -
infrastruktur. Værktøjer til støtte for 
formuleringen og gennemførelsen af 
transportpolitiske tiltag omfatter også 
transportplanlægning og fysisk 
planlægning.

Begrundelse

En integreret strategi for transport- og mobilitetsplanlægning bør omfatte specifikke 
foranstaltninger for handicappede.

Ændringsforslag 145
Bilag I, "Temaer", afsnit 7 "Transport (herunder luftfartsteknik)", underafsnit "Aktiviteter", 

"Overfladetransport (bane, vej og skib)", afsnit 3 a (nyt)

Mobilitetskvalitet og brugertilfredshed: 
forbedring af serviceydelser, netværk og 
infrastrukturer for at gøre dem mere 
bekvemme og attraktive, forbedring af 
integrerede systemer og tilvejebringelse af 
service- og kapacitetstilbud, som er 
tilpasset såvel den enkeltes som specifikke 
gruppers (ældre, kvinder osv.) behov.

Begrundelse

I betragtning af demografiske ændringer og det nye behov for mobilitet i det europæiske 
samfund er det vigtigt at komme ændringer i overfladetransportbrugeres sensibilitet og 
opfattelser (bekvemmelighed, præferencer osv.) i forkøbet.
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Ændringsforslag 146
Bilag I, "Temaer", afsnit 7 "Transport (herunder luftfartsteknik)", underafsnit "Aktiviteter", 

"Overfladetransport (bane, vej og skib)", afsnit 5

Styrkelse af konkurrenceevnen: Der satses 
på at forbedre transportindustriernes 
konkurrenceevne, sikre bæredygtige, 
effektive og prismæssigt overkommelige 
transporttjenester og generere nye 
færdigheder og jobmuligheder gennem 
forskning og udvikling. Teknologi til 
avancerede industriprocesser omfatter 
projektering, fremstilling, samling, 
konstruktion og vedligeholdelse og skal 
tage sigte på at nedbringe 
livscyklusomkostningerne og den tid, der 
medgår til udviklingsarbejdet. Der lægges 
vægt på innovative produktkoncepter og 
forbedrede transporttjenester, som afføder 
større tilfredshed hos kunderne. Der skal 
udvikles en ny form for 
produktionstilrettelæggelse, der også 
omfatter styring af forsyningskæden og 
distributionssystemer.

Styrkelse af konkurrenceevnen: Der satses 
på at forbedre transportindustriernes 
konkurrenceevne, sikre bæredygtige, 
effektive og prismæssigt overkommelige 
transporttjenester og generere nye 
færdigheder og jobmuligheder gennem 
forskning og udvikling. Teknologi til 
avancerede industriprocesser omfatter 
projektering, fremstilling, samling, 
konstruktion og vedligeholdelse samt 
afvikling, markedsføring og 
genanvendelse og skal tage sigte på at 
nedbringe livscyklusomkostningerne og 
den tid, der medgår til udviklingsarbejdet. 
Der lægges vægt på innovative 
produktkoncepter og forbedrede 
transporttjenester, som afføder større 
tilfredshed hos kunderne. Der skal udvikles 
en ny form for produktionstilrettelæggelse, 
der også omfatter styring af 
forsyningskæden og distributionssystemer.

Begrundelse

De industrielle processer bør omfatte slutstadierne af produkters levetid samt industrielle 
infrastrukturer vedrørende overfladetransport.

Ændringsforslag 147
Bilag I, "Temaer", afsnit 8 "Samfundsvidenskaber og humaniora", underafsnit "Mål"

At nå frem til en dybtgående, fælles 
forståelse af de komplekse og indbyrdes 
forbundne samfundsøkonomiske 
udfordringer, som Europa står over for, 
herunder vækst, beskæftigelse og 
konkurrenceevne, social samhørighed og 
bæredygtighed, livskvalitet, uddannelse, 
kultur og global indbyrdes afhængighed, 
navnlig for at skabe et forbedret 
videngrundlag for politikkerne på de 
pågældende områder.

At nå frem til en dybtgående, fælles 
forståelse af de komplekse og indbyrdes 
forbundne samfundsøkonomiske 
udfordringer, som Europa står over for, 
herunder vækst, beskæftigelse og 
konkurrenceevne, videnskab, teknologi og 
innovation, social samhørighed og de nye 
sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige 
udfordringer i en udvidet Union, 
bæredygtighed, miljøændringer, 
ligestilling mellem kønnene, udvandring, 
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livskvalitet, uddannelse, kultur (herunder 
sproglig mangfoldighed), indvandring og 
global indbyrdes afhængighed, navnlig for 
at skabe et forbedret videngrundlag for 
politikkerne på de pågældende områder.

Begrundelse

For at styrke kendskabet til Den Europæiske Union af i dag og dens samfundsøkonomiske 
problemer er det afgørende, at der forskes i de sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige 
udfordringer ved EU's udvidelse samt i globale miljøændringer, udfordringerne, fordelene og 
problemerne ved udvandring og ligestilling mellem kønnene. Spørgsmålet om konkurrence og 
sameksistens mellem sprogene er et stort kulturelt problem i Europa, som skal fremhæves. 
Dette gælder også for indvandring.

Ændringsforslag 148
Bilag I, "Temaer", afsnit 8 "Samfundsvidenskaber og humaniora", underafsnit "Hovedlinjer", 

afsnit 1

De vigtigste forskningsområder vedrører 
de aktuelle og fremtidige 
samfundsmæssige, økonomiske og 
kulturelle udfordringer for Europa og 
resten af verden. Den foreslåede 
forskningsdagsorden udgør et solidt 
grundlag for forskningsindsatsen på dette 
felt. Udviklingen af et 
samfundsvidenskabeligt og humanistisk 
videngrundlag vil bidrage markant til at 
fremme en fælles forståelse af disse 
udfordringer i hele Europa og til løsningen 
af mere omfattende internationale 
problemer. De prioriterede 
forskningsemner vil gøre det nemmere at 
formulere, gennemføre og evaluere mere 
effektive politikker på næsten alle områder 
af relevans for EU på både europæisk, 
nationalt, regionalt og lokalt plan, og der 
indgår desuden et væsentligt internationalt 
perspektiv i hovedparten af forskningen.

De vigtigste forskningsområder vedrører 
de aktuelle og fremtidige 
samfundsmæssige, økonomiske og 
kulturelle udfordringer for Europa og 
resten af verden. Den foreslåede 
forskningsdagsorden udgør et solidt 
grundlag for forskningsindsatsen på dette 
felt. Udviklingen af et 
samfundsvidenskabeligt, sociokulturelt og 
humanistisk videngrundlag vil bidrage 
markant til at fremme en fælles forståelse 
af disse udfordringer i hele Europa og til 
løsningen af mere omfattende 
internationale problemer. De prioriterede 
forskningsemner vil gøre det nemmere at 
formulere, gennemføre og evaluere mere 
effektive politikker på næsten alle områder 
af relevans for EU på både europæisk, 
nationalt, regionalt og lokalt plan, og der 
indgår desuden et væsentligt internationalt 
perspektiv i hovedparten af forskningen.

Begrundelse

Det er også vigtigt at medtage de sociokulturelle videnskaber med henblik på at opnå et 
bredere og mere konkret billede af de europæiske og internationale problemer.
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Ændringsforslag 149
Bilag I, "Temaer", afsnit 8 "Samfundsvidenskaber og humaniora", underafsnit "Aktiviteter", 

"Vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne i et vidensamfund", afsnit 1

Formålet er at udvikle integreret forskning 
i emner af betydning for væksten, 
beskæftigelsen og konkurrenceevnen for at 
tilvejebringe øget og mere integreret viden 
om disse emner med henblik på fortsat 
udvikling af et vidensamfund. Det vil være 
til gavn for den politiske 
beslutningstagning og understøtte 
bestræbelserne på at nå de opstillede mål.
Forskningen skal integrere følgende 
aspekter af emnet:

Formålet er at udvikle integreret forskning 
i emner af betydning for væksten, den 
samfundsøkonomiske stabilitet, 
beskæftigelsen, konkurrenceevnen og den 
teknologiske samhørighed for at 
tilvejebringe øget og mere integreret viden 
om disse emner med henblik på fortsat 
udvikling af et vidensamfund. Det vil være 
til gavn for den politiske 
beslutningstagning og understøtte 
bestræbelserne på at nå de opstillede mål.
Forskningen skal integrere følgende 
aspekter af emnet:

Begrundelse

Der skal ligeledes tages højde for forhold vedrørende samfundsøkonomisk stabilitet og 
problemerne ved "den teknologiske kløft" med henblik på at sikre lige udvikling af 
vidensamfundet og målet om et EU med teknologisk samhørighed.

Ændringsforslag 150
Bilag I, "Temaer", afsnit 8 "Samfundsvidenskaber og humaniora", underafsnit "Aktiviteter", 

"Vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne i et vidensamfund", afsnit 1, led 1

– den ændrede rolle, viden spiller overalt i 
økonomien, herunder forskellige typer 
viden og kompetencer, uddannelse og 
livslang læring samt immaterielle 
investeringer

- den ændrede rolle, viden spiller overalt i 
økonomien, herunder forskellige typer 
viden og kompetencer, uddannelse, 
herunder ikke-reguleret uddannelse, og 
livslang læring samt immaterielle 
investeringer

Begrundelse

Den ikke-regulerede uddannelse skal også medtages, da den er en del af uddannelsesbilledet i 
dag og ikke må holdes udenfor.
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Ændringsforslag 151
Bilag I, "Temaer", afsnit 8 "Samfundsvidenskaber og humaniora", underafsnit "Aktiviteter", 

"Vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne i et vidensamfund", afsnit 1, led 2

– økonomiske strukturer, 
strukturforandringer og spørgsmål i 
relation til produktivitet, herunder 
servicesektorens og finanssektorens rolle 
og betydningen af demografiske ændringer, 
efterspørgsel og mere langsigtede 
ændringsprocesser

- økonomiske strukturer, 
strukturforandringer, forbindelser på tværs 
af sektorer og spørgsmål i relation til 
produktivitet, herunder servicesektorens 
rolle, outsourcing af tjenester, 
informations- og 
kommunikationsteknologi, finans og 
betydningen af demografiske ændringer, 
efterspørgsel og mere langsigtede 
ændringsprocesser

Begrundelse

Forbindelserne på tværs af sektorer er vigtige i den globaliserede verden af i dag og bør ikke 
udelukkes i forbindelse med økonomiske strukturer. Det samme gælder outsourcing af 
tjenester og informations- og kommunikationsteknologi, som de eksisterende økonomiske 
systemer ikke kunne leve uden.

Ændringsforslag 152
Bilag I, "Temaer", afsnit 8 "Samfundsvidenskaber og humaniora", underafsnit "Aktiviteter", 

"Vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne i et vidensamfund", afsnit 2

Det omfatter desuden vigtige nye 
udfordringer og muligheder som følge af 
den voksende globalisering, 
vækstøkonomier, udflytning af 
virksomheder samt EU's udvidelse. På 
beskæftigelsesområdet skal forskningen 
dreje sig om arbejdsløshed og 
underbeskæftigelse.

Det omfatter desuden vigtige nye 
udfordringer og muligheder som følge af 
den voksende globalisering, internationale 
teknologioverførsler, nye virksomheders 
rolle, vækstøkonomier, udflytning af 
virksomheder samt EU's udvidelse. På 
beskæftigelsesområdet skal forskningen 
dreje sig om arbejdsløshed og 
underbeskæftigelse.

Begrundelse

Verden bliver mere og mere globaliseret, hvorfor der skal tages højde for de udfordringer og 
muligheder, der opstår som følge af den stigende mængde teknologioverførsler, samt nye 
virksomheders rolle både i udviklingslandene, de nye økonomier samt de udviklede lande.
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Ændringsforslag 153
Bilag I, "Temaer", afsnit 8 "Samfundsvidenskaber og humaniora", underafsnit "Aktiviteter", 
"Forening af økonomiske, sociale og miljømæssige mål i et europæisk perspektiv", led 1 a 

(nyt)

- Globale miljøændringer på et tværfagligt 
grundlag, herunder samspillet mellem 
økosystemer og sociale systemer.

Begrundelse

For at øge forståelsen af årsagerne til og konsekvenserne af globale miljøændringer er det 
nødvendigt, at vi kender samspillet mellem økosystemerne og de sociale systemer og dets 
konsekvenser. Dette vil give os et bedre grundlag for at foretage en objektiv vurdering af 
mulige løsninger på de problemer, der står i vejen for jordens bæredygtighed.

Ændringsforslag 154
Bilag I, "Temaer", afsnit 8 "Samfundsvidenskaber og humaniora", underafsnit "Aktiviteter", 

"Vigtige tendenser i samfundet og deres følgevirkninger", overskrift

Vigtige tendenser i samfundet og deres 
følgevirkninger

Vigtige tendenser i samfundet og deres 
årsager og følgevirkninger

Begrundelse

Hvis vi skal forstå nutidens tendenser i samfundet og deres konsekvenser, er det afgørende at 
analysere deres årsager og oprindelse.

Ændringsforslag 155
Bilag I, "Temaer", afsnit 8 "Samfundsvidenskaber og humaniora", underafsnit "Aktiviteter", 

"Vigtige tendenser i samfundet og deres følgevirkninger", afsnit 1, indledning

Formålet er at forstå og vurdere 
konsekvenserne af bestemte tendenser i de 
europæiske samfund af stor betydning for 
borgerne og deres livskvalitet og for den 
politiske styring, så man kan tilbyde vigtig 
politisk beslutningsstøtte på mange 
områder. Den empiriske og teoretiske 
forskning skal foreløbigt tage sigte på tre 
hovedtendenser:

Formålet er at forstå, hvordan 
forbindelserne og de indbyrdes 
afhængighedsforhold mellem forskellige 
regioner i verden, herunder interkulturelle 
forbindelser og afhængighedsforhold 
mellem udviklingsregioner, ændrer sig, og 
hvilke følger det har for de pågældende 
regioner, særlig Europa, hvordan vi kan 
imødegå nye trusler og risici i en global 
kontekst, og hvordan de hænger sammen 
med menneskerettigheder, frihed og 
velfærd. Den empiriske og teoretiske 
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forskning skal foreløbigt tage sigte på tre 
hovedtendenser:

Begrundelse

Vi må ikke udelukke undersøgelser af interkulturelle forbindelser og indbyrdes 
afhængighedsforhold mellem udviklingsregionerne, eftersom dette vil øge forståelsen af 
tendenser i disse regioner og deres indvirkning på den globaliserede verden, navnlig med 
hensyn til Europa.

Ændringsforslag 156
Bilag I, "Temaer", afsnit 8 "Samfundsvidenskaber og humaniora", underafsnit "Aktiviteter", 

"Europa i verden", afsnit 1, led 2

– konflikter og deres årsager og løsning, 
forholdet mellem sikkerhed og 
destabiliserende faktorer som fattigdom, 
kriminalitet, miljøforringelser og 
ressourceknaphed, terrorisme og dens 
årsager og konsekvenser samt 
sikkerhedsrelaterede politikker og 
opfattelser af usikre forhold og civile-
militære relationer.

– konflikter og deres årsager og løsning, 
forholdet mellem sikkerhed og 
destabiliserende faktorer som fattigdom, 
migration, kriminalitet, miljøforringelser 
og ressourceknaphed, terrorisme og dens 
årsager og konsekvenser samt 
sikkerhedsrelaterede politikker og 
opfattelser af usikre forhold og civile-
militære relationer.

Begrundelse

Migration bør nævnes som en destabiliserende faktor.

Ændringsforslag 157
Bilag I, "Temaer", afsnit 8 "Samfundsvidenskaber og humaniora", underafsnit "Aktiviteter", 

"Europa i verden", afsnit 1, led 2 a (nyt)

- Fred i EU og verden: freden som en 
grundlæggende værdi, dens positive 
indvirkning på EU og verdens andre 
regioner, problemer i områder, hvor der 
ikke er fred (krige, usikkerhed), og 
forbindelser mellem regioner, der er 
oprettet i forbindelse med fredsskabende 
løsninger.
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Begrundelse

Fred er og skal være en grundlæggende værdi for både EU og resten af verden. Fred eller 
manglen på fred skaber meget forskellige typer af forbindelser mellem regioner og 
konsekvenser (negative eller positive), som kræver forskning og undersøgelser.

Ændringsforslag 158
Bilag I, "Temaer", afsnit 8 "Samfundsvidenskaber og humaniora", underafsnit "Aktiviteter", 

"Europa i verden", afsnit 2

Forskningen på begge områder skal 
desuden beskæftige sig med Europas rolle i 
verden, udvikling af multilateralisme og 
udviklingen inden for folkeret samt 
demokrati og grundlæggende rettigheder, 
herunder forskellige opfattelser af 
grundlæggende rettigheder, og Europa set 
udefra.

Forskningen på alle tre områder skal 
desuden beskæftige sig med Europas rolle i 
verden, udvikling af multilateralisme og 
udviklingen inden for folkeret samt 
demokrati, lighed og fred og
grundlæggende rettigheder, herunder 
forskellige opfattelser af grundlæggende 
rettigheder, og Europa set udefra.

Begrundelse

Lighed mellem befolkningerne i alle områder og i alle dens manifestationer er en 
grundlæggende værdi, som samfundene ikke kan undvære, og som derfor ikke må 
tilsidesættes.

Europa spiller en særdeles vigtig rolle med hensyn til opnåelse af verdensfred.

Ændringsforslag 159
Bilag I, "Temaer", afsnit 8 "Samfundsvidenskaber og humaniora", underafsnit "Aktiviteter", 

"Borger i Den Europæiske Union", afsnit 1, indledning

Borger i Den Europæiske Union
Set i sammenhæng med EU's fremtidige 
udvikling er formålet at få øget viden dels 
om, hvordan man giver borgerne en følelse 
af, at EU er deres, og at de har demokratisk 
indflydelse, og hvordan man får dem til at 
deltage aktivt i de demokratiske processer, 
og om effektiv og demokratisk 
samfundsforvaltning, dels om Europas 
mangfoldighed og fælles træk i relation til 
kultur, institutioner, lov og ret, historie, 
sprog og værdier. Forskningen skal 

Borgerskab i Den Europæiske Union
Set i sammenhæng med EU's fremtidige 
udvikling er formålet at få øget viden dels 
om, hvordan man giver borgerne en følelse 
af, at EU er deres, og at de har demokratisk 
indflydelse, og hvordan man får dem til at 
deltage aktivt i de demokratiske processer 
på grundlag af lige muligheder, og om 
effektiv og demokratisk 
samfundsforvaltning, dels om Europas 
mangfoldighed og fælles træk i relation til 
kultur, institutioner, lov og ret, historie, 
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beskæftige sig med følgende: sprog og værdier og den historiske 
udvikling af Europas identitet. 
Forskningen skal beskæftige sig med 
følgende:

Begrundelse

Mænd og kvinders lige deltagelse er nødvendig, hvis der skal sikres en reel repræsentation af 
samfundet.

Det er vigtigt at undersøge den historiske udvikling af den europæiske identitet med henblik 
på at opnå en bedre forståelse af lighederne og forskellene i Europa og give udtryk for 
Europas pluralisme og kulturelle rigdom.

Ændringsforslag 160
Bilag I, "Temaer", afsnit 8 "Samfundsvidenskaber og humaniora", underafsnit "Aktiviteter", 

"Borger i Den Europæiske Union", afsnit 1, led 1

– medindflydelse (også de for de unge), 
repræsentation, ansvarlighed og legitimitet, 
den europæiske offentlige sfære, medier og 
demokrati, forskellige forvaltningsformer i 
EU, politiske processer, civilsamfundets 
rolle, borgerskab og borgerrettigheder og 
dertil knyttede værdinormer hos 
befolkningen

- medindflydelse (også de for de unge og 
med ligelig repræsentation af mænd og 
kvinder), repræsentation, herunder 
bestræbelse på at sikre størst mulig 
direkte repræsentation, ansvarlighed og 
legitimitet, den europæiske offentlige 
sfære, medier og demokrati, forskellige 
forvaltningsformer i EU, politiske 
processer, civilsamfundets rolle, 
borgerskab og borgerrettigheder og dertil 
knyttede værdinormer hos befolkningen

Begrundelse

Der skal være et lige antal mænd og kvinder for at opnå reel repræsentation. Ægte demokrati 
opnås med den størst mulige direkte repræsentation, således at der næsten ikke findes nogen 
barrierer mellem borgerne og deres politiske repræsentanter.

Ændringsforslag 161
Bilag I, "Temaer", afsnit 8 "Samfundsvidenskaber og humaniora", underafsnit "Aktiviteter", 

"Fremtidsstudier", led 1

– generelle samfundsvidenskabelige 
fremtidsstudier og prognoser om et 

generelle samfundsvidenskabelige 
fremtidsstudier og prognoser om et 
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begrænset antal centrale problemstillinger 
og muligheder for EU, f.eks. 
fremtidsudsigter og konsekvenser i relation 
til aldrende befolkninger, migration, 
globalisering af viden, ændringer i 
kriminalitet samt alvorlige risikomomenter

begrænset antal centrale problemstillinger 
og muligheder for EU, f.eks. 
fremtidsudsigter og konsekvenser i relation 
til aldrende befolkninger, migration, 
globalisering af viden, ændringer i 
kriminalitet samt alvorlige risikomomenter 
og den sociale dimension ved globale 
miljøændringer

Begrundelse

Det er vigtigt at undersøge og forske i den sociale dimension af globale miljøændringer.

Ændringsforslag 162
Bilag I, "Temaer", afsnit 8 "Samfundsvidenskaber og humaniora", underafsnit "Aktiviteter", 

"Fremtidsstudier", led 2

– mere målrettede tematiske undersøgelser 
af den fremtidige udvikling inden for og på 
tværs af nye og vigtige forskningsområder 
og videnskabelige discipliner

- mere målrettede tematiske undersøgelser 
af den fremtidige udvikling inden for og på 
tværs af nye og vigtige forskningsområder, 
såsom kollektive fænomener, komplekse 
systemer og komplekse netværk, og 
videnskabelige discipliner

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at angive en række nye forskningsområder, som er af særlig interesse 
i dag med hensyn til de nye perspektiver for samfundsvidenskaberne.

Ændringsforslag 163
Bilag I, "Temaer", afsnit 8 "Samfundsvidenskaber og humaniora", underafsnit "Aktiviteter", 

"Dækning af nye behov og uforudsete behov for politisk beslutningsstøtte"

Forskningen i nye behov skal sætte 
forskerne i stand til at afdække og behandle 
spørgsmål og emner, som ikke er 
omhandlet ovenfor. Den skal tilskynde til 
innovativ tænkning omkring de problemer, 
som gør sig gældende i Europa, og som 
hidtil ikke har været bredt debatteret, eller 
andre relevante kombinationer af emner, 
perspektiver og discipliner. Der skal 
desuden udføres forskning for at dække 

Forskningen i nye behov skal sætte 
forskerne i stand til at afdække og behandle 
spørgsmål og emner, som ikke er 
omhandlet ovenfor. Den skal tilskynde til 
innovativ tænkning omkring de problemer, 
som gør sig gældende i Europa, og som 
hidtil ikke har været bredt debatteret, eller 
andre relevante kombinationer af emner, 
perspektiver og discipliner. Der skal 
desuden udføres forskning for at dække 
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uforudsete behov for politisk 
beslutningsstøtte i tæt samråd med de 
berørte kredse.

uforudsete behov for politisk 
beslutningsstøtte i tæt samråd med de 
berørte kredse. Der vil blive gennemført en 
særlig aktivitet, som giver mulighed for 
inddragelse af perspektiver, koncepter og 
metoder fra andre videnskabelige 
discipliner (naturvidenskab, it, psykologi 
osv.) i samfundsvidenskaben.

Begrundelse

Koncepter og metoder, der er udviklet inden for andre videnskabelige områder, yder et stort 
bidrag til forskningen i sociale fænomener i dag. Denne tendens bør fremmes på europæisk 
plan inden for rammerne af en aktivitet, som er målrettet mod nye former for forskning på 
linje med dem, der henvises til under andre temaer. Særtemaet "kulturel dynamik" i NEST-
programmet under det sjette rammeprogram er et godt eksempel her.

Ændringsforslag 164
Bilag I, "Temaer", afsnit 9.1 "Sikkerhed", underafsnit "Hovedlinjer", afsnit 6

Der opfordres stærkt til at inddrage smv'er i 
aktiviteterne, og det samme gælder 
myndigheder og organisationer med ansvar 
for borgernes sikkerhed. Den mere 
langsigtede forskningsdagsorden, som er 
udarbejdet af Det Europæiske Rådgivende 
Udvalg for Sikkerhedsforskning (ESRAB), 
danner grundlag for fastlæggelsen af 
forskningens indhold og struktur under 
dette tema.

Der opfordres stærkt til at inddrage smv'er i 
aktiviteterne, og det samme gælder 
myndigheder og organisationer med ansvar 
for borgernes sikkerhed. 20 % af budgettet 
for dette prioriterede tema vil blive afsat 
til SMV'er med henblik på at stimulere 
deres deltagelse i forsknings-, udviklings-
og innovationsaktiviteter. Den mere 
langsigtede forskningsdagsorden, som er 
udarbejdet af Det Europæiske Rådgivende 
Udvalg for Sikkerhedsforskning (ESRAB), 
danner grundlag for fastlæggelsen af 
forskningens indhold og struktur under 
dette tema.

Begrundelse

Med henblik på at bidrage fuldt ud til SMV'ernes deltagelse på disse områder er det 
nødvendigt at fastsætte en støttetærskel for dette prioriterede tema.
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Ændringsforslag 165
Bilag I, "Temaer", afsnit 9.1 "Sikkerhed", underafsnit "Hovedlinjer", afsnit 6 a (nyt)

Der skal udvikles aktiviteter til formidling 
af oplysninger og forskningsresultater 
med hensyn til de aktiviteter, der 
iværksættes under dette prioriterede tema.

Begrundelse

Det er nødvendigt så vidt muligt at iværksætte de udbredelsesaktiviteter, der foreslås her, med 
henblik på at formidle de aktiviteter, der finansieres under det syvende rammeprogram.

Ændringsforslag 166
Bilag I, "Temaer", afsnit 9.1 "Sikkerhed", underafsnit "Infrastruktur- og forsyningssikkerhed"

aktiviteterne drejer sig om mål for 
potentielle begivenheder, og som eksempel 
på sådanne infrastrukturer kan nævnes 
faciliteter til større arrangementer, 
bygninger og steder af politisk betydning 
(f.eks. parlamentsbygninger) eller 
symbolværdi (f.eks. bestemte monumenter) 
og forsyningsfaciliteter for energi 
(herunder olie, el og gas), vand, transport (i 
luften, til søs og på land), kommunikation 
(herunder radio og tv), finansielle 
strukturer, offentlige forvaltninger, 
sundhedsvæsen m.m. Dette opgaveområde 
forudsætter bestemte former for kapacitet 
og kompetencer, hvoraf mange primært 
vedrører faserne "beskyttelse", men også 
"beredskab". Formålet er både at undgå en 
begivenhed og at afbøde dens eventuelle 
konsekvenser. For at tilvejebringe de 
nødvendige kompetencer er vægten lagt på 
følgende emner: analyse og vurdering af 
sårbarheden af fysisk infrastruktur og dens 
drift, sikring af nuværende og fremtidige 
offentlige og private kritiske netforbundne 
infrastrukturer, systemer og tjenester i 
relation til fysisk fremtræden og funktion, 
kontrol- og alarmeringssystemer med 
henblik på hurtig reaktion i tilfælde af en 
begivenhed samt beskyttelse mod 

aktiviteterne drejer sig om katastrofer og 
om mål for potentielle begivenheder, og 
som eksempel på sådanne infrastrukturer 
kan nævnes faciliteter til større 
arrangementer, bygninger og steder af 
politisk betydning (f.eks. 
parlamentsbygninger) eller symbolværdi 
(f.eks. bestemte monumenter) og 
forsyningsfaciliteter for energi (herunder 
olie, el og gas), vand, transport (i luften, til 
søs og på land), kommunikation (herunder 
radio og tv), finansielle strukturer, 
offentlige forvaltninger, sundhedsvæsen 
m.m. Dette opgaveområde forudsætter 
bestemte former for kapacitet og 
kompetencer, hvoraf mange primært 
vedrører faserne "beskyttelse", men også 
"beredskab". Formålet er både at undgå en 
begivenhed og at afbøde dens eventuelle 
konsekvenser. For at tilvejebringe de 
nødvendige kompetencer er vægten lagt på 
følgende emner: analyse og vurdering af 
sårbarheden af fysisk infrastruktur og dens 
drift, sikring af nuværende og fremtidige 
offentlige og private kritiske netforbundne 
infrastrukturer, systemer og tjenester i 
relation til fysisk fremtræden og funktion, 
kontrol- og alarmeringssystemer med 
henblik på hurtig reaktion i tilfælde af en 
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kaskadevirkninger. begivenhed samt beskyttelse mod 
kaskadevirkninger.

Begrundelse

Konsekvenserne af katastrofer bør nævnes i begyndelsen.

Ændringsforslag 167
Bilag I, "Temaer", afsnit 9.1 "Sikkerhed", underafsnit "Sikkerhedssystemers integration og 

interoperabilitet", overskrift

- Sikkerhedssystemers integration og 
interoperabilitet

- Sikkerhedssystemers integration, 
indbyrdes forbindelser og interoperabilitet:

Begrundelse

Hvis der skal opnås den ønskede interoperabilitet mellem sikkerhedssystemer, er det 
nødvendigt at sikre indbyrdes forbindelser.

Ændringsforslag 168
Bilag I, "Temaer", afsnit 9.1 "Sikkerhed", underafsnit "Sikkerhed og samfund"

Sikkerhed og samfund

aktiviteterne er af tværgående karakter og 
skal gennemføres ved et samspil mellem 
naturvidenskabelige, teknologiske og andre 
fagområder, navnlig politologi, 
samfundsvidenskab og humaniora. Der 
fokuseres på målrettede kulturelle og 
samfundsvidenskabelige analyser, 
scenarieudvikling og andre 
forskningsaktiviteter vedrørende emner 
som f.eks. sikkerhed som et foranderligt 
begreb (omfattende analyser af 
sikkerhedsrelaterede behov for at kunne 
opstille de vigtigste funktionelle krav over 
for en omskiftelig sikkerhedssituation), 
sårbarhed over for nye trusler (f.eks. fra 
terrorisme og organiseret kriminalitet), 
borgernes holdning og adfærd i 
krisesituationer (f.eks. opfattelsen af 
terrorisme og kriminalitet, masseadfærd, 
offentlighedens forståelse og accept af 

Sikkerhed og samfund

aktiviteterne er af tværgående karakter og 
skal gennemføres ved et samspil mellem 
naturvidenskabelige, teknologiske og andre 
fagområder, navnlig politologi, 
samfundsvidenskab og humaniora. Der 
fokuseres på målrettede kulturelle og 
samfundsvidenskabelige analyser, 
scenarieudvikling og andre 
forskningsaktiviteter vedrørende emner 
som f.eks. den kulturelle, sociale og 
økonomiske dimension af sikkerhed, 
sikkerhed som et foranderligt begreb 
(omfattende analyser af 
sikkerhedsrelaterede behov for at kunne 
opstille de vigtigste funktionelle krav over 
for en omskiftelig sikkerhedssituation), 
sårbarhed over for katastrofer og nye 
trusler (f.eks. fra terrorisme og organiseret 
kriminalitet), borgernes holdning og 
adfærd i krisesituationer (f.eks. opfattelsen 
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sikkerhedsmæssige 
kontrolforanstaltninger), den enkelte 
borgers beredthed i tilfælde af 
terrorangreb, spørgsmål vedrørende 
kommunikationen mellem myndigheder og 
befolkning i krisesituationer, øget 
opmærksomhed i befolkningen omkring 
trusler, vejledning til borgerne om de 
interne sikkerhedsrådgivnings- og 
hjælpesystemer i medlemsstaterne og på 
EU-plan, adfærdsmæssige, psykologiske 
og andre relevante undersøgelser af 
terrorister, etiske spørgsmål vedrørende 
beskyttelse af persondata samt beskyttelse 
og sikring af informationer. Der skal 
desuden arbejdes med at udvikle statistiske 
indikatorer for kriminalitet, for at man kan 
vurdere ændringer i kriminalitetsmønstre 
o.lign.

af terrorisme og kriminalitet, masseadfærd, 
offentlighedens forståelse og accept af 
sikkerhedsmæssige 
kontrolforanstaltninger), den enkelte 
borgers beredthed i tilfælde af 
terrorangreb, spørgsmål vedrørende 
kommunikationen mellem myndigheder og 
befolkning i krisesituationer, øget 
opmærksomhed i befolkningen omkring 
trusler, vejledning til borgerne om de 
interne sikkerhedsrådgivnings- og 
hjælpesystemer i medlemsstaterne og på 
EU-plan, adfærdsmæssige, psykologiske 
og andre relevante undersøgelser af 
terrorister, etiske spørgsmål vedrørende 
beskyttelse af persondata samt beskyttelse 
og sikring af informationer. Der skal 
desuden arbejdes med at udvikle statistiske 
indikatorer for kriminalitet, for at man kan 
vurdere ændringer i kriminalitetsmønstre 
o.lign.

Begrundelse

Begrundelsen vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag 169
Bilag I, "Temaer", afsnit 9.1 "Sikkerhed", underafsnit "Internationalt samarbejde", andet 

afsnit

Specifikke aktioner vedrørende 
internationalt samarbejde kan overvejes på 
områder af gensidig interesse i tråd med 
EU's sikkerhedspolitik, f.eks. forskning i 
sikkerhedsaktiviteter af global relevans.

Specifikke aktioner vedrørende 
internationalt samarbejde kan overvejes på 
områder af gensidig interesse i tråd med 
EU's sikkerhedspolitik, f.eks. forskning i 
aktiviteter vedrørende sikkerhed og 
katastrofer, der kan anvendes globalt.

Begrundelse

De to primære emner i afsnittet bør også indgå i forbindelse med internationalt samarbejde.
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Ændringsforslag 170
Bilag I, "Temaer", afsnit 9.1 "Sikkerhed", underafsnit "Dækning af nye behov og uforudsete 

behov for politisk beslutningsstøtte"

Temaet vedrørende sikkerhedsforskning er 
udformet meget fleksibelt. Aktiviteterne 
skal tage højde for endnu ukendte 
fremtidige sikkerhedstrusler og dertil 
knyttede behov, der kan opstå. Denne 
fleksibilitet er i overensstemmelse med de 
ovenfor beskrevne forskningsaktiviteters 
opgaveorienterede karakter.

Temaet vedrørende sikkerhedsforskning er 
udformet meget fleksibelt. Aktiviteterne 
skal tage højde for endnu ukendte 
fremtidige katastrofer og sikkerhedstrusler 
og dertil knyttede behov, der kan opstå.
Denne fleksibilitet er i overensstemmelse 
med de ovenfor beskrevne 
forskningsaktiviteters opgaveorienterede 
karakter.

Begrundelse

Katastrofer bør også her nævnes i teksten.

Ændringsforslag 171
Bilag I, "Temaer", afsnit 9.2 "Rummet", underafsnit "Aktiviteter", "Rumbaserede 

applikationer i det europæiske samfunds tjeneste", led 1 "Det globale overvågnings- og 
jordobservationssystem, GMES"

Formålet er at udvikle hensigtsmæssige 
satellitbaserede overvågnings- og 
varslingssystemer som enestående og 
globalt tilgængelige datakilder og at 
konsolidere og stimulere videreudviklingen 
af deres operationelle anvendelsesformål.
Programmet skal også understøtte 
udviklingen af operationelle GMES-
tjenester, som sætter beslutningstagerne 
bedre i stand til at foregribe eller afbøde 
krisesituationer og problemer i forbindelse 
med miljøforvaltning og sikkerhedsstyring.
Forskningsaktiviteterne skal primært 
bidrage til at maksimere brugen af GMES-
data indsamlet fra rumbaserede kilder og 
integrere dem med data fra andre 
observationssystemer i komplekse 
produkter, der kan at levere information og 
skræddersyede tjenester til slutbrugere ved 
hjælp af effektiv dataintegration og 
informationsstyring.
Forskningsaktiviteterne skal desuden 

Formålet er at udvikle hensigtsmæssige 
satellitbaserede overvågnings- og 
varslingssystemer som enestående og 
globalt tilgængelige datakilder og at 
konsolidere og stimulere videreudviklingen 
af deres operationelle anvendelsesformål.
Programmet skal også understøtte 
udviklingen af operationelle GMES-
tjenester, som sætter beslutningstagerne 
bedre i stand til at foregribe eller afbøde 
krisesituationer og problemer i forbindelse 
med miljøforvaltning og sikkerhedsstyring 
samt håndtering af naturkatastrofer.
Forskningsaktiviteterne skal primært 
bidrage til at maksimere brugen af GMES-
data indsamlet fra rumbaserede kilder og 
integrere dem med data fra andre 
observationssystemer i komplekse 
produkter, der kan levere information og 
skræddersyede tjenester til slutbrugere ved 
hjælp af effektiv dataintegration og 
informationsstyring.
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bidrage til at forbedre 
overvågningsteknikker og dertil knyttet 
instrumentteknologi, om nødvendigt 
udvikle nye rumbaserede systemer eller 
gøre eksisterende systemer mere 
interoperable og gøre det muligt at anvende 
dem i (præ)operationelle tjenester, der 
dækker specifikke behov.

Forskningsaktiviteterne skal desuden 
bidrage til at forbedre 
overvågningsteknikker og dertil knyttet 
instrumentteknologi, om nødvendigt 
udvikle nye rumbaserede systemer eller 
gøre eksisterende systemer mere 
interoperable og gøre det muligt at anvende 
dem i (præ)operationelle tjenester, der 
dækker specifikke behov.

Begrundelse

Det er påvist, at satellitbaseret overvågning og observation kan være meget effektiv med 
hensyn til at forebygge og håndtere naturkatastrofer.

Ændringsforslag 172
Bilag III, Fælles teknologiinitiativer, afsnit 1

I det følgende beskrives et foreløbigt sæt 
fælles teknologiinitiativer baseret på 
kriterierne i bilag I. Disse fælles 
teknologiinitiativer vedrører mange 
forskellige problemstillinger. De dertil 
hørende strukturer må derfor udformes 
individuelt, så der kan tages højde for de 
særlige karakteristika ved det pågældende 
forskningsområde. Der skal i hvert enkelt 
tilfælde findes en specifik struktur til at 
forestå implementeringen af den vedtagne 
forskningsdagsorden for det fælles 
teknologiinitiativ, samle de nødvendige 
offentlige og private investeringer og 
koordinere indsatsen på EU-plan.
Kommissionen yder et tilskud til 
implementeringen af 
forskningsdagsordenen på grundlag af 
særskilte forslag (f.eks. med henvisning til 
traktatens artikel 171). Der kan på grundlag 
af de i bilag I anførte kriterier udvælges 
yderligere fælles teknologiinitiativer, som 
kan forelægges undervejs i syvende 
rammeprograms gennemførelsesperiode.

I det følgende beskrives et foreløbigt, 
vejledende sæt fælles teknologiinitiativer 
baseret på kriterierne i bilag I. Disse fælles 
teknologiinitiativer vedrører mange 
forskellige problemstillinger. De dertil 
hørende strukturer må derfor udformes 
individuelt, så der kan tages højde for de 
særlige karakteristika ved det pågældende 
forskningsområde. Der skal i hvert enkelt 
tilfælde findes en specifik struktur til at 
forestå implementeringen af den vedtagne
forskningsdagsorden for det fælles 
teknologiinitiativ, samle de nødvendige 
offentlige og private investeringer og 
koordinere indsatsen på EU-plan. Der 
prioriteres især de initiativer, som med 
hensyn til mål er resultatet af arbejdet i de 
europæiske tekniske platforme og sikrer 
effektiv organisation og oprettelse af joint 
ventures for forvaltning af private 
investeringer og europæisk og national 
offentlig støtte, herunder bidrag i form af 
kapital og tilskud under 
rammeprogrammet for forskning.
Kommissionen yder et tilskud til 
implementeringen af 
forskningsdagsordenen på grundlag af 



(Ekstern oversættelse) 

PE 368.072v03-00 122/127 PR\613357DA.doc

DA

særskilte forslag (f.eks. med henvisning til 
traktatens artikel 171). Der kan på grundlag 
af de i bilag I anførte kriterier udvælges 
yderligere fælles teknologiinitiativer, som 
kan forelægges undervejs i syvende 
rammeprograms gennemførelsesperiode.

Begrundelse

De fælles teknologiinitiativer, som er beskrevet i artikel 171, kræver, at der oprettes joint 
ventures. Organisations- og forvaltningskapaciteten bør prioriteres i beslutninger om 
Fællesskabets deltagelse.

Ændringsforslag 173
Bilag III, "Finansieringsfacilitet for risikodeling", afsnit 1

I henhold til bilag II yder Det Europæiske 
Fællesskab et tilskud (samordnings- og 
støtteaktion) til Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB). Dette tilskud skal
bidrage til opfyldelsen af EF-målsætningen 
om at fremme den private sektors 
investeringer i forskning ved øge bankens 
kapacitet i relation til risikostyring og 
således give mulighed for (i) mere 
omfattende EIB-långivning op til et vist 
risikoniveau og (ii) finansiering af mere 
risikobehæftede europæiske FTU-aktioner, 
end det ville have været muligt uden en 
sådan EF-støtte.

I henhold til bilag II yder Det Europæiske 
Fællesskab et tilskud (samordnings- og 
støtteaktion) til Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB). Dette tilskud vil 
have som mål at bidrage til opfyldelsen af 
EF-målsætningen om at lette og fremme 
den private sektors investeringer i 
forskning ved øge bankens kapacitet i 
relation til risikostyring og således give 
mulighed for (i) mere omfattende 
långivning fra EIB eller andre finansielle 
formidlere op til et vist risikoniveau og (ii) 
finansiering af mere risikobehæftede 
europæiske FTU-aktioner, end det ville 
have været muligt uden en sådan EF-støtte.

Ændringsforslag 174
Bilag III, "Finansieringsfacilitet for risikodeling", afsnit 2

EIB yder lån med midler hidrørende fra 
internationale kapitalmarkeder i 
overensstemmelse med bankens normale 
regler, regulativer og procedurer. Den 
anvender EF-tilskuddet tillige med sine 
egne midler til henlæggelser og 
kapitaltilførsler i banken selv til dækning 
af en del af de risici, der er forbundet med 

EIB yder lån med midler hidrørende fra 
internationale kapitalmarkeder i 
overensstemmelse med bankens normale 
regler, regulativer og procedurer. Den 
anvender EF-tilskuddet tillige med sine 
egne midler til henlæggelser og 
kapitaltilførsler i banken selv til dækning 
af en del af de risici, der er forbundet med 
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bankens udlån til større europæiske FTU-
aktioner.

bankens udlån til europæiske FTU-
aktioner.

Ændringsforslag 175
Bilag III, "Finansieringsfacilitet for risikodeling", afsnit 5, led 2

- Større europæiske FTU-aktioner, der kan 
komme i betragtning: Medmindre andet 
bestemmes, er "fælles teknologiinitiativer" 
og større samarbejdsprojekter, der 
finansieres af Det Europæiske Fællesskab 
under de temaer og aktiviteter i det 
foreliggende særprogram, der bidrager til
ovennævnte finansieringsfacilitet, 
automatisk berettigede til at blive omfattet 
af finansieringsfaciliteten. Andre større 
europæiske samarbejdsprojekter som 
f.eks. EUREKA-projekter kan også 
komme i betragtning. I overensstemmelse 
med den i henhold til traktatens artikel 
167 vedtagne forordning vil de nærmere 
bestemmelser om procedurerne ligeledes 
fremgå af tilskudsaftalen, der desuden 
sikrer Det Europæiske Fællesskab 
mulighed for under visse omstændigheder 
at nedlægge veto mod, at tilskuddet 
anvendes til dækning af lån til et projekt, 
der er indstillet af EIB.

- Større europæiske FTU-aktioner, der kan 
komme i betragtning: Aktioner om 
forvaltning af joint ventures fra de "fælles 
teknologiinitiativer" og større 
samarbejdsprojekter, der finansieres af Det 
Europæiske Fællesskab under de temaer og 
aktiviteter i det foreliggende særprogram, 
skal betragtes som prioriterede aktioner i 
forbindelse med dette finansielle 
instrument. Fællesskabets bidrag til EIB 
skal være betinget af, at der findes en 
struktur, som fremmer gennemførelsen af 
forskningsprojekter og/eller 
infrastrukturer via adgang til 
kapitalmarkedet, enten i form af lån eller 
risikovillig kapital. EIB kan benytte andre 
instrumenter (EIF) og andre finansielle 
formidlere til dette formål.

Begrundelse

Bidraget til EIB bør være underlagt et mål om at lette adgangen til private investeringer i 
F&U. EIB bør strukturere sin organisation med henblik på at åbne mulighed for deltagelse i 
samarbejde med andre finansielle organer og formidlere. Der bør gøres særlige bestræbelser 
på at lette adgangen for SMV'er.
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BEGRUNDELSE

Mod et Europa med innovation og viden

EU skal stræbe så højt som muligt, og derfor er det vigtigt, at det forpligter sig til et ambitiøst 
forsknings-, udviklings- og innovationssystem. 

Det Europæiske Råd i Lissabon foreslog en strategi for en ny model for økonomisk vækst, 
både miljøvenlig og fremskridtsorienteret, med videnskabelig forskning, teknologisk 
udvikling og innovation som de primære værktøjer. Efterfølgende foreslog Det Europæiske 
Råd i Barcelona målet om at øge de samlede udgifter til forskning og udvikling og innovation 
til 3 % af Unionens BNP senest i 2010 (hvor to tredjedele kommer fra den private sektor og 
den sidste tredjedel fra den offentlige sektor).

Med udgangspunkt i Kok-betænkningen1 udstikker Locatelli-betænkningen2 kravene for, at 
EU skal kunne opfylde 2010-målene: stimulering af private investeringer i forskning, en 
stigning i menneskelige ressourcer på op til otte forskere pr. 1.000 aktive medarbejdere, eller i 
alt 700.000 nye forskere, støtte til grundforskning af høj kvalitet, tættere forbindelser mellem 
forskning og erhvervsliv, især med SMV'er, forbedrede kommunikationskanaler mellem 
forskningspolitikker på europæisk, nationalt og regionalt plan (førstnævnte inkl. EIB) samt 
begrænsning af bureaukrati og forenkling af procedurer. 

På grundlag af ovenstående fremsatte Kommissionen i april 2005 sit forslag til det syvende 
rammeprogram med et budget på 72,7 milliarder euro for perioden 2007-2013 (svarende til en 
fordobling af budgettet for det syvende rammeprogram) på linje med Böge-betænkningen, 
som havde mødt overvældende støtte i Parlamentet. 

Hvad angår indholdet i det syvende rammeprogram, tilslutter Parlamentet sig generelt 
Kommissionens forslag og gør det klart, at det kun vil være muligt at sikre, at målene 
opfyldes, hvis det finansieringsniveau, som Kommissionen og Parlamentet foreslår, 
opretholdes. 

Det Europæiske Råds aftale af december 2005 og Rådets/Parlamentets aftale om de 
finansielle overslag for 2007-2013 afsætter imidlertid samlede bevillinger for det syvende 
rammeprogram, som er næsten 30 % mindre end i Kommissionens oprindelige forslag, selv 
om der i sidstnævnte aftale foreslås en gennemgribende revision af Fællesskabets budget i 
2009. Kommissionen og Rådet skal derefter blive enige med Parlamentet om at gennemføre 
en betydelig forøgelse af bevillingerne på linje med kravene for det syvende rammeprogram 
og især denne særordning for at sikre, at målene opfyldes. 

Særprogrammet "Samarbejde" udgør i henhold til Kommissionens oprindelige forslag 61 % af 
det samlede budget for det syvende rammeprogram. Målet er at sætte EU i stand til at indtage 
en førerposition på en række specifikke videnskabelige og teknologiske/strategiske områder 
gennem samarbejde mellem universiteter, forskningscentre, industri og andre institutioner 

  
1 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0077.
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både i og uden for EU. Kommissionens forslag indeholder ni prioriterede temaer, som er 
kendetegnet ved en høj grad af kontinuitet med det sjette rammeprogram, og hvori der 
foreslås en række forbedringer med henblik på at lette adgangen til programmerne for 
forskningsgrupper.

Ordføreren kan generelt tilslutte sig Kommissionens forslags struktur og indhold. Hun mener 
ikke desto mindre, at der er behov for yderligere præciseringer vedrørende følgende:

Flerfaglighed og tværfaglighed. Det vil blive lettere at opnå store videnskabelige fremskridt, 
hvis der er fælles forslag om teknologiske og videnskabelige temaer, som gælder for mere end 
ét tema, og, med hensyn til tværfaglighed, hvis visse komplekse spørgsmål under de 
prioriterede temaer behandles samtidigt af forskellige fagområder. 

Styrkelse af industriens rolle gennem de teknologiske platforme. Hvis Det Europæiske 
Råd i Barcelonas mål skal nås, og konkurrenceevnen skal fremmes, er det afgørende at føre en 
struktureret dialog og sikre samarbejde med industrien samt mellem industrien og 
forskningscentrene. 

Fælles teknologiinitiativer. Disse er primært påkrævet for at give de teknologiske platforme 
en vis kontinuitet, hvilket i et begrænset antal tilfælde kunne skabe mere integrerede, 
ambitiøse og langsigtede offentlig-private partnerskaber. Disse skulle administreres af joint 
ventures, for hvilke niveauet af det kapitalindskud, som Kommissionen yder, kræver en 
udtalelse fra Parlamentet i henhold til artikel 171. Eftersom dette omfatter nye tekniske og 
finansielle forvaltningsinstrumenter for deltagelse i særprogrammet "Samarbejde", skal 
Kommissionen etablere forvaltningsstrukturer, som sikrer overholdelse af kriterierne, 
gennemsigtighed med hensyn til prioriteter og forsvarlig og effektiv forvaltning, hvor der 
regelmæssigt rapporteres til Parlamentet om alle disse aspekter. 

SMV'ers deltagelse. Der skal etableres mekanismer til at sikre, at SMV'erne deltager fuldt ud 
i aktionerne og projekterne under de prioriterede temaer i særprogrammet "Samarbejde". 
Kommissionens forslag skal være mere præcist med hensyn til følgende aspekter: 
a) fastlæggelse af konkrete mål for deltagelse og for budgettet for særprogrammet 
"Samarbejde" (20 %),
b) opnåelse af det højest mulige bidrag fra alle Fællesskabets fonde, herunder EIB (Den 
Europæiske Investeringsbank) og EIF (Den Europæiske Investeringsfond), til finansiering af 
projekter, som omfatter SMV'er,
c) etablering af mekanismer til oprettelse af regionale, tematiske eller territoriale grupperinger 
med henblik på at styrke SMV'ernes mulighed for deltagelse,
d) forbedring og forenkling af de administrative procedurer. 

I denne forbindelse er det vigtigt at iværksætte specifikke tiltag til koordinering med 
særprogrammet "Kapacitet" og med programmet for konkurrenceevne og innovation. 

Komplementaritet og synergi. Det er vigtigt at udvikle komplementaritet og synergi mellem 
særprogrammet "Samarbejde" og andre fællesskabsaktioner og -programmer såsom 
programmet for konkurrenceevne og innovation, strukturfondene og andre, som kan være 
potentielle finansieringskilder for aktioner, infrastrukturer eller projekter på området F&U 
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eller innovation.

Det er i praksis vanskeligt at gennemføre pga. de restriktioner, der findes i de regler, vi selv 
har vedtaget for anvendelsen af midlerne og forvaltning af programmerne. Der foreslås en 
procedure for etablering af integrerede programmer ved at kombinere foranstaltningerne i 
stedet for at lade dem overlappe. Dette bør medtages i deltagelsesreglerne.

Budgetrevision. Eftersom den aftale, som Parlamentet og Rådet har indgået om de finansielle 
overslag for 2007-2013, ikke giver de finansielle midler, der kræves for at opfylde målene for 
det syvende rammeprogram, og især målene for særprogrammet "Samarbejde", foreslår 
ordføreren, at der i forbindelse med revisionen af den finansielle ramme, der er fastlagt for 
2009, fremsættes et forslag, som afspejler Unionens ambitioner på dette område.

Tilpasning til nye behov og muligheder. Særprogrammet "Samarbejde" skal være så åbent 
og fleksibelt, at det bliver muligt at imødekomme behovene på de områder, hvor der sker 
særligt store fremskridt, som hele tiden forandres, og som er vanskelige at forudsige syv år 
frem, samt at opfylde de forskellige politiske krav, der kan opstå som følge af uforudsete 
hændelser og kræver en hurtig reaktion (epidemier osv.).

Koordination med medlemsstaterne. Det er nødvendigt at styrke mekanismerne for 
koordinering af medlemsstaternes og regionernes F&U- og innovationsprogrammer med 
rammeprogrammet og navnlig dette særprogram med henblik på at optimere de finansielle 
ressourcer, kombinere foranstaltninger uden overlapninger og opbygge et autentisk europæisk 
forskningsrum. 

Det europæiske forskningsrum. Det er afgørende at styrke princippet om at prioritere 
aktioner på fællesskabsområdet i stedet for den mellemstatslige metode. Med andre ord bør 
det mellemstatslige samarbejde, som i ERA-NET, kun støttes, hvis aktionerne stemmer 
overens med målene for det syvende rammeprogram, og hvis fortalerne fremmer og sikrer 
muligheden for at deltage på lige fod med andre aktører fra andre medlemsstater. 

Universiteterne som et vigtigt netværk for forsknings- og undervisningscentre. Mere end 
60 % af forskningen i EU finder sted på universiteterne, og det er også der, langt de fleste 
forskere bliver uddannet. Dette er et andet vigtigt område, som skal fremhæves i 
betænkningen. Der bør også tages højde for dette i eventuelle fremtidige beslutninger om 
organiseringen af videnskab og teknologi i EU og den mulige oprettelse af nye 
ekspertisecentre med hensyn til forskning, såsom et fremtidigt europæisk teknologisk institut. 

Teknologioverførsel. Problemerne med at knytte forbindelser mellem erhvervslivet og 
forskningsmiljøet (i begge retninger) er velkendte. Det er nødvendigt at oprette og udvikle 
mekanismer og incitamenter til at sikre, at der overføres viden, kompetencer og teknologier på 
en sådan måde, at forskningsresultaterne videregives til arbejdsgivere, navnlig SMV'erne, så 
de kan optages og anvendes af dem.

Internationalt samarbejde. Samarbejdet med ikke-EU-lande skal fokuseres på de temaer, 
hvor det kan skabe en betydelig merværdi, og omfatte følgende to typer samarbejde: 
samarbejde med industrialiserede lande om specifikke temaer af gensidig interesse med fokus 
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på temaerne i dette program og samarbejde med udviklingslandene om programmer, som 
sigter på at forbedre den økonomiske udvikling, sundhed, social velfærd og miljømæssig 
bæredygtighed.

Den digitale kløft. Tallene viser, at den teknologiske kløft mellem EU's medlemsstater og 
regioner er større end forskellene i økonomi og livskvalitet. Det er derfor afgørende, at der i 
særprogrammet "Samarbejde" rettes særlig opmærksomhed mod at fremme konvergensen 
mellem Unionens medlemsstater og regioner på det videnskabelige og teknologiske områder 
med effektive tiltag, som kan slå bro over den teknologiske kløft mellem de territoriale 
enheder. 

Formidling af videnskaben. Særprogrammet "Samarbejde" bør endvidere bidrage til at få 
udbredt videnskaben med henblik på at bringe videnskab og teknologi tættere på samfundet. 
Dette bør afspejles i både udarbejdelsen og udførelsen af projekter.

Europa-Parlamentets rolle. Parlamentet skal spille en større rolle med hensyn til at følge op 
på og overvåge udførelsen af rammeprogrammet og navnlig dette særprogram. Parlamentet 
bør underrettes og udtale sig om det arbejdsprogram, der er beskrevet i artikel 6, og eventuelle 
tilpasninger deraf samt om fordelingen af budgettet.

Fælles finansieringsinstrumenter med EIB. Ifølge Kommissionens forslag skal EIB yde et 
tilskud. Dette bør have som formål i bred forstand at bidrage til at fremme og tilskynde til 
private investeringer i F&U. Risikodelingsmekanismen kan være begrænset med hensyn til 
anvendelse (kun kreditter) og omfang (kun store projekter): Det er derfor nødvendigt at 
undersøge alle muligheder for fælles tiltag med EIB, og EIF, hvor dette er relevant, med 
henblik på opfyldelse af målet fra topmødet i Barcelona om, at to tredjedele af investeringerne 
bør komme fra den private sektor, i forhold til de offentlige investeringer, der indgår i 
rammeprogrammet. Det bør tilstræbes at sikre, at EIB's bidrag i denne nye ramme svarer til 
og understøtter det behov, der skal stimuleres af arbejdet med de teknologiske platforme og de 
fælles teknologiinitiativer.


