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**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om det särskilda programmet Samarbete om 
genomförandet av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom 
området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007-2013)
(KOM(2005)0440 – C6-0381/2005 – 2005/0185(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0440)1,

– med beaktande av artikel 166 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C6-0381/2005),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och utskottet för kultur 
och utbildning (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 4

(4) Ramprogrammet bör komplettera den 
verksamhet som genomförs i 
medlemsstaterna och de övriga 
gemenskapsåtgärder som krävs för den 
övergripande strategiska insatsen för att 
uppnå Lissabonmålen, parallellt med 

(4) Detta särskilda program bör 
komplettera den verksamhet som 
genomförs i medlemsstaterna och de övriga 
gemenskapsåtgärder som krävs för den 
övergripande strategiska insatsen för att 
uppnå Lissabonmålen. Åtgärderna inom 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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framför allt åtgärder som avser 
strukturfonderna, jordbruk, utbildning, 
konkurrenskraft och innovation, industri, 
hälsa, konsumentskydd, sysselsättning, 
energi, transport och miljö.

programmet bör därför göras så effektiva 
som möjligt genom bättre
komplementaritet och ökad samverkan 
med andra gemenskapsprogram och 
gemenskapsåtgärder, parallellt med
framför allt åtgärder som avser 
strukturfonderna, jordbruk, utbildning, 
konkurrenskraft och innovation, industri, 
hälsa, konsumentskydd, sysselsättning, 
energi, transport, miljö och 
informationssamhället.

Motivering

Den verksamhet som finansieras genom detta särskilda program bör vara nära kopplad till 
verksamhet som främjas genom andra program och åtgärder så att de olika aktiviteterna 
kompletterar varandra och så att det även sker en samordning av de olika politikområden 
inom EU som kan vara relaterade till detta område.

Åtgärder relaterade till informationssamhället bör ingå bland de andra gemenskapsåtgärder 
som det särskilda programmet skall samverka med.

Ändringsförslag 2
Skäl 4a (nytt)

(4a) I det särskilda programmet 
Samarbete bör specifik vikt läggas vid 
tvär- och mångvetenskaplig forskning, i 
överensstämmelse med 
rekommendationerna från Europeiska 
rådgivande forskningskommittén 
(EURAB 04.009, april 2004) och 
Europaparlamentets resolution av den 
10 mars 2005 om vetenskap och teknik –
politiska riktlinjer för forskningsstöd i 
Europeiska unionen1.
______________
1 EUT C 320 E, 15.12.2005, s. 259.

Motivering

Sjunde ramprogrammet kan inte ignorera den oro som uttryckts på denna punkt inom 
vetenskapliga och tekniska kretsar, och därför måste särskilda åtgärder vidtas för att stärka 
den tvär- och mångvetenskapliga forskningen i program och projekt.
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Ändringsförslag 3
Skäl 4b (nytt)

(4b) Inom detta särskilda program bör 
man prioritera överföring av kunskap, 
forskningsresultat och teknik från den 
offentliga forskningssektorn till företag, 
framför allt små och medelstora företag, 
samt metoder för att på ett effektivt och 
tydligt sätt förmedla företagens behov till 
forskarlagen.

Motivering

Ett av målen för det särskilda programmet Samarbete är att stärka den europeiska ekonomins 
konkurrenskraft. Det är sålunda viktigt att företagen tillämpar resultaten av den forskning 
som främjas genom programmet och bedrivs inom den offentliga sektorn för att förbättra sina 
produkter, produktionsprocesser m.m. För detta ändamål bör man ta fram och gynna 
mekanismer och incitament för att denna överföring av kunskap, forskningsresultat och teknik 
skall bidra till att företagen, särskilda de små och medelstora företagen, får tillgång till 
forskningsresultaten samt att de tillägnar sig och utnyttjar dessa.

Ändringsförslag 4
Skäl 5

(5) Verksamhet på området innovation och 
små och medelstora företag som får stöd 
enligt detta ramprogram bör fungera som 
komplement till sådan verksamhet som 
genomförs inom ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation. 

(5) Man bör se till att små och medelstora 
företag kan delta på lämpligt sätt i alla 
åtgärder och projekt inom ramen för det 
särskilda programmet Samarbete. I 
verksamheter för innovation och små och 
medelstora företag som får stöd enligt detta 
särskilda program bör största möjliga 
synergieffekter och komplementaritet 
eftersträvas med sådan verksamhet som 
genomförs inom ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation och med 
övriga gemenskapsprogram och 
gemenskapsåtgärder. 

Motivering

Små och medelstora företag utgör stommen i det europeiska näringslivet. Det är dock allmänt 
känt att det är svårt för dessa företag att bedriva innovationsverksamhet och framför allt 
forsknings- och utvecklingsverksamhet. Därför bör mer specifika och kraftiga åtgärder vidtas 
för att uppmuntra dem att ta del i det särskilda programmet Samarbete.
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Ändringsförslag 5
Skäl 5a (nytt)

(5a) I det särskilda programmet 
Samarbete bör hänsyn tas till regionernas 
viktiga roll när det gäller att genomföra 
det europeiska området för 
forskningsverksamhet, en roll som
Europeiska kommissionen bekräftar i sitt 
meddelande ”Det europeiska området för 
forskningsverksamhet och den regionala 
dimensionen” (KOM(2001)0549).

Motivering

I kommissionens meddelande KOM(2001)0549 sägs det att ”regional forsknings- och 
innovationspolitik och liknande initiativ [kan] tillhandahålla de ingredienser som behövs för 
att det skall uppstå agglomerationsekonomier och framgångsrika industriella kluster”. Med 
tanke på att det centrala budskapet i detta meddelande rör gemenskapens viktigaste 
politikområden, bland vilka även forskning nämns, bör man göra det möjligt för regionerna 
att bli delaktiga i ett genuint europeiskt område för forskningsverksamhet.

Ändringsförslag 6
Skäl 7

(7) Detta särskilda program bör bidra med 
anslag till Europeiska investeringsbanken 
så att denna kan upprätta ett 
finansieringsinstrumentet för riskdelning 
för att förbättra möjligheterna att få 
EIB-lån.

(7) Detta särskilda program bör bidra med 
anslag till Europeiska investeringsbanken 
så att denna kan upprätta ett 
finansieringsinstrumentet för riskdelning 
för att förbättra möjligheterna att få 
EIB-lån. Det bör även bidra med ett lika 
stort stödbelopp i syfte att täcka riskerna i 
samband med små och medelstora 
företags projektdeltagande och befria 
dessa företag från skyldigheten att 
uppfylla villkoren för bankgarantier.

Motivering

De små och medelstora företagen är på grund av sina särdrag och sin struktur de företag som 
har det största behovet av enklare förfaranden för tillgång till lån från EIB.

Ändringsförslag 7
Skäl 8a (nytt)

(8a) Det internationella samarbetet bör 



PR\613357SV.doc 9/123 PE 368.072v03-00

SV

inriktas på två prioriterade aspekter: 
samarbete med framskridna länder om 
särskilda frågor av gemensamt intresse, 
vilka i huvudsak bör omfattas av 
temaområdena i detta program, och 
samarbete med utvecklingsländer, till 
exempel länderna i Latinamerika, kring 
projekt som bland annat syftar till att 
förbättra ekonomin, öka det sociala 
välståndet och främja bevarandet av 
miljön och naturresurserna.

Motivering

Samarbetet med tredjeländer bör inriktas på två olika aspekter, som dock skall komplettera 
varandra: samarbete med framskridna länder (bl.a. Förenta staterna, Kanada och Japan), 
vilket är absolut nödvändigt om man skall ligga i täten när det gäller olika vetenskapliga 
områden och spetsforskning, samt samarbete till förmån för ekonomisk och social utveckling 
inom olika geografiska utvecklingsområden, med särskilt hänsyn till de områden som haft 
långa historiska förbindelser och som fortfarande upprätthåller kulturella och sociala 
kontakter med unionens länder, vilket är fallet med länderna i Latinamerika.

Ändringsförslag 8
Skäl 8b (nytt)

(8b) Med beaktande av att den verksamhet 
som genomförs av mellanstatliga organ
som Eureka kan fungera som en bra 
modell för ett mer aktivt deltagande av 
företag i det särskilda programmet 
Samarbete och att kluster inom ramen för 
Eureka har bidragit till tillväxten inom 
vissa strategiska forskningsområden, bör 
ökad komplementaritet och större 
synergieffekter skapas mellan Eureka och 
detta särskilda program.

Motivering

Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som genomförs av mellanstatliga organ
som, liksom Eureka, strängt taget inte är del av gemenskapen bör samordnas med den 
verksamhet som genomförs inom ramen för ramprogrammet för att möjliggöra ett bättre 
utnyttjande av resurser och av de erfarenheter som gjorts på respektive håll.

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

Motivering

Det ovannämnda meddelandet erkänner att ”Europeiska unionen ... behöver sunda och 
blomstrande universitet” och att ”Europa måste visa prov på hög kvalitet vid sina universitet 
för att få ut så mycket som möjligt av den process som ligger till grund för 
kunskapssamhället”. Meddelandet fastställer också behovet av att stärka universitetens roll 
för att förbättra deras konkurrenskraft i förhållande till de mer utvecklade länderna utanför 
EU. Mot bakgrund av dessa aspekter bör de europeiska universitetens roll fokuseras tydligare 
i det särskilda programmet Samarbete.

Ändringsförslag 10
Skäl 9b (nytt)

(9b) Det särskilda programmet Samarbete 
bör stärka sammanhållningen mellan 
länderna och regionerna i EU på 
vetenskapens och teknikens område och 
på detta sätt bidra till att minska 
teknikklyftan mellan de olika 
territorierna.

Motivering

Den territoriella sammanhållningspolitiken, som spelar en central roll i unionen, bör 
genomsyra all annan gemenskapspolitik, inklusive politiken på områdena vetenskap, teknik 
och innovation. Det särskilda programmet Samarbete bör följaktligen bidra till att minska 
teknikklyftan mellan länderna och regionerna i unionen.

Ändringsförslag 11
Skäl 10

(10) Ramprogrammet bör bidra till att 
främja hållbar utveckling.

(10) Det särskilda programmet 
Samarbete, och generellt hela 
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sjunde ramprogrammet, bör bidra till att 
främja hållbar utveckling.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att införa ett övergripande synsätt så att samtliga 
aspekter som ingår i både det särskilda programmet och sjunde ramprogrammet behandlas 
med utgångspunkt i målet att främja en hållbar utveckling, i enlighet med Lissabonstrategin.

Ändringsförslag 12
Skäl 10a (ny)

(10a) Det särskilda programmet 
Samarbete bör bidra till spridning av 
vetenskap och teknik i syfte att föra 
vetenskapen och tekniken närmare 
samhället.

Motivering

Vetenskap och teknik utgör en viktig del av kulturen under detta århundrade. Åtgärderna 
inom detta program bör därför även bidra till att föra tekniken närmare samhället.

Ändringsförslag 13
Skäl 10b (ny)

(10b)I överenskommelsen mellan 
Europaparlamentet och rådet om 
budgetplanen för 2007–2013 föreskrivs 
inte tillräckliga medel för att målen i det 
särskilda programmet Samarbete skall 
kunna uppnås, och ett förslag som 
överensstämmer med unionens 
ambitioner bör därför läggas fram i 
samband med översynen av 
finansieringsramen 2009.

Motivering

Vid Europeiska rådets möte i december 2005, och senare i överenskommelsen mellan rådet 
och Europaparlamentet om budgetplanen 2007–2013, är det anslagsbelopp som fastställs för 
sjunde ramprogrammet nästan 30 procent lägre än det belopp som ingick i det ursprungliga 
förslaget. Följaktligen minskas även anslagen till det särskilda programmet.

I överenskommelsen mellan rådet och parlamentet ingår emellertid ett förslag till översyn av 
gemenskapsbudgeten under 2009. Vid denna tidpunkt bör kommissionen och rådet nå en 
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överenskommelse med parlamentet för att få till stånd en betydande anslagsökning.

Ändringsförslag 14
Skäl 11

(11) En sund finansiell förvaltning av 
ramprogrammet bör garanteras, liksom att 
det genomförs på ett så effektivt och
användarvänligt sätt som möjligt och är 
lättillgängligt för alla deltagare, i enlighet 
med rådets förordning (EG, EURATOM) 
nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med 
budgetförordning för Europeiska 
gemenskapernas allmänna budget och 
kommissionens förordning (EG, Euratom) 
nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om 
genomförandebestämmelser för 
budgetförordningen samt eventuella 
framtida ändringar.

(11) Kommissionen bör förbinda sig att 
garantera en sund finansiell förvaltning av 
ramprogrammet och det särskilda 
programmet Samarbete, liksom att de
genomförs på ett så enkelt och effektivt 
sätt som möjligt och är öppna, tydliga och
lättillgängliga för alla deltagare, i enlighet 
med rådets förordning, i enlighet med 
rådets förordning (EG, EURATOM) 
nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med 
budgetförordning för Europeiska 
gemenskapernas allmänna budget och 
kommissionens förordning (EG, Euratom) 
nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om 
genomförandebestämmelser för 
budgetförordningen samt eventuella 
framtida ändringar.

Motivering

Denna princip bör figurera tydligare i skälen till detta särskilda program.

Ändringsförslag 15
Artikel 3, stycke 1a (nytt)

Dessa belopp skall ändras efter den 
översyn av budgetplanen som skall äga 
rum 2009.

Motivering

Vid Europeiska rådets möte i december 2005, och senare i överenskommelsen mellan rådet 
och Europaparlamentet om budgetplanen 2007–2013, är det anslagsbelopp som fastställs för 
sjunde ramprogrammet nästan 30 procent lägre än det belopp som ingick i det ursprungliga 
förslaget. Följaktligen minskas även anslagen till det särskilda programmet.

I överenskommelsen mellan rådet och parlamentet ingår emellertid ett förslag till översyn av 
gemenskapsbudgeten under 2009. Vid denna tidpunkt bör kommissionen och rådet nå en 
överenskommelse med parlamentet för att få till stånd en betydande anslagsökning.
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Ändringsförslag 16
Artikel 6, punkt 2

2. I arbetsprogrammet skall relevant 
forskningsverksamhet som genomförs av 
medlemsstaterna, associerade stater samt 
europeiska och internationella 
organisationer beaktas. Det skall 
uppdateras vid behov.

2. I arbetsprogrammet skall relevant 
forskningsverksamhet som genomförs av 
medlemsstaterna, associerade stater samt 
europeiska och internationella 
organisationer beaktas och samordnas med 
arbetsprogrammets verksamhet, samtidigt 
som ett ömsesidigt stärkande av dessa 
verksamheter skall främjas. Det skall 
uppdateras vid behov.

Motivering

För att främja en strukturerad karaktär hos gemenskapens insatser inom forskning och 
utveckling samt optimera deras betydelse, måste den verksamhet som stöds bidra till att 
förbättra samordningen av nationella insatser och förbättra resultatet av insatserna på 
gemenskapsnivå.

Ändringsförslag 17
Artikel 6, punkt 3

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

3. Arbetsprogrammet skall innehålla 
kriterier för utvärdering av förslag om 
indirekta åtgärder inom ramen för 
finansieringsmetoderna och för val av 
projekt. Kriterierna skall vara vetenskaplig 
och teknisk spetsforskning, effekter på den 
ekonomiska och sociala utvecklingen 
samt kvalitet och effektivitet i 
genomförandet, även effektivitet i 
resursutnyttjandet. Inom dessa ramar får 
ytterligare krav, viktningar och trösklar 
kompletteras och ytterligare specificeras i 
arbetsprogrammet.

Motivering

De kriterier som skall tillämpas vid urvalet av projekt bör anges tydligare, i synnerhet 
kriterierna vetenskaplig och teknisk spetsforskning, effekter på den ekonomiska och sociala 
utvecklingen samt effektivitet i genomförandet, framför allt effektivitet i resursutnyttjandet. På 
detta sätt kan man få bättre avkastning på investeringen genom att prioritera de forskarlag 
som med samma stödbelopp utnyttjar mer resurser.
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Ändringsförslag 18
Artikel 7, punkt 2, led a

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

(a) det arbetsprogram som avses i 
artikel 6.1, inbegripet de instrument som 
utnyttjas i enlighet med prioriteringarna, 
senare ändringar av deras användning, 
innehållet i ansökningsomgångarna samt 
de urvals- och utvärderingskriterier som 
tillämpas, och

Motivering

Man bör göra ovannämnda specificeringar för att bättre kunna tillämpa artikel 8.

Ändringsförslag 19
Artikel 8a (ny)

Artikel 8a
1. Kommissionen skall regelbundet 
informera Europaparlamentet om hur 
genomförandet av det särskilda 
programmet utvecklats generellt och förse 
parlamentet med alla de uppgifter det 
behöver för en korrekt övervakning.
2. Europaparlamentet skall yttra sig om
a) det arbetsprogram som avses i 
artikel 6.1, och
b) ändringar av den preliminära 
budgetfördelning som anges i bilaga II.

Motivering

Fördraget föreskriver att parlamentet skall höras inför antagandet av det särskilda 
programmet. Det är därför logiskt att parlamentet även får yttra sig om arbetsprogrammet 
och ändringar av den preliminära budgetfördelningen.

Ändringsförslag 20
Bilaga I, stycke 5a (nytt)

Särskild uppmärksamhet kommer att 
riktas mot att öka sammanhållningen 
mellan Europeiska unionens 
medlemsstater och regioner på området 
för vetenskap och teknik, med särskild 
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tonvikt på åtgärder som minskar 
teknikklyftan mellan olika områden, 
genom olika anpassade incitament som 
beaktar företagens tekniska kapacitet på 
samtliga nivåer. Åtgärder inom ramen för 
det särskilda programmet samordnas 
därför med åtgärder inom kommissionens 
övriga politik, särskilt regionalpolitik och 
politik för konkurrenskraft och 
innovation.

Motivering

Den territoriella sammanhållningspolitiken, som spelar en central roll i unionen, bör 
genomsyra all annan gemenskapspolitik. Skillnader i den tekniska utvecklingen, dvs. 
teknikklyftan, mellan europeiska länder och regioner är i allmänhet större än skillnader när 
det gäller ekonomi och livskvalitet. Det särskilda programmet bör därför absolut bidra till att 
minska skillnaderna i företagens tekniska utveckling mellan de olika länderna och regionerna 
i unionen. För detta ändamål bör de gemensamma åtgärderna samordnas med 
regionalpolitiken.

Ändringsförslag 21
Bilaga I, Tvärvetenskaplig och temaöverskridande forskning, inklusive gemensamma 

ansökningsomgångar, stycke 1, inledningen

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

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

Motivering

Turistsektorn och teknik relaterad till denna är ett typiskt exempel på behovet av en 
temaöverskridande forskningsstrategi. Vid sidan av turismens effekter bör även andra 
aspekter beaktas, såsom en hållbar utveckling av kustområdet, konsekvenser av verksamhet 
vid vattenkraftverk, interaktion mellan anläggningar för avfallshantering och naturområden, 
samhällen m.m.

Ändringsförslag 22
Bilaga I, Tvärvetenskaplig och temaöverskridande forskning, inklusive gemensamma 
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ansökningsomgångar, stycke 1a (nytt)

I arbetsprogrammet kommer särskilda 
åtgärder att fastställas för att främja 
tvärvetenskaplig forskning inom och 
mellan de olika prioriterade 
temaområdena, i synnerhet genom 
särskilda ansökningsomgångar. 

Motivering

I arbetsprogrammet bör de mekanismer och instrument som skall användas för att främja 
tvärvetenskaplig forskning fastställas, i synnerhet särskilda ansökningsomgångar för varje 
enskilt prioriterat tema samt gemensamma ansökningsomgångar för flera olika teman.

Ändringsförslag 23
Bilaga I, Tvärvetenskaplig och temaöverskridande forskning, inklusive gemensamma 

ansökningsomgångar, stycke 2

Kommissionen kommer att sköta 
samordningen mellan temaområdena inom 
det här särskilda programmet och 
verksamheten enligt andra särskilda 
program inom ramen för det sjunde 
ramprogrammet, som t.ex. 
forskningsinfrastruktur inom det särskilda 
programmet Kapacitet.

Kommissionen kommer att sköta 
samordningen mellan temaområdena inom 
det här särskilda programmet och 
verksamheten enligt andra särskilda 
program inom ramen för det sjunde 
ramprogrammet, som t.ex. 
forskningsinfrastruktur inom det särskilda 
programmet Kapacitet. De verksamheter 
som skall samordnas specifikt med andra 
särskilda program skall fastställas i 
arbetsprogrammet tillsammans med 
lämpliga mekanismer för att effektivisera 
denna samordning.

Motivering

Särskild uppmärksamhet bör fästas vid samordningen av forskningsverksamheten i det 
särskilda programmet med de verksamheter inom ramen för övriga särskilda program som 
främjar genomförandet av forskningsverksamheten samt spridningen och utnyttjandet av 
resultaten.

Ändringsförslag 24
Bilaga I, Anpassning till nya behov och möjligheter, stycke 1

Att temaområdenas förblir relevanta för 
industrin och näringslivet kommer att 
säkerställas bland annat genom de olika 

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

europeiska teknikplattformarnas arbete. 
Detta särskilda program kommer därför att 
bidra till att de strategiska 
forskningsagendor som fastställts och 
utarbetats av de europeiska 
teknikplattformarna genomförs på områden 
där det konstaterats att dessa kommer att ge 
ett faktiskt mervärde på europeisk nivå. 
Med hänsyn till att initiativet är nytt 
kommer det inom ramen för förvaltningen 
av sjunde ramprogrammet att utvecklas 
nya mekanismer för samordning av 
förslagen i de strategiska 
forskningsagendorna när det gäller 
prioriterade teman och allmänna frågor 
för att underlätta en eventuell samordning 
och integrering av genomförandet. 
Eftersom det finns ett trettiotal 
teknikplattformar måste enhetliga 
kriterier och en optimering av åtgärderna 
garanteras, i synnerhet med hänsyn till att 
teknikplattformarna representerar 
industrins synsätt och åtaganden. Den 
mer detaljerade integreringen av det 
tekniska innehållet kommer att återges 
senare, vid utarbetandet av det detaljerade 
arbetsprogrammet för olika 
ansökningsomgångar.

Motivering

Teknikplattformarna utgör ett färskt initiativ för att främja en förstärkning av
konkurrenskraften när det gäller åtgärderna inom sjunde ramprogrammet och integrera 
industrin i de ökade privata investeringarna i forskning och utveckling. Eftersom det handlar 
om nya mekanismer för samråd med industrin måste man garantera att 
genomförandeförslagen i forskningsagendorna är konsekventa och uppfyller kraven på 
förvaltningskapacitet, både när det gäller prioriterade teman och allmänna frågor. Särskild 
uppmärksamhet bör fästas vid eventuella synergieffekter mellan dessa förslag för att undvika 
överlappning i resursutnyttjandet och för att gynna den tvärvetenskapliga forskningen.

Ändringsförslag 25
Bilaga I, Anpassning till nya behov och möjligheter, stycke 3

Förutom den beskrivna verksamheten 
kommer man inom varje temaområde att 
på ett öppet och flexibelt sätt genomföra 
särskilda åtgärder som svarar mot 

Förutom den beskrivna verksamheten
kommer man inom varje temaområde, och 
även utanför de prioriterade 
temaområdena, att på ett öppet och 
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”framväxande behov” och ”oförutsedda 
behov av strategier”. Genomförandet av 
dessa åtgärder kommer att garantera en 
enkel, konsekvent och samordnad metod 
genom hela det särskilda programmet samt 
finansiering av tvärvetenskaplig forskning 
som skär genom eller ligger utanför 
temaområdena.

flexibelt sätt genomföra särskilda åtgärder 
som svarar mot ”framväxande behov” och 
”oförutsedda behov av strategier”. 
Genomförandet av dessa åtgärder kommer 
att garantera en enkel, konsekvent och 
samordnad metod genom hela det särskilda 
programmet samt finansiering av 
tvärvetenskaplig forskning som skär 
genom eller ligger utanför temaområdena.

Motivering

Det bör beslutas att vetenskapligt stöd till olika politikområden skall införas även utanför de 
prioriterade temaområdena.

Ändringsförslag 26
Bilaga I, Anpassning till nya behov och möjligheter, stycke 3, punktsats 2

• Oförutsedda behov av nya strategier: För 
att reagera på ett flexibelt sätt på nya behov 
som uppkommer under ramprogrammets 
gång, t.ex. utveckling eller händelser som 
inte kunnat förutses och som kräver snabba 
reaktioner som t.ex. nya epidemier, nya 
problem när det gäller livsmedelssäkerhet, 
aktioner i samband med naturkatastrofer 
eller solidaritetsinsatser. Detta kommer att 
genomföras i nära anknytning till de av 
EU:s politikområden som berörs. Det 
årliga arbetsprogrammet får ändras om det 
uppstår akuta forskningsbehov.

• Oförutsedda behov av nya strategier: För 
att reagera på ett flexibelt sätt på nya behov
som fastställs i samråd med 
medlemsstaterna och som uppkommer 
under ramprogrammets gång, t.ex. 
utveckling eller händelser som inte kunnat 
förutses och som kräver snabba reaktioner 
som t.ex. nya epidemier, nya problem när 
det gäller livsmedelssäkerhet, aktioner i 
samband med naturkatastrofer eller 
solidaritetsinsatser. Detta kommer att 
genomföras i nära anknytning till de av 
EU:s politikområden som berörs. Det 
årliga arbetsprogrammet får ändras om det 
uppstår akuta forskningsbehov.

Motivering

Medlemsstaterna bör delta i beslutsprocessen kring de nya oförutsedda behov som kan 
uppstå.

Ändringsförslag 27
Bilaga I, Spridning, kunskapsöverföring och bredare engagemang, stycke 1, inledningen

För att förbättra spridningen och
användningen av resultaten av forskningen 
i EU skall spridningen av kunskap och 
överföringen av resultat, även till 

För att förbättra spridningen, användningen 
och effekterna av resultaten av 
forskningen i EU skall spridningen och 
överföringen av kunskap och utnyttjandet
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beslutsfattare, stödjas inom alla 
temaområden, bl.a. genom finansiering av 
nätverksinitiativ, seminarier och 
evenemang, stöd från externa experter och 
elektroniska tjänster. Detta kommer att 
genomföras inom varje temaområde, med 
hjälp av följande:

av resultat, även spridningen till 
beslutsfattare, stödjas inom alla 
temaområden, bl.a. genom finansiering av 
nätverksinitiativ, seminarier och 
evenemang, stöd från externa experter och 
informations- och rådgivningstjänster. 
Detta kommer att genomföras inom varje 
temaområde, med hjälp av följande:

Motivering

För att forskningsinsatserna skall kunna utnyttjas effektivt måste en hänvisning till 
utnyttjandet av resultat införas i forskningsverksamheten.

Ändringsförslag 28
Bilaga I, Spridning, kunskapsöverföring och bredare engagemang, stycke 1, strecksats 2

- Riktat bistånd till projekt och konsortier 
så att de får tillgång till den kompetens 
som krävs för att optimera utnyttjandet av 
resultaten.

- Riktat bistånd till projekt och konsortier 
så att de får tillgång till den kompetens och 
de resurser, i synnerhet ekonomiska 
resurser, som krävs för att optimera 
utnyttjandet av resultaten.

Motivering

Man måste bidra till att avlägsna de hinder som forskarna stöter på för att erhålla den 
finansiering som de behöver för att saluföra sina resultat.

Ändringsförslag 29
Bilaga I, Spridning, kunskapsöverföring och bredare engagemang, stycke 2

Det kommer att ske en samordning av 
spridning och kunskapsöverföring över 
hela ramprogrammet. Kompletterande 
åtgärder till stöd för innovationer kommer 
att genomföras inom ramen för
programmet för konkurrenskraft och 
innovation. Alla möjligheter till samverkan 
mellan utbildning och forskning kommer 
att utnyttjas och exempel på god praxis 
kommer att kartläggas, framför allt för att 
främja forskarkarriärer.

Det kommer att ske en samordning av 
spridning och av främjande av
kunskapsöverföring och 
kunskapsutnyttjande över hela 
ramprogrammet med hjälp av 
genomförande och kontinuerlig 
övervakning av en strategi som skall 
samverka med de kompletterande
åtgärderna till stöd för innovationer inom 
ramen för programmet för konkurrenskraft. 
Alla möjligheter till samverkan mellan 
utbildning och forskning kommer att 
utnyttjas och exempel på god praxis 
kommer att kartläggas, framför allt för att 
främja forskarkarriärer och forskares 
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rörlighet.

Samordningen av åtgärderna inom detta 
särskilda program kommer att främjas 
med hjälp av det grundläggande 
instrumentet för regionalpolitiken, dvs. 
strukturfonderna. För detta ändamål gör 
kommissionen en översyn av bägge 
programmens tillämpningsbestämmelser i 
syfte att avlägsna hinder för lämplig 
samverkan och komplementaritet mellan 
grundprinciperna för varje åtgärd. 
Ansökningsomgångarna för åtgärderna 
inom programmet Samarbete kommer att 
inbegripa lämpliga klausuler för att 
underlätta denna resurssamverkan. I 
reglerna för deltagande kommer denna 
samordning mellan programmen att 
beaktas.

Motivering

De strukturfonder som tillämpas på forsknings- och utvecklingsverksamhet har genom 
tillämpning av grundläggande konvergenskriterier stimulerat forsknings- och 
utvecklingsstrukturer med utgångspunkt i den territoriella fördelningen av resurser. Med 
ramprogrammens finansiella medel har framför allt hela forskningsverksamheten finansierats 
med utgångspunkt i spetsforskning och konkurrenskraft samt samarbete mellan olika länder. 

Dessa två kriterier har tillämpats oberoende av varandra och utan samordning, vilket gett 
upphov till anmärkningsvärda störningar mellan struktur och verksamhet.

Programmet Samarbete bör följaktligen samordnas med de åtgärder som genomförs via 
strukturfonderna.

Ändringsförslag 30
Bilaga I, De små och medelstora företagens deltagande

Det skall bli lättare för små och medelstora 
företag (SMF) att delta optimalt över alla 
temaområden, framför allt på grund av de 
förbättrade finansiella och administrativa 
förfarandena och en större flexibilitet i 
valet av lämplig finansieringsordning. 
Vidare tas de små och medelstora 
företagens forskningsbehov och -potential i 
beaktande vid fastställandet av innehållet i 
temaområdena för det här särskilda 
programmet, och områden som är av 
särskilt intresse för små och medelstora 

Det skall bli lättare för små och medelstora 
företag (SMF) att delta optimalt över alla 
temaområden, framför allt på grund av de 
förbättrade finansiella och administrativa 
förfarandena, en större flexibilitet i valet av 
lämplig finansieringsordning och särskilda 
åtgärder för att stimulera deras 
deltagande i praktiken. Vidare tas de små 
och medelstora företagens, inbegripet de 
mindre tekniskt inriktade företagens,
forskningsbehov och -potential i beaktande 
vid fastställandet av innehållet i 
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företag kommer att tas upp i 
arbetsprogrammet.

temaområdena för det här särskilda
programmet. I arbetsprogrammet och 
inom ramen för en integrerad strategi för 
främjande av de små och medelstora 
företagens deltagande kommer konkreta 
åtgärder för detta ändamål att tas upp, 
inbegripet offentliggörande av 
ansökningsomgångar anpassade till deras 
särskilda behov, tillsammans med
områden som är av särskilt intresse för små 
och medelstora företag.

Särskilda åtgärder till stöd för forskning 
som främjar små och medelstora företag 
eller deras sammanslutningar ingår i det 
särskilda programmet Kapacitet. Åtgärder
för att främja de små och medelstora 
företagens deltagande över hela 
ramprogrammet kommer att finansieras
inom ramen för programmet för 
konkurrenskraft och innovation.

Särskilda åtgärder till stöd för forskning 
som främjar små och medelstora företag 
eller deras sammanslutningar ingår i det 
särskilda programmet Kapacitet. För att 
främja de små och medelstora företagens 
deltagande över hela ramprogrammet 
kommer dessa åtgärder att kompletteras 
och samordnas med åtgärderna inom 
ramen för programmet för konkurrenskraft 
och innovation.

Motivering

För att de små och medelstora företagens innovationspotential skall kunna utnyttjas på 
lämpligt sätt inom varje temaområde och sektor måste man regelbundet utarbeta, genomföra 
och utvärdera en särskild strategi för detta utnyttjande. I synnerhet måste man vid behov 
offentliggöra ansökningsomgångar anpassade till de små och medelstora företagens specifika 
behov, inbegripet behoven hos de små och medelstora företag som verkar i mindre tekniskt 
präglade branscher. En teknisk uppgradering av dessa företag är viktig för att stimulera 
tillväxten och sysselsättningen inom EU. 

Ändringsförslag 31
Bilaga I, De små och medelstora företagens deltagande, stycke 1a (nytt)

I allmänhet, och utöver de särskilda 
åtgärderna för små och medelstora 
företag inom det särskilda 
programmet Kapacitet, kommer man att 
ha som mål att bevilja de små och 
medelstora företagen anslag som uppgår 
till åtminstone 20 procent av den totala 
budgeten för samtliga temaområden inom 
programmet Samarbete. 
De små och medelstora företagens 
deltagande kommer att uppmuntras 
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genom kluster i projekt inom de 
prioriterade temaområdena och 
teknikplattformarna. 
Vid finansiering av projekt i vilka små 
och medelstora företag deltar kommer ett 
optimalt bidrag från samtliga 
gemenskapsfonder, inbegripet EIB och 
EIF, att eftersträvas.
Detta särskilda program kommer att bidra 
med ett stödbelopp för att täcka de risker 
som är förknippade med de små och 
medelstora företagens deltagande i 
projekt, på ett sådant sätt att inga 
bankgarantier behövs.

Motivering

Man bör med hjälp av konkreta åtgärder stimulera de små och medelstora företagens 
deltagande genom att främja skapandet av kluster. För att dessa åtgärder skall vara effektiva 
krävs en garanterad minimibudget som förutsätter en effektiv förvaltning.

Ändringsförslag 32
Bilaga I, Etiska aspekter, stycke 1

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

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

(biologiska) vapen och toxinvapen (BTV), 
det internationella fördraget om 
växtgenetiska resurser för livsmedel och 
jordbruk, samt Världshälsoorganisationens 
(WHO) gällande resolutioner.

Motivering

Isolerade fall av vetenskapliga bedrägerier kan resultera i att vetenskapsmännens 
trovärdighet och förtroendet för dem och deras verksamhet undergrävs. 

Det finns skäl att garantera att det i detta särskilda program fastställs åtgärder för att 
förhindra dessa dåliga metoder inom den finansierade verksamheten och bidra till att skingra 
alla tvivel angående bristande ärlighet inom det vetenskapliga företaget.

Ändringsförslag 33
Bilaga I, Forskningssamverkan, stycke 1a (nytt)

Universiteten utgör grundläggande 
institutioner för spetsforskning och för 
skapandet av ett europeiskt 
forskningsområde och de bör därför spela 
en avgörande roll i arbetet med att stärka 
unionens vetenskapliga och tekniska bas.

Motivering

I sitt meddelande ”Universitetens roll i kunskapens Europa” (KOM(2003)0058) erkänner 
kommissionen att ”Europeiska unionen ... behöver sunda och blomstrande universitet” och 
att ”Europa måste visa prov på hög kvalitet vid sina universitet för att få ut så mycket som 
möjligt av den process som ligger till grund för kunskapssamhället”. Meddelandet fastställer 
också behovet av att stärka universitetens roll för att förbättra deras konkurrenskraft i 
förhållande till de mer utvecklade länderna utanför EU. Mot bakgrund av dessa aspekter bör 
de europeiska universitetens roll fokuseras tydligare i ramprogrammet.

Ändringsförslag 34
Bilaga I, Gemensamma teknikinitiativ

I ett begränsat antal fall finns det, på grund 
av FoTU-målets omfattning och storleken 
på de resurser som det handlar om, skäl att 
upprätta långsiktiga offentlig-privata 
partnerskap i form av gemensamma 
teknikinitiativ. Dessa initiativ bygger 
framför allt på arbetet inom europeiska 
teknikplattformar och omfattar en eller ett 

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

litet antal utvalda aspekter av forskningen 
på det område som initiativet täcker. 
Initiativen kombinerar investeringar från 
den privata sektorn och nationella och 
europeiska allmänna medel, inbegripet 
kapitaltilldelning och bidrag från 
ramprogrammet för forskning. 
Mekanismerna inom 
sjunde ramprogrammet och för lånemedel 
från Europeiska investeringsbanken 
kommer att struktureras för att underlätta 
EIB:s deltagande i de gemensamma 
företag som ansvarar för genomförandet 
av gemensamma teknikinitiativ. Beslut om
och genomförande av gemensamma 
teknikinitiativ kommer att ske på grundval 
av separata beslut (t.ex. på grundval av 
artikel 171 i fördraget).

Gemensamma teknikinitiativ identifieras 
på grundval av följande kriterier:

Gemensamma teknikinitiativ identifieras 
på grundval av följande kriterier:

- Mervärdet åtgärden skapar på europeisk 
nivå.

- Mervärdet åtgärden skapar på europeisk 
nivå med avseende på det fastställda 
målet.

- Fastställd karaktär av offentlig-privat 
partnerskap.

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

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

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

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

- Hur omfattande effekterna på industriell 
konkurrenskraft och tillväxt är.

- Hur omfattande effekterna på industriell 
konkurrenskraft och tillväxt är.

- Vilken betydelse insatsen har för 
allmänna politiska mål.

- Vilken betydelse insatsen har för 
allmänna politiska mål.

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

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

- De befintliga instrumenten klarar inte att 
uppnå målet.

- De befintliga instrumenten klarar inte att 
uppnå målet.

Särskild uppmärksamhet ägnas den 
övergripande samstämmigheten och 
samordningen mellan gemensamma 
teknikinitiativ och nationella program och 
projekt inom samma områden. När så är 

Särskild uppmärksamhet ägnas den 
övergripande samstämmigheten och 
samordningen mellan gemensamma 
teknikinitiativ och nationella program och 
projekt inom samma områden. När så är 
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lämpligt kommer de små och medelstora 
företagens deltagande att uppmuntras.

lämpligt kommer de små och medelstora 
företagens deltagande att uppmuntras 
genom en minskning av den lägsta 
kapitalinsats som krävs för deltagande i 
de gemensamma företag som ansvarar för 
genomförandet av gemensamma 
teknikinitiativ.

I bilaga III anges en första uppsättning 
gemensamma teknikinitiativ som kommer 
att omfattas av separata förslag (t.ex. enligt 
artikel 171 i fördraget). Ytterligare 
gemensamma teknikinitiativ kan 
identifieras på grundval av kriterierna ovan 
och föreslås under genomförandet av det 
sjunde ramprogrammet.

I bilaga III anges en första uppsättning 
gemensamma teknikinitiativ som kommer 
att omfattas av separata förslag (t.ex. enligt 
artikel 171 i fördraget). Ytterligare 
gemensamma teknikinitiativ kan 
identifieras på grundval av kriterierna ovan 
och föreslås under genomförandet av det 
sjunde ramprogrammet. De prioriteringar 
som beslutet om genomförandet av 
teknikinitiativen grundas på kommer att
fastställas med utgångspunkt i en 
konsolidering av förvaltningsaspekterna. 
Eftersom teknikinitiativen är nya 
instrument för teknisk och finansiell 
förvaltning och för deltagande i det 
särskilda programmet Samarbete, 
kommer kommissionen att utarbeta 
förvaltningsmekanismer som garanterar 
att kriterierna uppfylls och att 
prioriteringarna är öppna för insyn samt 
regelbundet informera parlamentet om 
dessa frågor.

Motivering

De gemensamma teknikinitiativen är ett nytt instrument inom sjunde ramprogrammet. 
Avsikten är att de skall genomföras i enlighet med artikel 171, och för detta ändamål måste 
gemensamma företag bildas. När prioriteringarna fastställs är det därför mycket viktigt att 
garantera att de gemensamma företagen består av både offentligt och privat kapital.

Ändringsförslag 35
Bilaga I, Samordning av forskningsprogram som inte finansieras av gemenskapen

För åtgärder inom detta område används 
framför allt två verktyg - ERA-NET och 
gemenskapens deltagande i gemensamt 
genomförda nationella forskningsprogram 
(artikel 169 i fördraget). Åtgärden används 
också för att förbättra komplementariteten 
och öka samverkan mellan ramprogrammet 

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

och verksamhet som genomförs inom 
ramen för mellanstatliga strukturer som 
t.ex. Eureka, Eiroforum och COST, 
förutsatt att sådan verksamhet främjar de 
allmänna målen i sjunde ramprogrammet 
och tydligt omfattas av de prioriterade 
temaområdena. Ekonomiskt stöd kommer 
att ges till COST:s förvaltnings- och 
samordningsverksamhet, så att COST kan 
fortsätta att bidra till samordning och 
utbyte mellan nationellt finansierade 
forskarlag inom ramen för målen i 
sjunde ramprogrammet och för att öka 
andra organisationers deltagande på 
gemenskapsnivå.

När åtgärderna hamnar inom något av 
temaområdenas räckvidd, kommer de att få 
stöd som en del av verksamheten inom 
ramen för det temat. När åtgärderna är av 
horisontellt slag kommer de att få 
gemensamt stöd från alla berörda teman.

När åtgärderna hamnar inom något av 
temaområdenas räckvidd, kommer de att få 
stöd som en del av verksamheten inom 
ramen för det temat. När åtgärderna är av 
horisontellt slag kommer de att få 
gemensamt stöd från alla berörda teman.

När åtgärderna berörs av ett annat särskilt 
program för genomförande av sjunde 
ramprogrammet, kommer de att få stöd 
inom ramen för det programmet.

När åtgärderna berörs av ett annat särskilt 
program för genomförande av sjunde 
ramprogrammet, kommer de att få stöd 
inom ramen för det programmet.

Med ERA-NET utvecklas och stärks 
samordningen av nationell och regional 
forskningsverksamhet genom följande:

Med ERA-NET utvecklas och stärks 
samordningen av nationell och regional 
forskningsverksamhet genom följande:

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

- En ram för aktörer som genomför 
offentliga och/eller privata
forskningsprogram tillhandahålls i syfte att 
förbättra samordningen av deras 
verksamheter, inbegripet verksamheter 
som stöder inrättandet av 
teknikplattformar och andra storskaliga 
offentlig-privata partnerskap på FoU-
området, i syfte att bidra till konvergens 
med sjunde ramprogrammet. Detta 
inbegriper stöd för nya ERA-NET liksom 
för breddning och fördjupning av 
tillämpningsområdet för befintliga 
ERA-NET, t.ex. genom utvidgade 
partnerskap och program som står öppna 
för alla parter. 

- Ytterligare finansiellt stöd från EU ges - Finansiellt stöd från EU ges till de 
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till de deltagare som upprättar en 
gemensam fond för gemensamma 
ansökningsomgångar för sina respektive 
nationella och regionala program 
(”ERA-NET PLUS”).

deltagare som upprättar en gemensam fond 
för gemensamma ansökningsomgångar för 
sina respektive nationella och regionala 
program eller som eftersträvar 
samordning av storskaliga verksamheter 
med en mobiliserande effekt
(”ERA-NET PLUS”).

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

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

En rad initiativ för det gemensamma 
genomförandet av nationella 
forskningsprogram anges i beskrivningen i 
bilaga IV och de kommer att omfattas av 
ett separat beslut på grundval av artikel 169 
i fördraget. Ytterligare initiativ kan 
identifieras och föreslås under 
genomförandet av sjunde ramprogrammet.

En rad initiativ för det gemensamma 
genomförandet av nationella 
forskningsprogram anges i beskrivningen i 
bilaga IV och de kommer att omfattas av 
ett separat beslut på grundval av artikel 169 
i fördraget. Ytterligare initiativ kan 
identifieras och föreslås under 
genomförandet av sjunde ramprogrammet.

Motivering

Gemensamma initiativ mellan offentliga och privata organ från de olika medlemsstaterna 
kommer att stödjas om dessa ligger i linje med målen i sjunde ramprogrammet och inte är 
diskriminerande för övriga deltagare. 

Särskild uppmärksamhet bör fästas vid samordningen av de nationella och regionala 
initiativen för att stödja inrättandet av teknikplattformar för offentlig-privat samarbete i stor 
skala. Genom att samordna dessa initiativ på gemenskapsnivå kan man lättare uppnå den 
kritiska massa som krävs för att utveckla nya och innovativa marknader.

Ändringsförslag 36
Bilaga I, Internationellt samarbete, stycke 3

Inom ramen för detta särskilda program 
kommer det internationella samarbetet att 
genomföras inom varje temaområde och 

Inom ramen för detta särskilda program 
kommer det internationella samarbetet att 
genomföras inom varje temaområde och 
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tvärs över temana på följande sätt: tvärs över temana på följande sätt:

• All verksamhet inom ramen för
temaområdena kommer att stå öppen för 
forskare och forskningsinstitut från 
samtliga länder som deltar i det 
internationella samarbetspartnerskapet 
samt från alla industriländer. Särskild 
tonvikt kommer att läggas vid att 
uppmuntra tredjeländer till att delta på 
utvalda områden som är av gemensamt 
intresse.

• All verksamhet inom ramen för 
temaområdena kommer att stå öppen och 
deltagandet kommer att främjas för 
forskare och forskningsinstitut från 
samtliga länder som deltar i det 
internationella samarbetspartnerskapet 
samt från alla industriländer. Särskild 
tonvikt kommer att läggas vid att 
uppmuntra tredjeländer till att delta på 
utvalda områden som är av gemensamt 
intresse.

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

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

Motivering

Ett europeiskt forskningsområde öppet för hela världen bör främjas. Detta förutsätter inte 
endast att det europeiska forskningsområdet öppnas för deltagande utan även att själva 
deltagandet stimuleras. För detta ändamål måste man vid fastställandet av prioriteringar 
fästa särskild uppmärksamhet vid den regionala nivån genom att inrätta särskilda regionala 
samarbetsforum som gör det möjligt att anpassa temaområdena till den vetenskapliga 
kapaciteten och till prioriteringarna när det gäller ekonomisk och social utveckling.

Ändringsförslag 37
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Mål

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

Att förbättra de europeiska medborgarnas 
hälsa och öka konkurrenskraften för 
europeisk hälsorelaterad industri, och 
samtidigt arbeta med globala hälsofrågor, 
däribland framväxande epidemier. 
Betoningen ligger på överbryggande 
forskning (att omsätta grundforskning i 
kliniska tillämpningar), inbegripet 
vetenskaplig validering av resultat av 
experiment och deras omsättning i daglig 
klinisk praxis, utveckling och validering 
av nya läkemedel, nya terapier, 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
metoder, främjande av ett åldrande med 
god hälsa, diagnosverktyg och 
diagnosteknik samt system för hållbar och 
effektiv hälsovård, med särskilt fokus på 
den allmänna hälso- och sjukvården.

Motivering

Betoningen bör ligga på överbryggande forskning (omsättning av grundforskning och 
experimentell forskning i daglig klinisk praxis).

Det är mycket viktigt att förbättra livskvaliteten genom att främja möjligheterna att åldras 
med god hälsa, med särskilt fokus på den allmänna hälso- och sjukvården.

Ändringsförslag 38
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Tillvägagångssätt, stycke 1
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Denna forskning kommer att öka vår 
förståelse för hur man mer effektivt skall 
kunna främja god hälsa, förebygga och 
behandla de stora sjukdomarna och bedriva 
hälsovård. Den kommer att bidra till att 
integrera den stora mängden genomiska 
data och ge upphov till nya kunskaper och 
tillämpningar inom medicin och bioteknik. 
Den kommer att gynna den överbryggande 
hälsoforskningen, vilket är väsentligt om 
man vill dra praktisk nytta av forskningen 
inom biomedicin. Den kommer att ge 
Europa möjlighet att bidra mer effektivt till 
de internationella ansträngningarna att 
bekämpa sjukdomar med global 
omfattning, vilket illustreras genom det 
pågående initiativet ”Partnerskapet mellan 
Europa och utvecklingsländerna inom 
området klinisk prövning” (EDCTP) som 
bekämpar HIV/AIDS, malaria och 
tuberkulos (artikel 169). Den kommer att 
stärka den hälsopolitiskt drivna 
forskningen på EU-nivå, särskilt när det 
gäller jämförelser av modeller, system, 
data och nationella databaser.

Denna forskning kommer att öka vår 
förståelse för hur man mer effektivt skall 
kunna främja god hälsa, förebygga och 
behandla de stora sjukdomarna och bedriva 
hälsovård. Den kommer att bidra till att 
integrera den stora mängden genomiska 
data och ge upphov till nya kunskaper och 
tillämpningar inom medicin och bioteknik. 
Den kommer att gynna den överbryggande 
hälsoforskningen, vilket är väsentligt om 
man vill dra praktisk nytta av forskningen 
inom biomedicin och på detta sätt bidra 
till att förbättra människors hälsa och 
livskvalitet. 
För klinisk forskning om många 
sjukdomar (t.ex. cancer, hjärt- och 
kärlsjukdomar, inbegripet trombos, 
reumatiska sjukdomar, sjukdomar i 
andningsorganen, infektionssjukdomar,
mentala och neurologiska sjukdomar, 
framför allt de som är förknippade med 
åldrande, t.ex. Alzheimers sjukdom och 
Parkinsons sjukdom), krävs 
internationella multicenterprövningar för 
att ett tillräckligt antal patienter skall 
kunna undersökas på kort tid. För 
epidemiologisk forskning krävs många 
olika grupper och internationella nätverk 
för att betydande slutsatser skall kunna 
dras. Utvecklingen av ny diagnostik för 
och behandling av sällsynta störningar 
och den epidemiologiska forskningen om 
dessa störningar kräver också metoder 
där många länder deltar för att antalet 
patienter i varje studie skall kunna höjas. 
Hälsopolitiskt baserad forskning på 
europeisk nivå gör det också möjligt att 
jämföra modeller, system, data och 
patientmaterial som finns i nationella 
databaser och biobanker och kommer att 
ge Europa möjlighet att bidra mer effektivt 
till de internationella ansträngningarna att 
bekämpa sjukdomar med global 
omfattning, vilket illustreras genom det 
pågående initiativet ”Partnerskapet mellan 
Europa och utvecklingsländerna inom 
området klinisk prövning” (EDCTP) som 
bekämpar HIV/AIDS, malaria och 
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tuberkulos (artikel 169). Den kommer att 
stärka den hälsopolitiskt drivna 
forskningen på EU-nivå, särskilt när det 
gäller jämförelser av modeller, system, 
data och nationella databaser.

Motivering

Man får inte glömma biomedicinens huvudsakliga mål, som är att förbättra människors hälsa 
och livskvalitet.

Här ges endast några exempel på fall då stödet på europeisk nivå bidrar med ett viktigt 
mervärde och främjar framsteg inom forskningen.

Ändringsförslag 39
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Tillvägagångssätt, stycke 1a (nytt)

För detta ändamål kommer man att 
eftersträva största möjliga 
komplementaritet och samverkan med 
övriga gemenskapsprogram och 
gemenskapsåtgärder samt med nationella 
och regionala forskningsprogram som 
bedrivs i de olika medlemsstaterna.

Motivering

Det är nödvändigt att få till stånd en god samordning mellan samtliga program på såväl 
gemenskapsnivå som mellan medlemsstaterna för att koncentrera insatserna och undvika 
dubbelarbete.

Ändringsförslag 40
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Tillvägagångssätt, stycke 2

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

Denna forskning kommer att bidra till att 
förbättra konkurrenskraften för EU:s 
sektorer för medicinsk bioteknik och 
medicinteknik, där de små och medelstora 
företagen är de största ekonomiska 
drivkrafterna, samt för 
läkemedelsindustrin. Man kommer att 
vidta åtgärder som främjar små och 
medelstora företags deltagande i 
forskning, utveckling och innovation 
genom att anslå ett belopp på minst 
20 procent av den budget som avsatts för 
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kommer att läggas vid att överbrygga 
klyftan mellan själva forskningen och 
utnyttjandet av resultaten, genom stöd till 
etablering av koncept och klinisk 
validering. Denna forskning kommer också 
att bidra till utvecklingen av normer och 
standarder för sådan ny och avancerad 
terapi (t.ex. regenerativ medicin) som krävs 
för att EU:s industri skall kunna konkurrera 
på världsmarknaden.

detta prioriterade tema. Det finns framför 
allt planer på att stödja en europeisk 
teknikplattform om innovativa läkemedel, 
som skall hjälpa till att undanröja 
forskningshindren inom 
läkemedelsutvecklingen. Särskild vikt 
kommer att läggas vid att överbrygga 
klyftan mellan själva forskningen och 
utnyttjandet av resultaten, genom stöd till 
etablering av koncept och klinisk 
validering. Denna forskning kommer också 
att bidra till utvecklingen av normer och 
standarder för sådan ny och avancerad 
terapi (t.ex. regenerativ medicin) som krävs 
för att EU:s industri skall kunna konkurrera 
på världsmarknaden.

Motivering

Små och medelstora företag utgör stommen i det europeiska näringslivet. Det är dock allmänt 
känt att det är svårt för dessa företag att bedriva FoU och innovationsverksamhet. Man måste 
därför med hjälp av mer konkreta och intensiva åtgärder stimulera de små och medelstora 
företagens deltagande i sjunde ramprogrammet. 

För att dessa åtgärder skall vara effektiva krävs en garanterad minimibudget som förutsätter 
en effektiv förvaltning.

Ändringsförslag 41
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Tillvägagångssätt, stycke 2a (nytt)

Forskningen med överblivna mänskliga 
embryon, i deras första utvecklingsstadier 
(upp till 14 dagar), som särskilt skapats 
för att behandla infertilitet i syfte att öka 
antalet lyckade assisterade befruktningar
men som inte längre behövs och som 
därför kommer att förstöras måste 
finansieras eftersom sådan forskning är 
tillåten i vissa medlemsstater, där den 
regleras strikt och övervakas av behöriga 
myndigheter.

Motivering

Forskningen med överblivna embryon som kommer att förstöras är viktig för att få fram nya 
stamceller som gör det möjligt att förbättra behandlingarna av infertilitet och öka 
kunskaperna om orsakerna bakom medfödda eller dödliga sjukdomar. Sådan forskning 
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bedrivs under strikt kontroll och övervakas noggrant av behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna.

Det måste tas fram nya embryonala stamcellslinjer för att man skall kunna utnyttja alla 
möjligheter som denna forskning erbjuder och upprätthålla unionens ledande och oberoende 
ställning på detta område.

Ändringsförslag 42
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Tillvägagångssätt, stycke 2b (nytt)

Kunskap om de faktorer som påverkar 
hälsan är avgörande för att hälsosamma 
vanor skall kunna främjas, sjukdomar 
förebyggas och tjänster planeras. 
Forskningen på detta område bör öka 
kunskapen om miljöfaktorer och sociala 
och genetiska faktorer samt om deras 
betydelse för uppkomsten av sjukdomar. 

Motivering

I dagens värld är det av grundläggande betydelse att förebygga sjukdomar, och det är därför 
absolut nödvändigt att stärka forskningen och studierna kring de faktorer som påverkar 
uppkomsten av sjukdomar.

Ändringsförslag 43
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Tillvägagångssätt, stycke 2c (nytt)

Det är viktigt att genom forskning, 
utveckling och innovation ta fram 
alternativa metoder till djurförsök i den 
biomedicinska forskningen för att bemöta 
allmänhetens oro över detta fenomen; 
denna fråga måste därför beaktas i 
samband med all viktigare verksamhet 
inom detta forskningsområde. I synnerhet 
bör de möjligheter som erbjuds av 
stamcellstekniker, särskilt embryonala 
stamcellstekniker, utforskas även i detta 
syfte.

Motivering

För att uppfylla kraven i protokollet om djurskydd och djurens välfärd, bemöta den 
europeiska allmänhetens allvarliga oro inför djurförsök, bidra till uppnåendet av målen i 
rådets direktiv 86/609/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra 
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författningar om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål 
samt för att minska användningen av icke-mänskliga primater i forskningen, måste EU lyfta 
fram behovet av att utveckla och validera alternativ till djurförsöken.

Ändringsförslag 44
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Tillvägagångssätt, stycke 3

Könsrelaterade aspekter kommer att 
beaktas och integreras i projekten när så är 
nödvändigt. Särskild vikt kommer att 
läggas vid att så tidigt som möjligt meddela 
forskningsresultat och inleda dialog med 
allmänheten (särskilt med 
patientorganisationer) om ny utveckling till 
följd av biomedicinsk och genetisk 
forskning. Det kommer också att 
säkerställas att spridningen och 
utnyttjandet av resultaten sker i bred skala.

Könsrelaterade aspekter kommer att 
beaktas och integreras i projekten när så är 
nödvändigt. Ofta är riskfaktorer, 
biologiska mekanismer, orsaker, kliniska 
symptom, följder och behandlingar när 
det gäller olika sjukdomar och åkommor 
inte desamma hos kvinnor som hos män. 
Det finns även sjukdomar som endast 
eller i högre utsträckning drabbar kvinnor 
respektive män (t.ex. fibromyalgi och 
kronisk trötthet som drabbar kvinnor i 
mycket högre utsträckning än män). Inom
all verksamhet som finansieras inom 
ramen för detta tema bör det således vara 
möjligt att i forskningsprotokollen, 
metoderna och resultatanalyserna beakta 
dessa skillnader. Särskild vikt kommer att 
läggas vid att så tidigt som möjligt meddela 
forskningsresultat och inleda dialog med 
allmänheten (särskilt med 
patientorganisationer) om ny utveckling till 
följd av biomedicinsk och genetisk 
forskning. Det kommer också att 
säkerställas att spridningen och 
utnyttjandet av resultaten sker i bred skala.

Motivering

Det är viktigt att snarast integrera könsaspekterna i utformningen och tillämpningen av 
hälsopolitiken. Kronisk trötthet och fibromyalgi är sjukdomar som inte syns på grund av 
svårigheten att diagnostisera dem och bristen på resurser för forskning kring och behandling 
av dem. Uppskattningsvis 90 procent av de personer som drabbas av dessa sjukdomar är 
kvinnor. Det rör sig således om könsbetingade sjukdomar.

Det är viktigt att snarast undersöka vad som ligger bakom dessa sjukdomar och förbättra 
behandlingarna. Därför måste forskningsanslagen ökas. 

Ändringsförslag 45
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Bioteknik, generiska verktyg och teknik för 
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människors hälsa, strecksats 1

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

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

Motivering

Dataanalysen bör inte enbart ske på grundval av experiment, utan alla möjligheter och 
resurser som bioinformatiken erbjuder bör utnyttjas, vilken banar väg för ett helt spektrum av 
nya möjligheter.

Ändringsförslag 46
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Bioteknik, generiska verktyg och teknik för 

människors hälsa, strecksats 2

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

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

Motivering

Att integrera den medicinska vetenskapen med utvecklingen av telekommunikationer och 
informationsteknik innebär ett mycket positivt framsteg för de olika verksamhetsområdena 
inom hälsovården. För att förbättra både den enskilda människans hälsa och hälsotillståndet 
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i samhället är det viktigt att utnyttja telemedicinen. Detta är ett instrument genom vilket 
sjukvårdspersonal använder informations- och kommunikationsteknik för utbyte av 
information när det gäller diagnos, behandling och förebyggande av sjukdomar eller skador, 
forskning och uppföljning samt kontinuerlig utbildning av sjukvårdspersonalen.

Ändringsförslag 47
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Bioteknik, generiska verktyg och teknik för 

människors hälsa, strecksats 3

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

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

Motivering

Forskningen med stamceller till förmån för folkhälsan är mycket viktig och det sker stora 
framsteg på detta område.

Hänsyn bör tas till den nya vävnadsodlingsteknik som snabbt håller på att utvecklas, eftersom 
den kan skapa hållbara substitut som återställer, underhåller eller förbättrar den mänskliga 
vävnadens eller de mänskliga organens funktion. Dess effekter för den individuella och 
kollektiva hälsan samt för människors livskvalitet är mycket positiva.

Ändringsförslag 48
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Bioteknik, generiska verktyg och teknik för 

människors hälsa, strecksats 4

- Förutsägande av terapiers lämplighet, 
säkerhet och effektivitet: Utveckling och 
validering av parametrar, verktyg, metoder 
och standarder för att patienterna skall 
kunna få tillgång till nya bioläkemedel (för 
konventionella läkemedel kommer dessa 
frågor att tas upp i det föreslagna 

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

gemensamma teknikinitiativet om 
innovativa läkemedel). Man kommer att 
fokusera på metoder som farmakogenomik 
samt in silico-, in vitro- (inklusive 
alternativ till djurförsök genom att i 
synnerhet använda stamcellstekniker, 
särskilt embryonala stamcellstekniker) 
och in vivometoder och modeller.

Motivering

För att uppfylla kraven i protokollet om djurskydd och djurens välfärd, bemöta den 
europeiska allmänhetens allvarliga oro inför djurförsök, bidra till uppnåendet av målen i 
rådets direktiv 86/609/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål 
samt för att minska användningen av icke-mänskliga primater i forskningen, måste EU lyfta 
fram behovet av att utveckla och validera alternativ till djurförsöken.

Ändringsförslag 49
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 2, punktsats 1

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

• Sjukdomar i hjärnan och till hjärnan 
relaterade sjukdomar: Bättre förståelse för 
hjärnans integrerade struktur och dynamik, 
samt studier av sjukdomar i hjärnan och 
sjukdomar som är förknippade med 
åldrande (t.ex. demens, Alzheimers eller 
Parkinsons sjukdom) och forskning om 
nya terapier. Man kommer att fokusera på 
att utforska hjärnfunktioner från molekyler 
till kognition, och särskilt på att uppnå en 
övergripande förståelse av hjärnan med 
hjälp av interaktionsmodeller i komplexa 
nätverk. Det kommer att bedrivas 
forskning för att bekämpa neurologiska 
och psykiska sjukdomar och störningar, 
inklusive regenerativa och restorativa 
terapeutiska metoder.

Motivering
Till följd av de demografiska förändringarna blir dessa sjukdomar allt vanligare bland EU:s
befolkning.

För att förstå vissa sjukdomar som Alzheimer eller epilepsi är det viktigt att utveckla 
övergripande modeller av hjärnan med hjälp av interaktionsnät.
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Ändringsförslag 50
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 3, punktsats 2

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

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

Motivering
Hepatit C är ett vanligt förekommande kroniskt hälsoproblem med negativa konsekvenser för 
sjukhusen, särskilt för sådana specialistavdelningar som sysslar med dialys.

Ändringsförslag 51
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 4, punktsats 1

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

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

Motivering

Tack vare nya terapier och läkemedel, vars samtliga aspekter måste beaktas, görs det 
kontinuerligt nya framsteg när det gäller att bekämpa cancer.

Det är viktigt att noggrant undersöka riskfaktorerna, som i de flesta fall är avgörande för 
cancerns uppkomst och som måste analyseras för att sjukdomen skall kunna förhindras och 
risken för att den skall uppstå minskas.
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Ändringsförslag 52
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 4, punktsats 2

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

• Hjärt- och kärlsjukdomar, inbegripet 
trombos: Man kommer att fokusera på 
miljöfaktorer, diagnos, förebyggande, nya 
läkemedel/terapier för behandling och 
övervakning av hjärt- och kärlsjukdomar 
(inklusive kärlaspekter av stroke) med 
hjälp av tvärvetenskapliga metoder.

Motivering
Förekomsten av trombos ökar alltmer, och en tidig diagnos av denna sjukdomstyp kommer att 
minska risken för hjärtinfarkter och stroke.

Ändringsförslag 53
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 4, punktsats 3a (ny)

• Reumatiska sjukdomar: Man kommer 
att fokusera på sjukdomsorsaker, tidig 
diagnos och biologiska markörer för 
reumatiska sjukdomar samt behandling, 
med särskild betoning på inflammatoriska 
reumatiska sjukdomar.

Motivering

Cirka en tredjedel av EU:s befolkning, dvs. omkring 100 miljoner människor, drabbas någon 
gång i livet av reumatiska sjukdomar. Man måste snarast stärka forskningsinsatserna och 
stödja det gränsöverskridande samarbetet för att öka kunskaperna om orsakerna till dessa 
sjukdomar och hitta nya och bättre botemedel.

Vikten av forskning om reumatiska sjukdomar underströks genom Europaparlamentets 
antagande av sin skriftliga förklaring nr 389 av den 13 oktober 2005.

Ändringsförslag 54
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Omsättning av forskningsresultat till gagn för 

människors hälsa, strecksats 4, punktsats 5

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

• Andra kroniska sjukdomar: Man kommer 
att fokusera på sjukdomar utan dödlig 
utgång men med svåra konsekvenser för 
livskvaliteten under ålderdomen, såsom 
funktionshinder, nedsatt syn och hörsel och 
andra kroniska sjukdomar (t.ex. 
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reumatiska sjukdomar). fibromyalgi och kronisk trötthet) och 
narkotikarelaterade sjukdomar. Särskild 
uppmärksamhet kommer att fästas vid 
forskning för att förhindra dopning inom 
idrotten.

Motivering

Uppskattningsvis 90 procent av de personer som drabbas av fibromyalgi och kronisk trötthet 
är kvinnor. Det är viktigt att snarast undersöka vad som ligger bakom dessa sjukdomar, 
förbättra behandlingarna och jämföra resultaten. Därför måste forskningsanslagen ökas.

Forskning kring orsakerna till narkotikaberoende samt följderna och konsekvenserna av 
sådant beroende kan inbegripas i denna punkt.

Det är viktigt att EU involverar sig i forskningen för att bekämpa dopning.

Ändringsförslag 55

• Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Optimering av hälsovården för Europas 
medborgare, strecksats 1

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

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

Motivering

Faktorer som människors och gruppers livskvalitet och kostvanor påverkar på ett avgörande 
sätt människors hälsa och samverkar positivt eller negativt med andra faktorer. Därför är det 
viktigt att beakta dessa faktorer i samband med forskning på hälsoområdet.

Ändringsförslag 56
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Optimering av hälsovården för Europas 

medborgare, strecksats 2
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- Omsättning av kliniska resultat i klinisk 
praxis, dvs. bättre utnyttjande av läkemedel 
och lämplig tillämpning av interventioner 
inriktade på beteende och organisation 
samt hälsoterapier och -teknik. 
Patientsäkerheten kommer att 
uppmärksammas särskilt, så att man kan 
ringa in vad som är bästa kliniska praxis, 
förstå beslutsfattandet i kliniska situationer 
inom primär- och specialistvården, samt 
uppmuntra en sjukvård som är baserad på 
fakta och patientansvar. Man kommer att 
fokusera på jämförande studier av 
strategier och undersökningar av resultaten 
av olika interventioner, däribland 
läkemedel, och ta hänsyn till uppgifter från 
läkemedelsövervakningen, patientspecifika 
faktorer (t.ex. genetiska förutsättningar, 
ålder, kön och tilltro till behandlingen) 
samt förhållandet kostnader och nytta.

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

Motivering

För att kunna garantera största möjliga patientsäkerhet är det viktigt att beakta läkemedlens 
bieffekter, som kan få oförutsedda negativa resultat.

Det är också nödvändigt att beakta den nya, alltmer avancerade sjukvårdstekniken samt god 
praxis, som bör harmoniseras på EU-nivå så att den tillämpas enhetligt inom alla delar av 
hälsovården.

Ändringsförslag 57
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Optimering av hälsovården för Europas 

medborgare, strecksats 3

- Kvalitet och, solidaritet inom hälsovården 
samt dess hållbarhet: Upprättande av en 
bas i förhållande till vilken de olika 
länderna kan anpassa sin hälsovård mot 
bakgrund av andras erfarenheter, där 
viktiga faktorer som nationellt 
sammanhang och befolkningsrelaterade 
särdrag beaktas (åldrande, mobilitet, 

- Kvalitet, effektivitet och solidaritet inom 
hälsovården samt dess hållbarhet: 
Upprättande av en bas i förhållande till 
vilken de olika länderna kan lära av 
varandra och förbättra sin hälsovård mot 
bakgrund av andras erfarenheter, där 
viktiga faktorer som nationellt 
sammanhang, tillgång och 
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migration, utbildning, socio-ekonomisk 
situation och förändringar på 
arbetsmarknaden, osv.) Man kommer att 
fokusera på de organisatoriska, 
ekonomiska och regleringsmässiga 
aspekterna av hälsovårdsystemen, 
genomförandet av dem och resultaten i 
fråga om effektivitet och lika möjligheter. 
Investeringsfrågor och mänskliga resurser 
kommer att uppmärksammas särskilt. 

befolkningsrelaterade särdrag beaktas 
(åldrande, mobilitet, migration, utbildning, 
socio-ekonomisk situation och förändringar 
på arbetsmarknaden, osv.) Man kommer att 
fokusera på de organisatoriska, 
ekonomiska och regleringsmässiga 
aspekterna av hälsovårdsystemen (bedöma 
de olika interventionernas kostnader, 
effektivitet och fördelar, däribland 
interventioner med anknytning till 
patientsäkerheten), genomförandet av dem 
och resultaten i fråga om effektivitet och 
lika möjligheter. Investeringsfrågor och
mänskliga resurser kommer att 
uppmärksammas särskilt.

Motivering

Syftet är att förbättra hälsovårdssystemen genom att lära av andra.

Det är viktigt att beakta hur lätt det är för människor att få tillgång till hälsovårdssystemet.

Ändringsförslag 58
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Verksamhet, Optimering av hälsovården för Europas 

medborgare, strecksats 3a (ny)

- Lämplig användning av nya tekniker 
och terapier. Säkerhetsaspekter på lång 
sikt och effektiv övervakning av storskalig 
användning av ny medicinteknik (även 
utrustning) och avancerade terapiformer 
som särskilt garanterar en hög 
folkhälsoskyddsnivå. 

Motivering

I överensstämmelse med ramprogrammet bör det särskilda programmet även omfatta lämplig
användning av nya tekniker och terapier.

Ändringsförslag 59
Bilaga I, Teman, punkt 1 - Hälsa, Internationellt samarbete, stycke 1

Internationellt samarbete är en del av 
temaområdet och det är av särskilt stor 
betydelse för forskningsområden inriktade 
på globala hälsoproblem, som 
antimikrobiell resistens, hiv/aids, malaria, 

Det internationella samarbetet bör 
inriktas på två prioriterade aspekter: 
samarbete med industriländer om 
särskilda frågor av gemensamt intresse, 
som i huvudsak bör ha anknytning till 



PR\613357SV.doc 43/123 PE 368.072v03-00

SV

tuberkulos och nya pandemier. Detta kan 
också involvera fastställande av nya 
prioriteringar i fråga om internationella 
initiativ, såsom ”Global HIV Vaccine 
Enterprise” (internationell 
forskningsallians inriktad på att få fram ett 
hiv-vaccin). Under förutsättning att ett 
långsiktigt partnerskap mellan Europa och 
utvecklingsländerna på området klinisk 
forskning blir konsoliderat på lång sikt, 
kommer ytterligare stöd att ges till 
Partnerskapet mellan Europa och 
utvecklingsländerna på området klinisk 
prövning (EDCTP) i förhållande till 
resultat och framtida behov. 
EDCTP-programmet kommer också i 
fortsättningen att inriktas på avancerad 
klinisk prövning i syfte att utveckla nya 
vaccin, mikrobicider och läkemedel mot de 
tre sjukdomarna i länderna i Afrika söder 
om Sahara.

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

Motivering

Det måste ske en seriös, strikt och objektiv utvärdering av åtgärderna för vetenskapligt 
utvecklingssamarbete, och därför är det bra att underbygga programkommitténs åsikt med 
hjälp av en extern vetenskaplig och teknisk utvärdering.

Ändringsförslag 60
Bilaga I, Teman, punkt 2 - Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Mål

Att skapa en europeisk kunskapsbaserad 
bioekonomi där vetenskap, industri och 
berörda parter på andra områden 
sammanförs för att utnyttja nya och 
framväxande forskningsmöjligheter 
inriktade på sociala och ekonomiska frågor 
som den växande efterfrågan på säkrare 
och hälsosammare livsmedel av högre 
kvalitet (utan att djuren och deras 
välbefinnande eller landsbygden förloras 

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

förnybara bioresurser, den ökande risken 
för epizootiska och zoonotiska sjukdomar 
och livsmedelsrelaterade störningar, hoten 
mot en hållbar och säker jordbruks-,
fiskeri- och boskapsproduktion (till följd 
av bl.a. klimatförändringar). Samtidigt får 
djuren och deras välbefinnande samt 
landsbygden inte förloras ur sikte.

Motivering

Målbeskrivningen för denna punkt bör särskilt omfatta frågan om att uppnå en miljövänlig 
produktion som dessutom är ekonomiskt och socialt hållbar. Det är även lämpligt att här 
göra åtskillnad mellan vattenbruk och fiske, i analogi med texten i övrigt, eftersom de kräver 
skilda tillvägagångssätt.

Ändringsförslag 61
Bilaga I, Teman, punkt 2 - Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Tillvägagångssätt, stycke 1

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

Syftet med detta temaområde är att försöka
stärka kunskapsbasen, frambringa 
innovationer och tillhandahålla strategiskt 
stöd för att bygga upp en europeisk 
kunskapsbaserad bioekonomi (KBBE). 
Forskningen kommer att inriktas på hållbar 
förvaltning, produktion och utnyttjande av 
bioresurser, via en tvärvetenskaplig 
forskningssatsning som följer den 
europeiska strategin för biovetenskap och 
bioteknik, samt på konvergens med annan 
teknik. Syftet med detta är att få fram 
hälsosamma, säkra, miljöeffektiva, 
högkvalitativa och därmed
konkurrenskraftiga livsmedelsprodukter
från Europas jordbruks-, fiske- (däribland 
skaldjur), vattenbruks-, djurfoder-,
livsmedels- , hälso- och 
skogsbruksbaserade eller -relaterade 
industri. Forskningen kommer att ge 
viktiga bidrag till genomförandet och 
utarbetandet av EU:s politik och 
lagstiftning och den kommer särskilt att 
handla om eller stödja utvecklingen av de 
organoleptiska aspekter samt kost- och 
säkerhetsaspekter som konsumenterna 
efterlyser, den gemensamma 
jordbrukspolitiken, jordbruks- och 
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vattenbruk. Forskningen kommer också att 
inriktas på att utveckla nya och redan 
existerande indikatorer till stöd för analys, 
utveckling och övervakning av dessa 
politikområden.

handelsfrågor, förordningar om 
livsmedelssäkerhet, djurhälsopolitik, 
bekämpning av djursjukdomar och 
djurskyddskrav i gemenskapen, miljö och 
biologisk mångfald, bevarandet av 
mångfalden inom jord- och skogsbruket,
EU:s skogsbruksstrategi och den 
gemensamma fiskeripolitiken som syftar 
till att få till stånd en hållbar utveckling 
inom fiske och vattenbruk. Forskningen 
kommer också att inriktas på att utveckla 
nya och redan existerande indikatorer till 
stöd för analys, utveckling och 
övervakning av dessa politikområden.

Motivering

Konsumenterna bör stå i fokus när resurser avsätts och åtgärder vidtas för att bemöta deras 
växande krav i frågor som gäller livsmedlens näringsvärde, kvalitet och säkerhet.

Ändringsförslag 62
Bilaga I, Teman, punkt 2 - Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Tillvägagångssätt, stycke 2

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

Framför allt livsmedelsindustrin, som till 
90 % utgörs av små och medelstora 
företag, kommer att delta i och dra nytta av 
mycket av forskningen, som t.ex. 
verksamheten för riktad teknikspridning 
och tekniköverföring, särskilt när det gäller 
integrering och spridning av avancerade 
och miljöeffektiva tekniker, metoder och 
processer samt utveckling av standarder. 
Åtminstone 20 procent av budgeten för 
detta prioriterade temaområde kommer att 
användas för att uppmuntra små och 
medelstora företags deltagande.

Mång- och tvärvetenskap kommer att 
främjas så att högteknologiska 
företagsstarter baserade på bio-, nano- och 
informations och kommunikationsteknik 
bidrar stort på områden som växtförädling, 
förbättrade grödor och växtskydd, 
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avancerad detektions- och 
övervakningsteknik för att garantera 
livsmedelssäkerhet och -kvalitet, samt nya 
industriella bioprocesser. 

All verksamhet som bedrivs i anslutning 
till detta prioriterade tema kommer att 
vara föremål för informations- och 
vetenskapliga spridningsåtgärder.

Motivering

För att verkligen bidra till de små och medelstora företagens deltagande på dessa områden 
måste det fastställas en tröskel för stödet inom detta prioriterade temaområde.

Ändringsförslag 63
Bilaga I, Teman, punkt 2 - Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Tillvägagångssätt, stycke 2a 

(nytt)

Man kommer att eftersträva största 
möjliga synergieffekter och 
komplementaritet med andra 
gemenskapsprogram och 
gemenskapsåtgärder, i synnerhet de som 
utgår från den gemensamma 
jordbrukspolitiken och den gemensamma 
fiskeripolitiken samt de som har 
anknytning till landsbygdsutvecklingen 
(t.ex. Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling – EJFLU) eller till 
miljöfrågor (t.ex. LIFE+).

Motivering

Verksamhet som finansieras via det sjunde ramprogrammet bör vara nära knuten till 
verksamhet som stöds genom andra program så att de kompletterar varandra.

Ändringsförslag 64
Bilaga I, Teman, punkt 2 - Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Verksamhet, Hållbar 

produktion och förvaltning av biologiska resurser från land-, skogs- och vattenmiljöer, 
strecksats 2

- Ökad hållbarhet och konkurrenskraft 
(jämsides med minskande miljöeffekter) 
inom jordbruk, skogsbruk, fiske och 
vattenbruk genom utveckling av ny teknik 
och utrustning, nya övervakningssystem, 

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

nya växtförädlings- och 
produktionssystem, förbättringar av den 
vetenskapliga och tekniska basen för 
fiskeriförvaltning och en bättre förståelse 
av samspelet mellan olika system (jordbruk 
och skogsbruk, fiske och vattenbruk) 
genom en metod som inbegriper hela 
ekosystemet. 

- Bevarande av inhemska ekosystem (t.ex. 
i Medelhavsområdet), utveckling av 
biokontrollagenter och en mikrobiologisk 
inriktning på den biologiska mångfalden 
och metagenomiken. För landbaserade 
biologiska resurser kommer särskild 
tonvikt att läggas vid resurssnåla och 
ekologiska produktionssystem, 
kvalitetsproduktionsplaner, effekterna av 
genetiskt modifierade organismer samt ett 
hållbart, konkurrenskraftigt och 
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mångfacetterat jord- och skogsbruk. Man 
kommer även att främja förbättrad 
resursförvaltning och nya typer av foder, 
samt nya sorters växter (grödor och träd) 
med förbättrad sammansättning och 
uppbyggnad samt som är stresståligare och 
kräver mindre gödningsmedel. Detta 
kommer att stödjas genom forskning i 
biosäkerhet samt samexistens och 
spårbarhet när det gäller nya 
växtförädlingssystem och -produkter. 

- Växthälsan och skyddet av skördar
kommer att förbättras genom bättre 
kunskaper om ekologi, skadedjursbiologi, 
sjukdomar, ogräs och andra hot samt 
genom stöd till kontroll av sjukdomsutbrott 
och till förbättring av verktyg och teknik 
för en hållbar skadedjurs- och 
ogräsförvaltning. För biologiska resurser 
från havsmiljöer kommer tyngdpunkten att 
läggas vid grundläggande biologiska 
funktioner, säkra och miljövänliga 
produktionssystem och säkert och 
miljövänligt foder till odlade arter, samt 
vid fiskeribiologi, dynamiken inom blandat 
fiske, samspelet mellan olika 
fiskeverksamheter och det marina 
ekosystemet samt vid flottbaserade, 
regionala och fleråriga förvaltningssystem.

Motivering

Den sittande kommissionsledamoten med ansvar för jordbruksfrågor har vid upprepade 
tillfällen betonat att det är nödvändigt att stödja och bättre bevara EU:s inhemska produkter 
för att förbättra dem och göra dem mer konkurrenskraftiga. Det är också nödvändigt att 
främja forskningen kring miljövänliga metoder för att bekämpa bioinvasioner från skadliga 
grödor, skadedjur etc.

Ändringsförslag 65
Bilaga I, Teman, punkt 2 - Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Verksamhet, Hållbar 

produktion och förvaltning av biologiska resurser från land-, skogs- och vattenmiljöer, 
strecksats 3

- Optimerad animalieproduktion och 
optimerat djurskydd, såväl inom jordbruk 
som fiske och vattenbruk, bl.a. genom 
utnyttjande av kunskaper på området 
genetik, nya uppfödningsmetoder, ökad 

- Optimerad animalieproduktion och 
optimerat djurskydd och optimerad 
djurhälsa, såväl inom jordbruk som fiske 
och vattenbruk, bl.a. genom utnyttjande av 
kunskaper på området genetik, nya 
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förståelse för djurens fysiologi och 
beteende och ökad förståelse och kontroll 
av smittsamma djursjukdomar, även 
zoonoser. De senare kommer också att 
åtgärdas genom utveckling av nya verktyg 
för övervakning, förebyggande och 
kontroll, genom underbyggande och 
tillämpad forskning om vaccin och 
diagnostik, och genom studier av ekologin 
hos kända och framväxande smittsamma 
agens och andra hot (t.ex. illvilliga 
handlingar) samt av effekterna av olika 
typer av jordbrukssystem och klimatet. Ny 
kunskap när det gäller säkra metoder för 
bortskaffande av animaliskt avfall och 
förbättrad förvaltning av biprodukter 
kommer också att utvecklas.

uppfödningsmetoder, ökad förståelse för 
djurens fysiologi och beteende och ökad 
förståelse och kontroll av smittsamma 
djursjukdomar, även zoonoser och deras 
patogena mekanismer. De senare kommer 
också att åtgärdas genom utveckling av nya 
verktyg för övervakning, förebyggande och 
kontroll, genom underbyggande och 
tillämpad forskning om vaccin och 
diagnostik, och genom studier av ekologin 
hos kända och framväxande smittsamma 
agens och andra hot (t.ex. illvilliga 
handlingar) samt av effekterna av olika 
typer av jordbrukssystem och klimatet. Ny 
kunskap när det gäller säkra metoder för 
bortskaffande av animaliskt avfall och 
förbättrad förvaltning av biprodukter 
kommer också att utvecklas.

- Hänsyn kommer att tas till andra hot 
mot en hållbar och säker 
livsmedelsproduktion, såsom eventuella 
effekter av klimatförändringarna på 
produktionsprocesserna.

Motivering

För att kontrollera zoonoser är det extremt viktigt att tillämpa kriterier för att förebygga och 
spåra infektionshärdarna och de mekanismer som ligger bakom uppkomsten av de virus som 
orsakar zoonoserna. Därför är det väl motiverat att främja åtgärder för att undersöka varför 
patogenerna uppkommer och hur de uppför sig.

Ändringsförslag 66
Bilaga I, Teman, punkt 2 - Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Verksamhet, Hållbar 

produktion och förvaltning av biologiska resurser från land-, skogs- och vattenmiljöer, 
strecksats 4

- Tillhandahålla de verktyg som 
beslutsfattare och andra aktörer behöver 
som stöd för genomförandet av lämpliga 
strategier, policy och lagstiftning, särskilt 
för att stödja skapandet av en europeisk 
kunskapsbaserad bioekonomi och 
landsbygds- och kustområdenas 
utveckling. Den gemensamma 
fiskeripolitiken får stöd genom att man 
utvecklar anpassningsbara metoder som 
kan ligga till grund för en övergripande 

- Tillhandahålla de verktyg som 
beslutsfattare och andra aktörer behöver 
som stöd för genomförandet av lämpliga 
strategier, policy och lagstiftning, särskilt 
för att stödja skapandet av en europeisk 
kunskapsbaserad bioekonomi och 
landsbygds- och kustområdenas 
utveckling. Den gemensamma 
fiskeripolitiken får stöd genom att man 
utvecklar anpassningsbara metoder som 
kan ligga till grund för en övergripande 
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strategi för skörd av marina resurser. 
Forskningen kommer oavsett 
politikområde att omfatta 
socio-ekonomiska studier, jämförande 
utredningar om olika jordbrukssystem, 
kostnad/nyttoanalyser av 
fiskeriförvaltningssystem, forskning kring 
uppfödning av djur som inte är ämnade för 
livsmedelsbruk, samspelet med 
skogsbruket samt studier som syftar till att 
förbättra inkomsterna i landsbygds- och 
kustområden.

strategi för skörd av marina resurser. 
Forskningen kommer oavsett 
politikområde att omfatta 
socio-ekonomiska, miljörelaterade och 
etiska studier, jämförande utredningar om 
olika jordbrukssystem, 
kostnad/nyttoanalyser av 
fiskeriförvaltningssystem, forskning kring 
uppfödning av djur som inte är ämnade för 
livsmedelsbruk, samspelet med 
skogsbruket samt studier som syftar till att 
förbättra inkomsterna i landsbygds- och 
kustområden.

Motivering

De etiska principer som ligger till grund för djurskyddspolitiken och för miljövänliga 
fångstmetoder angår även vattenbruket och fisket.

Ändringsförslag 67

• Bilaga I, Teman, punkt 2 - Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Verksamhet, Från bord till 
jord: Livsmedel, hälsa och välbefinnande, rubriken

Från bord till jord: Livsmedel, hälsa och 
välbefinnande

Från gaffel till gård: Livsmedel, hälsa och 
välbefinnande

Motivering

När det hänvisas till temaområdena i det sjunde ramprogrammets allmänna del benämns 
denna punkt ”från gaffel till gård”. Denna beteckning föreslås dels för att uppnå 
överensstämmelse med den allmänna texten, dels därför att den stärker hälso- och 
konsumentskyddet.

Ändringsförslag 68
Bilaga I, Teman, punkt 2 - Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Verksamhet, Från bord till 

jord: Livsmedel, hälsa och välbefinnande, strecksats 2

- Förstå kostvanor och deras determinanter 
som en avgörande kontrollerbar faktor 
både för ökning och minskning av 
uppkomsten av kostrelaterade sjukdomar 
och störningar. Detta innebär att man måste 
utveckla och tillämpa nutrigenomik och 
systembiologi samt studera samspelet 
mellan föda, fysiologiska och psykologiska 
funktioner. Detta kan leda till ändrat 
innehåll i bearbetade livsmedel och 

- Förstå kostvanor och deras determinanter 
som en avgörande kontrollerbar faktor 
både för ökning och minskning av 
uppkomsten av kostrelaterade sjukdomar 
och störningar, inbegripet fetma (hos barn 
och vuxna) och allergier, näringslära i 
samband med förebyggande av 
sjukdomar, inbegripet kunskap om 
livsmedlens hälsosamhet, egenskaper och 
innehåll. Detta innebär att man måste 
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utveckling av nya livsmedel, dietiska 
livsmedel och livsmedel med närings- och 
hälsodeklarationer. Utredningar rörande 
traditionella, lokala och säsongsbetingade 
livsmedel och kostvanor kommer också att 
bidra stort till att kartlägga inverkan av 
vissa livsmedel och kostvanor på hälsan 
samt till att utveckla integrerade 
näringsriktlinjer.

utveckla och tillämpa nutrigenomik och 
systembiologi samt studera samspelet 
mellan föda, fysiologiska och psykologiska 
funktioner. Detta kan leda till ändrat 
innehåll i bearbetade livsmedel och 
utveckling av nya livsmedel, dietiska 
livsmedel och livsmedel med närings- och 
hälsodeklarationer. Utredningar rörande
traditionella, lokala och säsongsbetingade 
livsmedel och kostvanor kommer också att 
bidra stort till att kartlägga inverkan av 
vissa livsmedel och kostvanor på hälsan 
samt till att utveckla integrerade 
näringsriktlinjer.

Motivering

Genom detta ändringsförslag integreras de olika initiativ rörande kostvanor och sund mat 
som Europeiska unionen redan främjar genom andra instrument, såsom 
folkhälsoprogrammen, i det sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag 69
Bilaga I, Teman, punkt 2 - Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Verksamhet, Från bord till 

jord: Livsmedel, hälsa och välbefinnande, strecksats 3

- Optimera innovationerna inom Europas 
livsmedelsindustri genom integrering av 
avancerad teknik i traditionell 
livsmedelsproduktion, utnyttjande av viktig 
processteknik för att öka livsmedlens 
funktionalitet, utveckling och 
demonstration av högteknologisk och 
miljövänlig bearbetning och emballering, 
intelligenta kontrolltillämpningar och 
effektivare förvaltning av biprodukter, 
avfall och energi. Ny forskning kommer 
också att leda till utveckling av hållbar och 
ny teknik för foder (framför allt för att 
garantera säker bearbetning och säkert 
foderinnehåll) och för kvalitetskontroll.

- Optimera innovationerna inom Europas 
livsmedelsindustri genom integrering av 
avancerad teknik i traditionell 
livsmedelsproduktion, utnyttjande av viktig 
processteknik för att öka livsmedlens 
funktionalitet, utveckling av nya 
ingredienser och produkter, metoder och 
tekniker för konservering, organoleptiska 
aspekter av livsmedelsproduktionen och 
nya livsmedelskomponenter, utveckling 
och demonstration av högteknologisk och 
miljövänlig bearbetning och emballering, 
intelligenta kontrolltillämpningar och 
effektivare förvaltning av biprodukter, 
avfall och energi. Ny forskning kommer 
också att leda till utveckling av hållbar och 
ny teknik för foder (framför allt för att 
garantera säker bearbetning och säkert 
foderinnehåll) och för kvalitetskontroll.

Motivering
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Innovation inom livsmedelsproduktionen bör innebära mer än att bara odla eller framställa 
nya livsmedel. Å ena sidan kan och bör man förbättra teknikerna med anknytning till 
livsmedlens ursprung och deras innehåll genom att nya formler tas fram. Å andra sidan är det 
nödvändigt att fortsätta att forska kring produktionsprocesstekniker (för att få fram bättre 
förpacknings- och lagringsmetoder etc.).

Ändringsförslag 70
Bilaga I, Teman, punkt 2 - Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Verksamhet, Biovetenskap och 

bioteknik för hållbara non-foodprodukter och -processer, strecksats 1

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

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

- Bioteknik för nya och förbättrade 
högkvalitativa förnybara skogsbaserade 
produkter och processer med högt 
mervärde kommer att användas eller 
utvecklas för en hållbarare skogs- och 
träproduktion, också när det gäller timmer 
och förnybara bioenergiresurser. 
- Slutligen kommer man att granska 
möjligheterna att enbart med bioteknikens 
hjälp eller i kombination med växtsystem 
och kemiska katalysatorer, upptäcka, 
övervaka, behandla och avlägsna 
föroreningar. Tyngdpunkten kommer att 
läggas på att maximera det ekonomiska 
värdet av avfalls- och biprodukter genom 
nya bioprocesser.

- Hänsyn kommer även att tas till åtgärder 
avsedda att bevara naturarvet och särskilt 
natursköna platser, vilka har visat sig ha 
en avgörande betydelse för att främja en 
hållbar och miljövänlig landsbygdsturism. 

Motivering

På 1990-talet utvecklade American Chemical Society begreppet ”gröna kemikalier” eller 
hållbara kemikalier för att beteckna utformning, utveckling och genomförande av produkter 
och processer som minskar eller avskaffar bruket och skapandet av ämnen som är skadliga 
för människan eller miljön. Det är särskilt viktigt att detta begrepp ingår i de nya mål som EU 
har ställt upp när det gäller biobränslen och bioenergikällor.

Det måste ingå åtgärder för att bevara naturarvet eftersom de potentiella fördelarna är 
mycket stora både när det gäller ekonomi och hållbarhet.

Ändringsförslag 71
Bilaga I, Teman, punkt 2 - Livsmedel, jordbruk och bioteknik, Internationellt samarbete, 

stycke 1



PE 368.072v03-00 54/123 PR\613357SV.doc

SV

Internationellt samarbete är en prioritering 
inom livsmedels-, jordbruks- och 
bioteknikforskningen och kommer att 
uppmuntras kraftigt över hela 
temaområdet. Forskning av särskilt intresse 
för utvecklingsländerna kommer att få stöd 
och här kommer millenieutvecklingsmålen 
att beaktas tillsammans med redan 
pågående verksamhet. Särskilda åtgärder 
kommer att vidtas för att gynna samarbete 
med prioriterade partnerregioner och -
länder (särskilt de som är involverade i 
biregionala dialoger och bilaterala 
forsknings- och teknikavtal) och 
grannländer, tillväxtekonomier och 
utvecklingsländer.

Internationellt samarbete är en prioritering 
inom livsmedels-, jordbruks- och 
bioteknikforskningen och kommer att 
uppmuntras kraftigt över hela 
temaområdet. Forskning av särskilt intresse 
för utvecklingsländerna kommer att få stöd 
och här kommer millenieutvecklingsmålen 
att beaktas tillsammans med redan 
pågående verksamhet (t.ex. nätverk för att 
förbättra mark- och vattenförvaltningen).
Särskilda åtgärder kommer att vidtas för att 
gynna samarbete med prioriterade 
partnerregioner och -länder (särskilt de 
som är involverade i biregionala dialoger 
och bilaterala forsknings- och teknikavtal) 
och grannländer, tillväxtekonomier och 
utvecklingsländer.

Motivering

Med tanke på den idé om solidaritet och utvecklingssamarbete som genomsyrar detta stycke 
är det på sin plats att betona vikten av att exportera vår teknik och vårt kunnande när det 
gäller mark- och vattenresursförvaltning.

Ändringsförslag 72
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Mål

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

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

Att minska den digitala klyftan är en av utmaningarna för det nya kunskapssamhälle och den 
nya kunskapsekonomi som håller på att byggas upp. Det åligger de offentliga myndigheterna 
att garantera att utvecklingen av kunskapssamhället sker utan risk för att det uppstår en 
digital klyfta. Europeiska unionens olika instrument och program måste bidra till att detta 
mål uppnås. Därför måste ett av de prioriterade målen för den verksamhet som är kopplad till 
det sjunde ramprogrammet vara att minska den digitala klyftan.

Ändringsförslag 73
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Inledning, stycke 1

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

Informations- och 
kommunikationstekniken (IKT) spelar en 
unik och erkänd roll när det gäller att 
frambringa innovationer, kreativitet och 
konkurrenskraft inom alla industrigrenar 
och tjänstesektorer. Den är av 
grundläggande betydelse i samband med 
centrala samhälleliga utmaningar och för 
moderniseringen av offentlig tjänster.
Dessutom stöttar den framstegen på alla 
vetenskapliga och tekniska områden.
Europa måste därför ha full kontroll över 
och kunna forma den framtida 
utvecklingen inom IKT, samt se till att 
IKT-baserade tjänster och produkter sprids 
och används till största möjliga nytta för 
medborgarna och företagsvärlden. 
Samtidigt är det nödvändigt att lyfta fram 
hur IKT kan användas som ett instrument 
för att garantera social och territoriell 
sammanhållning genom att låta samtliga 
medborgare och företag få ta del av 
informationssamhällets fördelar, 
oberoende av deras geografiska läge, kön 
eller ekonomiska och sociala ställning. 
En av prioriteringarna för IKT-relaterad 
forskning och teknisk utveckling bör 
därför vara att minska den digitala 
klyftan och hindren för tillgång till 
information.

Motivering

IKT har en enorm potential när det gäller att bidra till social och territoriell 
sammanhållning, men den kan även medföra en risk för att vissa samhällsgrupper och företag 
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ställs utanför det nya kunskapssamhället. Därför är det viktigt att utvecklingen av 
informationssamhället sker utan risk för att det uppstår en digital klyfta och att forskningen 
och den tekniska utvecklingen spelar en framträdande roll vid framtagandet av lösningar som 
gör det möjligt att undvika hinder för tillgång till information, oberoende av individens 
egenskaper.

Ändringsförslag 74
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Inledning, stycke 4

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

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

Motivering

Förtydligande: Texten blir tydligare om man talar om en total integrering av IKT.

Ändringsförslag 75
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Inledning, stycke 4a 

(nytt)

Att närma IKT till individers och 
organisationers behov innebär att man 
måste dölja dess komplexitet för att göra 
den enkel och tillgänglig och för att 
tillhandahålla tillförlitliga och säkra 
tillämpningar och tjänster som kan 
anpassas till användarnas behov.
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Motivering

Man får inte förlora användarnas behov ur sikte, och därför krävs det ett enklare och mer 
lättillgängligt samspel med användarna som är bättre anpassat efter deras behov.

Ändringsförslag 76
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Inledning, stycke 5

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

Verksamheten kommer att täcka samarbete 
och nätverksinsatser, stödja gemensamma 
teknikinitiativ – inklusive utvalda aspekter 
av forskningen på områdena 
nanoelektronik och inbyggda datasystem –
och nationella 
programsamordningsinitiativ (även på 
området boende med hemtjänst).
Prioriterad verksamhet kommer att omfatta 
ämnen som bygger på bland annat de 
europeiska teknikplattformarnas arbete.
Samverkan över temagränserna kommer 
också att utvecklas med anknuten 
verksamhet inom andra särskilda program. 
Man kommer även att eftersträva största 
möjliga synergieffekter och
komplementaritet med andra 
gemenskapsprogram och 
gemenskapsåtgärder, i synnerhet 
strukturfonderna, programmet för 
konkurrenskraft och innovation, 
initiativet i-2010 samt medlemsstaternas 
nationella och regionala IKT-program.

Motivering

Alla program på såväl gemenskaps- som medlemsstatsnivå måste vara väl samordnade för att 
överlappningar skall kunna undvikas.

Ändringsförslag 77
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Inledning, stycke 6

Ett aktivt deltagande från de små och
medelstora företagens och andra mindre 
enheters sida är väsentligt, med tanke på 
deras framträdande roll i samband med 
innovationsfrämjande. De har också vital 
betydelse för utvecklingen och främjandet 

Det finns många små och medelstora
företag som sysslar med IKT och de 
kommer därför att ägnas särskild 
uppmärksamhet. Man kommer att främja 
deras deltagande i forsknings-, 
utvecklings- och innovationsverksamhet 
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av nya sätt att se på IKT och 
IKT-tillämpningarna samt för 
omsättningen av dessa i affärstillgångar.

och minst 20 % av budgeten för detta 
prioriterade program kommer att avsättas 
för detta.

För att uppfylla detta mål underlättas de 
små och medelstora företagens 
deltagande genom kluster i samband med 
projekt och teknikplattformar, samtidigt 
som det kommer att krävas en garanterad 
minimibudget.

Motivering

Det är ingen hemlighet att små och medelstora företag har svårt att bedriva forsknings-, 
utvecklings- och innovationsverksamhet. Deras deltagande måste uppmuntras genom 
konkreta åtgärder som klusterbildning. För att göra dessa åtgärder effektiva krävs det en 
garanterad minimibudget.

Ändringsförslag 78
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Inledning, stycke 6a 

(ny)

Särskilt vikt kommer att fästas vid 
spridning av forskningsresultat på 
IKT-området och vid främjande av 
vetenskaplig medvetenhet bland 
allmänheten, i syfte att föra forskningen 
och tekniken närmare samhället. 

Motivering

Det är mycket viktigt att allmänheten vet så mycket som möjligt om resultaten av forskningen 
på IKT-området. På så vis förs vetenskapligt kunnande närmare samhället, och allmänheten 
kommer att vara mer och bättre informerad om betydelsen av de vetenskapliga framstegen på 
IKT-området samt om deras fördelar och positiva tillämpningar.

Ändringsförslag 79
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Inledning, stycke 6b 

(ny)

Säkra kommunikationer: Nya 
kodifieringstekniker som är mer 
avancerade än den mjukvarubaserade 
kryptografin. Utveckling och utvärdering 
av krypteringssystem baserade på 
hårdvara för trådlösa, satellitbaserade 
eller optiska system. Utformning av 
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kompakta och kraftfulla 
kodifieringsmekanismer. Utvärdering av 
vilka säkerhetsnivåer som kan uppnås. 
Användning av oregelbundna bärvågor 
(chaotic waves) för att höja 
sändningarnas säkerhetsnivå. 
Utvärdering av denna tekniks lönsamhet 
och av hur den kan integreras i befintliga
kommunikationsnät.

Motivering

Inom den europeiska samhällsstrukturen är det viktigt att undersöka kommunikationsnätens 
säkerhet. Det är viktigt att hitta alternativ till de traditionella mjukvarubaserade 
krypteringsteknikerna. Hårdvarubaserad informationskryptering kan vara både ett alternativ 
och ett komplement till dagens tekniker. Den europeiska forskningen är ledande på detta 
område.

Ändringsförslag 80
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

Stöttepelare inom IKT, strecksats 2

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

- Allmänt utbredda kommunikationsnät 
med stor kapacitet: mobil- och 
bredbandsteknik och -system som omfattar 
både markbundna nät och satellitnät, 
konvergens mellan fasta, mobila och 
trådlösa nät och tjänster samt sändningsnät 
med omfattning från individnivå till 
regional nivå och global nivå, 
infrastruktur och arkitektur för 
distribution av tjänster, interoperabilitet 
mellan trådlösa och fasta 
kommunikationstjänster och -
tillämpningar, förvaltning av 
nätverksbaserade resurser (inklusive 
tjänsters effektivitet och kvalitet), 
möjlighet till omkonfigurering av tjänster, 
komplexa nätverk med ad hoc-baserad 
intelligent multimediautrustning, sensorer 
och mikrochips. 

Motivering

Inte bara näten utan även tjänsterna bör konvergeras, eftersom allmänheten vill kunna ta 
emot dessa tjänster oberoende av vilken infrastruktur som används.

I samband med förvaltningen av nätverksresurser är det särskilt viktigt att kontrollera att 
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kraven på tjänstekvalitet uppfylls då näten är lätt överbelastade.

Då effektivitet är eftersträvansvärt i alla lägen bör den alltid betonas.

Ändringsförslag 81
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

Stöttepelare inom IKT, strecksats 3

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

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

Motivering

Första delen av motiveringen berör inte den svenska versionen.

När det gäller IKT är standardiseringsstödet av grundläggande betydelse eftersom det utan 
standardisering är omöjligt att uppnå de skalekonomier som gör IKT lönsam. 

Ändringsförslag 82
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

Stöttepelare inom IKT, strecksats 4

- Programvara, gridteknik, säkerhet och 
driftsäkerhet: teknik, verktyg och metoder 
för dynamisk och pålitlig mjukvara, 
arkitektur- och ”middleware”-system som 
underbygger kunskapsintensiva tjänster 

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

distributionstjänster av hög kvalitet samt 
teknik, verktyg och metoder för att 
utveckla och validera arkitektur- och 
”middleware”-system som underbygger 
kunskapsintensiva tjänster som 
hjälpverktyg, serviceinriktade, 
interoperabla och skalfria infrastrukturer, 
gridliknande resursvirtualisering, 
nätverkscentrerade styrsystem, öppna 
plattformar och kollaborativa strategier för 
utveckling av mjukvara, tjänster och 
system, kompositionsverktyg, styrning av 
komplexa system, förbättring av 
driftsäkerheten och elasticiteten hos 
storskaliga, distribuerade och tillfälligt 
förbundna system och tjänster, säkra 
system och tjänster som brukarna har 
förtroende för, inklusive tillträdeskontroll 
och autentisering, dynamisk säkerhets- och 
förtroendepolicy, metamodeller för 
driftssäkerhet och förtroende samt 
införande av mjukvarumodeller i 
industrin.

Motivering

En av de brännande frågorna när det gäller mjukvaruteknik är formlerna för att mäta 
kvaliteten på datorutveckling. Denna fråga bör därför täckas in av detta forskningsområde.

Det är inte bara den teoretiska aspekten av ovanstående frågor som är viktig utan även deras 
överföring till industrin.

Ändringsförslag 83
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

Stöttepelare inom IKT, strecksats 5

- Kunskapssystem, kognitiva system och 
inlärningssystem: metoder och teknik för 
att förvärva och tolka, representera och 
individanpassa, navigera i samt söka efter, 
dela och förmedla kunskap, vilka erkänner 
de semantiska sambanden i fråga om 
innehåll som är avsett att användas både av 
människor och maskiner, artificiella system 
som uppfattar, tolkar och bedömer 
information och som kan samarbete, agera 
autonomt och lära, teorier och experiment 
som vidareutvecklar redan gjorda 

- Kunskapssystem, kognitiva system och 
inlärningssystem: metoder och teknik för 
att förvärva och tolka, representera och 
individanpassa, navigera i samt söka efter, 
dela och förmedla kunskap, vilka erkänner 
de semantiska sambanden i fråga om 
innehåll som är avsett att användas både av 
människor och maskiner, med distribuerad 
kunskapsförvaltning, artificiella system 
som uppfattar, tolkar och bedömer 
information och som kan samarbete, agera 
autonomt och lära, teorier och experiment 
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landvinningar med hjälp av våra kunskaper 
på området naturlig kognition, särskilt 
inlärning och minnesfunktioner, även i 
syfte att utveckla systemen för mänsklig 
inlärning.

som vidareutvecklar redan gjorda 
landvinningar med hjälp av våra kunskaper 
på området naturlig kognition, särskilt 
inlärning och minnesfunktioner, även i 
syfte att utveckla systemen för mänsklig 
inlärning.

Motivering

Kommunikationsinfrastruktur bygger på distribution och kunskapsförvaltningen måste därför 
också distribueras. Därför är det lämpligt att uttryckligen nämna detta inom ramen för detta 
forskningsområde.

Ändringsförslag 84
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, 

Stöttepelare inom IKT, strecksats 6

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

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

Motivering

Det talade språket borde vara det naturligaste mediet i samspelet mellan användare och 
system. Det är lämpligt att uttryckligen nämna detta för att betona behovet av att stödja 
forskning, utveckling och innovation på detta område.

Ändringsförslag 85
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, Integrering 

av teknik, strecksats 2

- Hemmiljö: kommunikation, övervakning, 
kontroll och assistans för hemmet, 
byggnader och offentliga lokaler, sömlös 
interoperabilitet och utnyttjande av all form 

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

av apparatur, med beaktande av 
kostnadseffektivitet, pris och 
användarvänlighet, nya tjänster (inbegripet 
underhållningstjänster) och nya former 
för interaktivt digitalt innehåll och 
interaktiva tjänster, tillträde till information 
och kunskapsförvaltning.

Motivering

Första delen av motiveringen berör inte den svenska versionen.

Frågor som rör underhållningsinnehåll måste ingå i detta område.

Ändringsförslag 86
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, Forskning 

om tillämpningar, strecksats 1, understrecksats 1

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

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

Mätresultaten måste skickas konfidentiellt till ett övervakningscentrum där en yrkeskunnig 
person kan analysera dem. Det är därför viktigt att komplettera cykeln när det gäller 
forskning, utveckling och innovation.

Befolkningens åldrande nödvändiggör forskning kring och utveckling av nya metoder som 
minskar trycket på sjukhusen och samtidigt förbättrar människors livskvalitet utan att minska 
omfattningen av den hjälp som erhålls.

Ändringsförslag 87
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, Forskning 

om tillämpningar, strecksats 1, understrecksats 1a (ny)

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

Motivering

IKT har en direkt och omedelbar effekt på den individuella livskvaliteten, eftersom den 
möjliggör bättre och lättare tillgång till information samt viktiga offentliga tjänster och 
frekvent använda privata tjänster, vilket underlättar användningen av dessa och tillgången till 
den information som de erbjuder.

Ändringsförslag 88
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, Forskning 

om tillämpningar, strecksats 1, understrecksats 2

- Till nytta för offentliga förvaltningar:
utnyttjande av IKT inom ramen för en 
tvärvetenskaplig strategi inom offentliga 
förvaltningar, kombinerat med
organisatoriska förändringar och ny 
kompetens i syfte att leverera innovativa, 
medborgartillvända tjänster till alla, 
avancerad IKT-baserad forskning och 
lösningar för att förbättra den demokratiska 
processen och de offentliga tjänsternas 
effektivitet och kvalitet, interaktion med 
och mellan förvaltningar och regeringar, 
samt stöd till processer för utarbetande av 
lagstiftning och politik på alla 
demokratiska nivåer.

- Till nytta för offentliga förvaltningar:
utnyttjande av IKT inom ramen för en 
tvärvetenskaplig strategi inom offentliga 
förvaltningar, kombinerat med 
organisatoriska förändringar och ny 
kompetens i syfte att leverera innovativa, 
medborgartillvända tjänster till alla, 
avancerad IKT-baserad forskning och 
lösningar för att förbättra den demokratiska 
processen (inbegripet e-demokrati) och de 
offentliga tjänsternas effektivitet och 
kvalitet, interaktion med och mellan 
förvaltningar och regeringar, samt stöd till 
processer för utarbetande av lagstiftning 
och politik på alla demokratiska nivåer.
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Motivering

IKT kan och måste stödja demokratin. På detta område har e-demokrati obegränsade 
möjligheter genom att främja och understödja allmänhetens deltagande i det politiska livet 
och snabba upp dataflöden och informationsutbyten utan onödig byråkrati.

Ändringsförslag 89
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, Forskning 

om tillämpningar, strecksats 1, understrecksats 3

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

Berör inte den svenska versionen.

Ändringsförslag 90
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, Forskning 

om tillämpningar, strecksats 2, understrecksats 2

- Teknikunderstödda system för lärande, 
verktyg och tjänster som är anpassade till 
olika användare i olika sammanhang, 
frågor som rör mänskligt lärande när 
processen förmedlas via IKT, förbättring 
av människors möjligheter att delta aktivt i 
lärandeprocessen.

- Teknikunderstödda system för lärande 
(inklusive e-lärande), verktyg och tjänster 
som är anpassade till olika användare i 
olika sammanhang med anknytning till 
harmoniseringen av de europeiska 
utbildningssystemen, frågor som rör 
mänskligt lärande när processen förmedlas 
via IKT, förbättring av människors 
möjligheter att delta aktivt i 
lärandeprocessen. Livslångt lärande.

Motivering

E-lärande förenklar lärandet: IKT som tillämpas inom undervisningen undanröjer 
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avståndsfaktorn i traditionella distansundervisningsmetoder, minskar 
kommunikationsfördröjningen, oberoende av var deltagarna befinner sig, och utvecklar bl.a. 
studenternas datorkunskaper. 

Kontinuerlig fortbildning är nödvändig för att hålla sig ajour på ett område som IKT där de 
tekniska förändringarna sker mycket snabbt.

Ändringsförslag 91
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, Forskning 

om tillämpningar, strecksats 3, understrecksats 1

- Dynamiska, nätverksorienterade 
affärssystem för skapande och leverering 
av produkter och tjänster, decentraliserad 
kontroll och förvaltning av intelligenta 
resurser, digitala företagsekosystem, 
särskilt mjukvarulösningar som kan 
anpassas till små och medelstora 
organisationers behov, samarbetstjänster 
för distribuerade arbetsutrymmen 
(workspaces), ökade möjligheter till arbete 
i grupp, gruppledning och grupplösningar 
för erfarenhetsutbyte.

- Dynamiska, nätverksorienterade 
affärssystem för skapande och leverering 
av produkter och tjänster, decentraliserad 
kontroll och förvaltning av intelligenta 
resurser, digitala företagsekosystem, 
särskilt mjukvarulösningar som kan 
anpassas till små och medelstora 
organisationers behov, samarbetstjänster 
som är anpassade för distribuerade 
arbetsutrymmen (workspaces), ökade 
möjligheter till arbete i grupp, 
gruppledning och grupplösningar för 
erfarenhetsutbyte.

Motivering

Ändringsförslaget gör texten tydligare.

Ändringsförslag 92
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Verksamhet, Forskning 

om tillämpningar, strecksats 3, understrecksats 1a (ny)

– Nya möjligheter för företag: 
produktivitetsförbättringar genom 
användning av informations- och 
kommunikationsteknik, tillgång till nya 
marknader och leverantörer genom 
elektronisk handel.

Motivering

IKT erbjuder många nya möjligheter för företag som genom ny teknik kan öka sin 
produktivitet och samtidigt få större och lättare tillgång till nya marknader och ett större 
antal leverantörer.
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Ändringsförslag 93
Bilaga I, Teman, punkt 3 - Informations- och kommunikationsteknik, Reaktioner på nya 

behov och oförutsedda behov av strategier, stycke 1

En verksamhet med rubriken Framtida och 
framväxande teknik kommer att locka och 
främja tvärvetenskaplig spetsforskning 
inom framväxande IKT-relaterade 
forskningsområden. I denna verksamhet 
ingår utforskning av ny ledande forskning 
inom miniatyrisering och databehandling, 
som t.ex. utforskning av kvanteffekter, 
styrning av komplexiteten i nätbaserade 
databehandlings- och 
kommunikationssytem, utforskning av nya 
koncept för och försök med intelligenta 
system för individuellt anpassade 
produkter och tjänster.

En verksamhet med rubriken Framtida och 
framväxande teknik kommer att locka och 
på lång sikt främja målen för 
tvärvetenskaplig spetsforskning inom 
framväxande IKT-relaterade 
forskningsområden. I denna verksamhet 
ingår utforskning av ny ledande forskning 
inom miniatyrisering och databehandling, 
som t.ex. utforskning av kvanteffekter, 
användning av koncept och metoder som 
utvecklats genom studiet av komplexiteten 
i nätbaserade databehandlings- och 
kommunikationssystem och av
informations- och 
kommunikationsteknikens konsekvenser 
för det sociala beteendet, utforskning av 
nya koncept för och försök med 
intelligenta system för individuellt 
anpassade produkter och tjänster, med 
beaktande av typen av 
systemkonfiguration och mjukvarans
beteende.

Motivering

Sådan verksamhet är för närvarande begränsad till forskningslaboratorier, men vi får inte 
glömma att verksamheten så småningom skall bedrivas ute i samhället. 

Försök med systemen i fråga bör även inbegripa programmens beteende som en 
grundläggande faktor för deras bärkraft.

Kunskaper från studier av komplexa generiska fenomen är även mycket viktiga i alla analyser 
av förändringar och beteenden till följd av användningen av IKT (t.ex. Internet) i det 
europeiska samhället.

Ändringsförslag 94
Bilaga I, Teman, punkt 4 - Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, 

Mål, stycke 1

Att förbättra den europeiska industrins 
konkurrenskraft och säkerställa dess 
omställning från en resursintensiv industri 
till en kunskapsintensiv, genom utveckling 
av banbrytande kunskap för nya 

Att förbättra den europeiska industrins 
konkurrenskraft och säkerställa dess 
omställning från en resursintensiv industri 
till en kunskapsintensiv, genom utveckling 
av innovativ kunskap (och acceptera en 
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tillämpningar i gränslinjen mellan olika 
ämnesområden och olika typer av teknik.

viss ekonomisk, teknisk eller vetenskaplig 
risk) för nya tillämpningar i gränslinjen 
mellan olika ämnesområden och olika 
typer av teknik för att främja 
omställningen av den europeiska 
industrin i de flesta branscher.

Motivering

Att ta fram innovativ kunskap innebär att man måste acceptera en viss beräknad och rimlig 
ekonomisk, teknisk eller vetenskaplig risk. Det är mycket viktigt att forskning inom 
nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik främjar och underlättar en 
modernisering av den europeiska industrin i de flesta branscher.

Ändringsförslag 95
Bilaga I, Teman, punkt 4 - Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, 

Tillvägagångssätt, stycke 1

För att den europeiska industrin skall 
kunna förbättra sin konkurrenskraft behövs 
radikala innovationer. Industrin måste 
koncentrera sin kapacitet till produkter och 
teknik med stort mervärde för att kunna 
tillgodose kundernas krav och olika 
samhällsförväntningar, exempelvis på 
miljö- och hälsoområdet. Forskningen har 
en central roll när dessa 
konkurrensutmaningar skall antas. 

För att den europeiska industrin skall 
kunna förbättra sin konkurrenskraft behövs 
radikala innovationer. Industrin måste 
koncentrera sin kapacitet till produkter, 
processer och teknik med stort mervärde 
för att kunna tillgodose kundernas krav och 
olika samhällsförväntningar, exempelvis på 
miljö- och hälsoområdet. Forskningen har 
en central roll när dessa 
konkurrensutmaningar skall antas. 

Ändringsförslag 96
Bilaga I, Teman, punkt 4 - Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, 

Tillvägagångssätt, stycke 3a (nytt)

Industrins konkurrenskraft i framtiden 
kommer till stor del att avgöras av 
nanotekniken och dess tillämpningar. EU 
har en ledande roll på många områden 
inom nanoteknik, nanovetenskap, 
material och produktionsteknik. Denna 
roll måste stärkas och nya verksamheter 
måste främjas för att EU:s ställning i ett 
sammanhang med stor konkurrens på 
global nivå skall kunna säkras och 
förbättras. 
Forskning och teknisk utveckling med 
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inriktning på nanovetenskap och 
nanoteknik på olika områden skulle 
kunna påskynda omställningen av 
Europas industri.

Motivering

Den europeiska industrins framtida konkurrenskraft kommer till stor del att avgöras av 
nanotekniken och dess tillämpningar, och forskning och utveckling med inriktning på 
nanovetenskap och nanoteknik skulle därför kunna påskynda omvandlingen av Europas 
industri och göra den mer konkurrenskraftig.

Ändringsförslag 97
Bilaga I, Teman, punkt 4 - Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, 

Tillvägagångssätt, stycke 5

Temaområdet är särskilt relevant för små 
och medelstora företag, på grund av deras 
behov och betydelse inom teknikutveckling 
och teknikanvändning. Några exempel på 
särskilt relevanta områden är 
nanoinstrument, nanoverktyg och 
nanokomponenter (på grund av 
koncentrationen av högteknologiska små 
och medelstora företag med hög tillväxt 
inom denna sektor), tekniska textilier (ett 
typiskt exempel på en traditionell sektor 
som genomgår en snabb 
omvandlingsprocess som påverkar många 
små och medelstora företag), rymdsystem, 
mekanisk industri (t.ex. maskinverktyg, där 
europeiska små och medelstora företag är 
världsledande) samt andra sektorer med 
många små och medelstora företag som 
gagnas av nya affärsmodeller, materiel och 
produkter.

Temaområdet är särskilt relevant för små 
och medelstora företag, på grund av deras 
behov och betydelse inom teknikutveckling 
och teknikanvändning. Några exempel på 
särskilt relevanta områden är 
nanoinstrument, nanoverktyg och 
nanokomponenter (på grund av 
koncentrationen av små och medelstora 
företag med hög tillväxt inom denna 
sektor), tekniska textilier (ett typiskt 
exempel på en traditionell sektor som 
genomgår en snabb omvandlingsprocess 
som påverkar många små och medelstora 
företag), rymdsystem, mekanisk industri 
(t.ex. maskinverktyg, där europeiska små 
och medelstora företag är världsledande) 
samt andra sektorer med många små och 
medelstora företag som gagnas av nya 
affärsmodeller, materiel och produkter. 

Motivering

Ofta uppstår små och medelstora företag som spin-off-företag i anknytning till universitet 
eller liknande. De är då verkligen högteknologiska, även om de inte alltid är det. Därför är 
det bättre att stryka uttrycket ”högteknologiska” för att inte utesluta andra företag som 
önskar delta i denna åtgärd.

Ändringsförslag 98
Bilaga I, Teman, punkt 4 - Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, 
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Verksamhet, Nanovetenskap och nanoteknik, stycke 3a (nytt)

Forskning kommer även att bedrivas om 
nanoteknikens påverkan på samhället och 
nanovetenskapens och nanoteknikens 
betydelse för att lösa sociala problem samt 
de återverkningar och risker som viss 
utveckling inom nanotekniken kan ha och 
som ännu inte är välkända.

Motivering

Det är mycket viktigt att undersöka nanoteknikens och nanovetenskapens påverkan på 
samhället samt alla fördelar som nanoteknik och nanovetenskap kan tillföra för att lösa och 
bättre förstå sociala problem. Även en noggrann studie de återverkningar och risker som viss 
teknisk utveckling kan ha och som ännu inte är välkända och som möter motstånd i vissa 
kretsar.

Ändringsförslag 99
Bilaga I, Teman, punkt 4 - Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, 

Verksamhet, Material, stycke 1

Nya avancerade material med högre 
kunskapsinnehåll, nya funktioner och 
förbättrad prestanda får allt större betydelse 
för industrins konkurrenskraft och för en 
hållbar utveckling. Enligt 
tillverkningsindustrins nya modeller är det 
själva materialen som utgör det första
steget mot att öka produkters värde och 
förbättra deras prestanda, snarare än 
bearbetningen.

Nya avancerade och optimerade material 
med högre kunskapsinnehåll, nya 
funktioner och förbättrad prestanda får allt 
större betydelse för industrins 
konkurrenskraft och för en hållbar 
utveckling. Enligt tillverkningsindustrins 
nya modeller är det själva materialen som 
utgör det första steget mot att öka 
produkters värde och förbättra deras 
prestanda, snarare än bearbetningen.

Motivering

Här bör inte bara nya material utan även material vars egenskaper har förbättrats nämnas.

Ändringsförslag 100
Bilaga I, Teman, punkt 4 - Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, 

Verksamhet, Material, stycke 2

Forskningen kommer att inriktas på att 
utveckla nya kunskapsbaserade material 
med skräddarsydda egenskaper. Detta 
förutsätter en intelligent kontroll av 
inneboende egenskaper, bearbetning och 

Forskningen kommer att inriktas på att 
utveckla nya kunskapsbaserade material 
med skräddarsydda egenskaper. Detta 
förutsätter en intelligent kontroll av 
inneboende egenskaper, bearbetning och 
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produktion samt att man tar hänsyn till 
potentiella hälso- och miljöeffekter under 
produktens hela livscykel. Tonvikten 
kommer att läggas på nya avancerade 
material som man får fram genom att 
utnyttja nanoteknikens och bioteknikens 
möjligheter eller genom att ”lära sig av 
naturen”. Detta gäller i synnerhet 
nanomaterial, biomaterial och 
hybridmaterial med bättre prestanda.

produktion samt att man tar hänsyn till 
potentiella hälso- och miljöeffekter under 
produktens hela livscykel. Tonvikten 
kommer att läggas på nya avancerade 
material som man får fram genom att 
utnyttja nanoteknikens och bioteknikens 
möjligheter eller genom att ”lära sig av 
naturen”. Detta gäller i synnerhet 
nanomaterial, biomaterial, metamaterial
och hybridmaterial med bättre prestanda.

Motivering

Metamaterial är en ny materialkategori som har egenskaper som inte har setts i naturen och 
som inte får uteslutas från forskningen, eftersom de är viktiga för innovation och har stora 
framtidsmöjligheter. För närvarande är en av den vanligaste tillämpningen av metamaterial 
tillverkningen av platta linser.

Ändringsförslag 101
Bilaga I, Teman, punkt 4 - Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, 

Verksamhet, Ny produktionsteknik, stycke 1

En ny produktionsstrategi krävs för att 
omvandla det resursintensiva industriella 
klimatet inom EU till ett kunskapsbaserat 
sådant. Detta förutsätter en helt ny syn på 
förvärv, spridning, skydd, finansiering och 
användning av ny kunskap. I detta ingår 
också inställningen till hållbara 
produktions- och konsumtionsmönster. 
Därför måste man skapa villkor som 
främjar kontinuerlig innovation (när det 
gäller industriverksamhet och 
produktionssystem, vilket även innefattar 
konstruktion, utrustning och tjänster) och 
utvecklingen av allmänna 
”produktionstillgångar” (teknik, 
organisation och produktionsanläggningar). 
Samtidigt skall säkerhets- och miljökrav 
uppfyllas.

En ny produktionsstrategi krävs för att 
omvandla det resursintensiva industriella 
klimatet inom EU till ett kunskapsbaserat 
sådant. Detta förutsätter en helt ny syn på 
förvärv, spridning, skydd, finansiering och 
användning av ny kunskap. I detta ingår 
också inställningen till hållbara 
produktions- och konsumtionsmönster. 
Därför måste man skapa villkor som 
främjar kontinuerlig innovation (när det 
gäller industriverksamhet och 
produktionssystem, vilket även innefattar 
konstruktion, utrustning och tjänster) och 
utvecklingen av allmänna 
”produktionstillgångar” (teknik, 
automatisering, organisation av 
resurser/utrustning och 
produktionsanläggningar), och därigenom 
främja en modernisering av basindustrin i 
Europa. Samtidigt skall säkerhets- och 
miljökrav uppfyllas.

Motivering

En mer detaljerad beskrivning av vad som avses med ”allmänna produktionstillgångar” bör 
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ges. Det slutliga målet är att modernisera industrin i Europa.

Ändringsförslag 102
Bilaga I, Teman, punkt 4 - Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, 

Verksamhet, Ny produktionsteknik, stycke 2

Forskningen kommer att inriktas på ett 
antal huvudlinjer: utveckling och 
validering av nya industriella modeller och 
strategier som omfattar alla aspekter av 
produktens och processens livscykel; 
anpassningsbara produktionssystem som 
åtgärdar de begränsningar som finns i de 
nuvarande processerna och möjliggör nya 
tillverknings- och bearbetningsmetoder; 
produktionsnätverk för att utveckla verktyg 
och metoder för samarbete och 
mervärdesverksamhet på global nivå; 
verktyg för snabb överföring och 
integrering av ny teknik vid utformning 
och tillämpning av tillverkningsprocesser; 
samt utnyttjande av konvergeringen av 
nano- och bioteknik, IT och kognitiv teknik 
för utveckling av nya produkter, tekniska 
koncept och industriella möjligheter.

Forskningen kommer att inriktas på ett 
antal huvudlinjer: utveckling och 
validering av nya industriella modeller och 
strategier som omfattar alla aspekter av 
produktens och processens livscykel; 
anpassningsbara produktionssystem som 
åtgärdar de begränsningar som finns i de 
nuvarande processerna och möjliggör nya 
eller optimerade tillverknings- och 
bearbetningsmetoder; produktionsnätverk 
för att utveckla verktyg och metoder för 
samarbete och mervärdesverksamhet på 
global nivå; verktyg för snabb överföring 
och integrering av ny teknik vid 
utformning och tillämpning av 
tillverkningsprocesser; samt utnyttjande av 
konvergeringen av nano- och bioteknik, IT 
och kognitiv teknik för utveckling av nya 
produkter, tekniska koncept och 
industriella möjligheter. Särskilda 
ansträngningar måste göras för att 
integrera små och medelstora företag i 
den nya leverantörskedjans behov och för 
att högteknologiska små och medelstora 
företag startas, som en förutsättning för 
radikal industriell omställning. Minst 
20 % av budgeten för detta prioriterade 
temaområde skall avsättas för detta.

Motivering

Det måste understrykas att det är viktigt att små och medelstora företag deltar i den 
industriella utvecklingen på längre sikt, vilket endast kan främjas genom att ett särskilt 
belopp avsätts i budgeten.

Ändringsförslag 103
Bilaga I, Teman, punkt 4 - Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, 

Verksamhet, Integrering av teknik för industriella tillämpningar, stycke 2

Forskningen kommer att inriktas på nya Forskningen kommer att inriktas på nya 
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tillämpningar och nya stegvisa 
förändringar som gör att man kan klara 
stora utmaningar och fylla de FoTU-behov 
som identifierats av de olika europeiska 
teknikplattformarna. Integreringen av ny 
kunskap och nano-, material- och 
produktionsteknik kommer att stödjas i 
sektorsvisa eller sektorsövergripande 
tillämpningar inom områden som hälsa, 
konstruktion, rymdindustri, transport, 
energi, kemi, miljö, textil och beklädnad, 
massa och papper samt maskinindustri. 
Den kommer också att stödjas inom det 
allmänna ämnet arbetarskydd. 

tillämpningar och nya stegvisa 
förändringar som gör att man kan klara 
stora utmaningar och fylla de FoTU-behov 
som identifierats av de olika europeiska 
teknikplattformarna. Integreringen av ny 
kunskap och nano-, material- och 
produktionsteknik kommer att stödjas i 
sektorsvisa eller sektorsövergripande 
tillämpningar inom områden som hälsa, 
livsmedelsförädling, konstruktion 
(inbegripet anläggningsarbeten), 
rymdindustri, transport, energi, kemi, 
miljö, textil och beklädnad, skoindustri, 
massa och papper samt maskinindustri. 
Den kommer också att stödjas inom det 
allmänna ämnet arbetarskydd. 

Motivering

Dessa branscher bör inte uteslutas eftersom de kan dra nytta av forskning på området.

Ändringsförslag 104
Bilaga I, Teman, punkt 5 - Energi, Mål

Att omvandla dagens energisystem, som är 
baserade på fossila bränslen, till ett mer 
hållbart system som bygger på många olika 
energikällor och energibärare, vilket skall 
kombineras med bättre energieffektivitet. 
Syftet är att klara de allt större 
utmaningarna i fråga om 
försörjningstrygghet och klimatförändring 
och samtidigt öka den europeiska 
energiindustrins konkurrenskraft.

Att omvandla dagens energisystem, som är 
baserade på fossila bränslen, till ett mer 
hållbart system som är mindre beroende 
av importerat bränsle och som bygger på 
många olika ej förorenande, särskilt 
förnybara, energikällor och energibärare, 
vilket skall kombineras med bättre 
energieffektivitet, samt öka 
polygenereringen och inbegripa 
effektivare förbrukning och lagring av 
energi. Syftet är att klara de allt större 
utmaningarna i fråga om 
försörjningstrygghet och klimatförändring 
och samtidigt öka den europeiska 
energiindustrins konkurrenskraft.

Motivering

Europeiska unionen bör utnyttja hela sin forskningspotential för att bryta dagens beroende av 
fossila bränslen, men samtidigt måste vi koncentrera oss på vår egen produktion av råvaror 
för att uppnå en hög grad av självförsörjning. Detta kommer också att ge en alternativ 
ekonomisk sektor i regioner där det sker en omställning.
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Betoningen bör läggas på icke-förorenande energikällor och polygenerering – parallellt med 
rationalisering – som ett sätt att öka den totala energieffektiviteten och följaktligen minska 
förbrukningen.

Ändringsförslag 105
Bilaga I, Teman, punkt 5 - Energi, Tillvägagångssätt, stycke 1a (nytt)

Europa har blivit världsledande på en rad 
energitekniska områden och är 
exempelvis en pionjär när det gäller 
teknik för förnybar energi t.ex. solkraft, 
bioenergi och vindkraft. EU är också en 
global konkurrent i fråga om teknik för 
kraftproduktion och kraftdistribution och 
har en stark forskningskapacitet på 
området uppsamling och bindning av 
koldioxid. Denna ställning står emellertid 
under starkt hot från konkurrenterna (i 
synnerhet USA och Japan). Därför krävs 
det stora ansträngningar och 
internationellt samarbete för att Europa 
skall kunna behålla och utveckla sin 
ledande roll.

Motivering

Europeiska unionen måste fortsätta att vara en pionjär när det gäller förnybara energikällor 
och tydligt markera att rena källor skall vara de huvudsakliga sätten att producera energi. 
Detta kräver ökade resurser för att finansiera forskning om sådana energikällor för att 
anpassa dem till storskaliga energileverantörer, med rimliga produktionskostnader och 
konsumentpriser. De måste bli kostnadseffektiva och kunna konkurrera med energi som 
produceras i länder som väljer att fortsätta att huvudsakligen använda fossila bränslen och 
andra förorenande eller osäkra källor.

Ändringsförslag 106
Bilaga I, Teman, punkt 5 - Energi, Tillvägagångssätt, stycke 3

Ett viktigt mål för detta temaområde är att 
stärka den europeiska energisektorns 
konkurrenskraft inför den hårda globala 
konkurrensen och se till att den europeiska 
industrin har kapacitet att uppnå eller 
bibehålla en ledande ställning globalt inom 
centrala energitekniska områden. Det är 
framför allt de små och medelstora 
företagen som är energisektorns livsnerv. 

Ett viktigt mål för detta temaområde är att 
stärka den europeiska energisektorns 
konkurrenskraft inför den hårda globala 
konkurrensen och se till att den europeiska 
industrin har kapacitet att uppnå eller 
bibehålla en ledande ställning globalt inom 
centrala energitekniska områden. Det är 
framför allt de små och medelstora 
företagen som är energisektorns livsnerv. 
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De har en central ställning i energikedjan 
och en nyckelroll för främjandet av 
innovation. Det är mycket viktigt att många 
sådana företag deltar i forsknings- och 
demonstrationsverksamhet och detta 
kommer att uppmuntras aktivt.

De har en central ställning i energikedjan 
och en nyckelroll för främjandet av 
innovation. Det är mycket viktigt att många 
sådana företag deltar i forsknings-, 
utvecklings- och 
demonstrationsverksamhet och detta 
kommer att uppmuntras aktivt genom att 
20 % av budgeten för detta prioriterade 
temaområde satsas på detta.

Motivering

För att verkligen underlätta för små och medelstora företag att delta på de här områdena 
måste ett minimibelopp fastställas för stödet inom detta prioriterade temaområde.

Ändringsförslag 107
Bilaga I, Teman, punkt 5 - Energi, Tillvägagångssätt, stycke 5

För öka genomslagskraften och 
användningen av forskningsresultat 
kommer spridning av kunskap och 
överföring av resultat (exempelvis till 
beslutsfattare) att stödjas inom alla 
områden. Detta arbete kommer att 
komplettera de åtgärder som vidtas inom 
programmet Intelligent energi – Europa
(som ingår i programmet för 
konkurrenskraft och innovation) för att
stödja innovation och undanröja 
icke-tekniska hinder för en omfattande 
marknadsintroduktion av prövad 
energiteknik.

För öka genomslagskraften och 
användningen av forskningsresultat 
kommer spridning av kunskap och 
överföring av resultat (exempelvis till 
beslutsfattare) att stödjas inom alla 
områden. I praktiken kommer mång- och 
tvärvetenskap att främjas och maximal 
samverkan och komplimentaritet med 
andra gemenskapsprogram och 
gemenskapsåtgärder, t.ex. Intelligent 
energi – Europa (ingår i programmet för 
konkurrenskraft och innovation), att 
eftersträvas.

Motivering

All verksamhet som finansieras inom det sjunde ramprogrammet bör ha ett nära samband 
med den som främjas inom andra program så att verksamheterna kan komplettera varandra.

Ändringsförslag 108
Bilaga I, Teman, punkt 5 - Energi, Tillvägagångssätt, stycke 5a (nytt)

Varje åtgärd som vidtas i samband med 
detta prioriterade tema kommer att
omfattas av initiativ för information och 
spridning av forskningsresultat.
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Motivering

Initiativ för att sprida information bör vidtas för att se till att åtgärderna når slutanvändarna,
särskilt de politiska beslutsfattarna.

Ändringsförslag 109
Bilaga I, Teman, punkt 5 - Energi, Verksamhet, stycke -1 (nytt)

- Polygenerering
Utveckling av högeffektiva och 
slutanvändarinriktade integrerade 
energisystem som använder bästa 
tillgängliga och miljövänliga energikällor. 
Förbättring och utveckling av nya 
energilagringsmöjligheter. 
Nätanslutningshantering av systemen för 
att förbättra den totala effektiviteten och 
tjänsternas kvalitet.

Motivering

Med tanke på polygenereringens framsteg är det troligt att processerna för energiomvandling 
kommer att bli betydligt effektivare, att förnybara eller relativt rena energikällor kommer att 
användas i stor omfattning, att produkterna från dessa processer (mer miljövänliga än 
konventionell termoelektrisk produktion) kommer att anslutas till elnätet samt att kostnaderna 
för infrastruktur kommer att minska, vilket kommer att öka konkurrenskraften. Därför bör 
polygenerering vara föremål för forskning, utveckling och demonstration.

Ändringsförslag 110
Bilaga I, Teman, punkt 5 - Energi, Verksamhet, Vätgas och bränsleceller

Den europeiska teknikplattformen för väte 
och bränsleceller har utvecklat en 
integrerad strategi för forskning och 
spridning av resultat, som utgör basen för 
ett strategiskt, integrerat program för 
transport och stationära och portabla 
tillämpningar. Dess syfte är att ge en stabil 
teknisk grund för arbetet med att bygga 
upp en konkurrenskraftig EU-industri för 
bränslecells- och vätgasförsörjning och -
utrustning. Programmet kommer att 
omfatta grundforskning och tillämpad 
forskning samt teknisk utveckling; 
storskaliga demonstrationsprojekt som kan 
validera forskningsresultat och ge 

Den europeiska teknikplattformen för väte 
och bränsleceller har utvecklat en 
integrerad strategi för forskning och 
spridning av resultat, som utgör basen för 
ett strategiskt, integrerat program för 
transport och stationära och portabla 
tillämpningar. Dess syfte är att ge en stabil 
teknisk grund för arbetet med att bygga 
upp en konkurrenskraftig EU-industri för 
bränslecells- och vätgasförsörjning och -
utrustning. Programmet kommer att 
omfatta grundforskning och tillämpad 
forskning samt teknisk utveckling; 
storskaliga demonstrationsprojekt som kan 
validera forskningsresultat och ge 
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återkoppling för ytterligare forskning; 
övergripande och socioekonomisk 
forskning som understödjer realistiska 
övergångsstrategier och ger ett underlag för 
beslutsfattande och utveckling av 
marknadsvillkoren på rationell grund. 
Programmets tillämpade industriforskning, 
demonstrationsåtgärder och övergripande 
verksamhet kommer företrädesvis att
genomföras inom ramen för det 
gemensamma teknikinitiativet. Denna 
strategiskt ledda och målinriktade åtgärd 
kommer att kompletteras av och 
genomföras i nära samordning med 
samarbetsverksamhet som avser 
grundforskning och syftar till ett 
genombrott i fråga om kritiska material, 
processer och ny teknik.

återkoppling för ytterligare forskning; 
övergripande och socioekonomisk 
forskning som understödjer realistiska 
övergångsstrategier och ger ett underlag för 
beslutsfattande och utveckling av 
marknadsvillkoren på rationell grund. 
Programmets tillämpade industriforskning, 
demonstrationsåtgärder och övergripande 
verksamhet kan delvis genomföras inom 
ramen för det gemensamma 
teknikinitiativet. Denna strategiskt ledda 
och målinriktade åtgärd kommer att 
kompletteras av och genomföras i nära 
samordning med samarbetsverksamhet som 
avser grundforskning och syftar till ett 
genombrott i fråga om kritiska material, 
processer och ny teknik.

Motivering

Det gemensamma teknikinitiativet bör inte ensamt bära upp den övergripande verksamheten.

Ändringsförslag 111
Bilaga I, Teman, punkt 5 - Energi, Verksamhet, Produktion av förnybar el

Utveckling och demonstration av 
integrerad teknik för elproduktion med 
förnybara energikällor, som är anpassad till 
olika regionala förhållanden, för att göra 
det möjligt att avsevärt öka den förnybara 
elproduktionens andel i EU. Forskningen 
bör öka omvandlingseffektiviteten 
generellt, sänka elkostnaderna avsevärt, 
öka processernas tillförlitlighet och 
ytterligare minska miljöeffekterna. 
Tonvikten kommer att ligga på solceller, 
vind och biomassa (inbegripet den 
biologiskt nedbrytbara avfallsfraktionen). 
Dessutom kommer forskningen att syfta till 
att hela potentialen skall utnyttjas för andra 
förnybara energikällor: geotermisk energi, 
termisk solenergi, havsenergi och 
småskalig vattenkraft.

Forskning om samt utveckling och 
demonstration av integrerad teknik för 
elproduktion med förnybara energikällor, 
som är anpassad till olika regionala 
förhållanden, för att göra det möjligt att 
avsevärt öka den förnybara 
elproduktionens andel i EU. Forskningen 
bör öka omvandlingseffektiviteten 
generellt, undanröja befintliga hinder 
(vilket kommer att sänka elkostnaderna 
avsevärt), öka processernas tillförlitlighet 
och ytterligare minska miljöeffekterna. 
Tonvikten kommer att ligga på solceller, 
solvärme, vind och biomassa (inbegripet 
odlingar för energiproduktion och den 
biologiskt nedbrytbara avfallsfraktionen). 
Dessutom kommer forskningen att syfta till 
att hela potentialen skall utnyttjas för andra 
förnybara energikällor: geotermisk energi, 
termisk solenergi, havsenergi och 
småskalig vattenkraft.
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Motivering

Här föreslås att man gör inledningsfrasen för de olika punkterna enhetlig för att påminna om 
de tre vetenskapliga komponenterna: forskning, utveckling och demonstration.

Att använda solenergi för att producera elektricitet bör inte begränsas till solceller. Man bör 
även utnyttja möjligheterna med värmekraftverk och använda termiska solfångare (medium-
och högtemperatur).

Målet att utöka och förbättra energigrödeverksamheten och dess potential bör förverkligas 
genomgående.

Ändringsförslag 112
Bilaga I, Teman, punkt 5 - Energi, Verksamhet, Produktion av förnybart bränsle

Utveckling och demonstration av 
förbättrad omvandlingsteknik för hållbar 
produktion och hållbara leveranskedjor av 
fasta, flytande och gasformiga bränslen 
från biomassa (även den biologiskt 
nedbrytbara avfallsfraktionen), i synnerhet 
biodrivmedel för transportsektorn. 
Tonvikten bör ligga på nya typer av 
biobränslen och nya produktions- och 
distributionssätt för befintliga biobränslen, 
exempelvis integrerad produktion av energi 
och andra mervärdesprodukter genom 
bioraffinaderier. Forskningen syftar till att 
ge kolvinster ”från källan till användaren” 
och kommer att inriktas på att förbättra 
energieffektiviteten genom en ökad 
integrering av teknik och effektiviserad 
användning av råmateria. Man kommer 
även att behandla frågor som 
råmateriallogistik, standardförberedande 
forskning och standardisering för en säker 
och tillförlitlig användning inom 
transporter och stationära tillämpningar. 
Stöd kommer att ges för verksamhet som 
syftar till att utnyttja potentialen för 
förnybara processer som bygger på 
väteproduktion, biomassa, förnybar el och 
solenergi.

Forskning om samt utveckling och 
demonstration av förbättrad 
omvandlingsteknik för hållbar produktion 
och hållbara leveranskedjor av fasta, 
flytande och gasformiga bränslen från 
biomassa och odlingar för 
energiproduktion (även den biologiskt 
nedbrytbara avfallsfraktionen), i synnerhet 
biodrivmedel för transportsektorn. 
Tonvikten bör ligga på nya typer av 
biobränslen och nya produktions- och 
distributionssätt för befintliga biobränslen, 
exempelvis integrerad produktion av energi 
och andra mervärdesprodukter genom 
bioraffinaderier. Forskningen syftar till att 
ge kolvinster ”från källan till användaren” 
och kommer att inriktas på att förbättra 
energieffektiviteten genom en ökad 
integrering av teknik och effektiviserad 
användning av råmaterial. Man kommer 
även att behandla frågor som 
energigrödor, råmateriallogistik, 
standardförberedande forskning och 
standardisering för en säker och tillförlitlig 
användning inom transporter och stationära 
tillämpningar. Stöd kommer att ges för 
verksamhet som syftar till att utnyttja 
potentialen för förnybara processer som 
bygger på väteproduktion, biomassa, 
förnybar el och solenergi.
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Motivering

Här föreslås att man gör inledningsfrasen för de olika punkterna enhetlig för att påminna om 
de tre vetenskapliga komponenterna: forskning, utveckling och demonstration.

Målet att utöka och förbättra energigrödeverksamheten och dess potential bör förverkligas 
genomgående. Därför föreslår föredraganden att det nämns i både detta och föregående 
stycke.

Ändringsförslag 113
Bilaga I, Teman, punkt 5 - Energi, Verksamhet, Förnybara energikällor för uppvärmning och 

kylning

Utveckling och demonstration av flera 
olika tekniker för att öka potentialen för
uppvärmning och kylning från förnybara 
energikällor för att bidra till ett hållbart 
energisystem. Syftet är att sänka 
kostnaderna avsevärt, öka effektiviteten, 
minska miljöeffekterna ytterligare och 
optimera användningen av teknik under 
olika regionala förhållanden. Forsknings-
och demonstrationsverksamheten bör 
omfatta nya system och komponenter för 
industriella tillämpningar (även termisk 
avsaltning av havsvatten), fjärrvärme eller 
klimatanläggningar samt 
byggnadsintegrering och lagring av energi.

Forskning om samt utveckling och 
demonstration av flera olika tekniker för att 
öka potentialen för aktiv uppvärmning och 
kylning från förnybara energikällor, och 
förbättringar av försörjningssystemen för
passiv eller naturligt alstrad 
uppvärmning, för att bidra till ett hållbart 
energisystem. Syftet är att sänka 
kostnaderna avsevärt, öka effektiviteten, 
minska miljöeffekterna ytterligare och 
optimera användningen av teknik under 
olika regionala förhållanden. Forsknings-
och demonstrationsverksamheten bör 
omfatta nya system och komponenter för 
industriella tillämpningar (även termisk 
avsaltning av havsvatten), fjärrvärme eller 
klimatanläggningar samt 
byggnadsintegrering och lagring av energi.

Motivering

Här föreslås att man gör inledningsfrasen för de olika punkterna enhetlig för att påminna om 
de tre vetenskapliga komponenterna: forskning, utveckling och demonstration.

Europeiska unionen bör, genom sina lagstiftningsinstrument om energieffektivitet i 
byggnadskonstruktioner, i högre grad undersöka möjligheterna att använda system för passiv 
eller naturligt alstrad uppvärmning.

Ändringsförslag 114
Bilaga I, Teman, punkt 5 - Energi, Verksamhet, Teknik för uppsamling och bindning av 

koldioxid för kraftproduktion nästan utan utsläpp

Även under de närmaste årtiondena 
kommer fossila bränslen att stå för en 

Även under de närmaste årtiondena 
kommer fossila bränslen att stå för en 
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betydande andel av energiförsörjningen. 
För att göra detta alternativ miljöanpassat 
(i synnerhet när det gäller 
klimatförändringar) måste de negativa 
miljöeffekter som orsakas av användningen 
av fossila bränslen minskas dramatiskt och 
målet är en högeffektiv kraftproduktion 
nästan utan utsläpp. Utvecklingen och 
demonstrationen av effektiv och tillförlitlig 
teknik för uppsamling och bindning av 
koldioxid har stor betydelse. Målet är att 
minska kostnaderna för uppsamling och 
bindning av koldioxid till under 
20 euro/ton, med en uppsamlingsnivå på 
över 90 %, samt att säkra den långsiktiga 
stabiliteten, säkerheten och tillförlitligheten 
för bindningen av koldioxid.

betydande andel av energiförsörjningen. 
För att göra detta alternativ miljöanpassat 
(i synnerhet när det gäller 
klimatförändringar) måste de negativa 
miljöeffekter som orsakas av användningen 
av fossila bränslen minskas dramatiskt och 
målet är en högeffektiv kraftproduktion 
nästan utan utsläpp. Forskningen om samt
utvecklingen och demonstrationen av 
effektiv och tillförlitlig teknik för 
uppsamling och bindning av koldioxid har 
stor betydelse. Målet är att minska 
kostnaderna för uppsamling och bindning 
av koldioxid till under 20 euro/ton, med en 
uppsamlingsnivå på över 90 %, samt att 
säkra den långsiktiga stabiliteten, 
säkerheten och tillförlitligheten för 
bindningen av koldioxid.

Motivering

Här föreslås att man gör inledningsfrasen för de olika punkterna enhetlig för att påminna om 
de tre vetenskapliga komponenterna: forskning, utveckling och demonstration.

Ändringsförslag 115
Bilaga I, Teman, punkt 5 - Energi, Verksamhet, Ren kolteknik

Koleldade kraftverk står för en stor del av 
elproduktionen i hela världen, men det 
finns stora möjligheter för ytterligare 
effektivitetsvinster och 
utsläppsminskningar, framför allt när det 
gäller koldioxid. För att bibehålla 
konkurrenskraften och bidra till en 
begränsning av koldioxidutsläppen, 
kommer man att stödja utveckling och 
demonstration av ren 
kolomvandlingsteknik som kan öka 
anläggningarnas effektivitet och 
tillförlitlighet avsevärt, minimera 
luftföroreningarna och minska de totala 
kostnaderna, under olika driftsvillkor. Med 
tanke på den framtida kraftproduktionen 
nästan utan utsläpp bör denna verksamhet 
vara utformad så att den förbereder, 
kompletterar och är kopplad till 
utvecklingen av teknik för uppsamling och 

Koleldade kraftverk står för en stor del av 
elproduktionen i hela världen, men det 
finns stora möjligheter för ytterligare 
effektivitetsvinster och 
utsläppsminskningar, framför allt när det 
gäller koldioxid. För att bibehålla 
konkurrenskraften och bidra till en 
begränsning av koldioxidutsläppen, 
kommer man att stödja forskning om samt
utveckling och demonstration av ren 
kolomvandlingsteknik som kan öka 
anläggningarnas effektivitet och 
tillförlitlighet avsevärt, minimera 
luftföroreningarna och minska de totala 
kostnaderna, under olika driftsvillkor. Med 
tanke på den framtida kraftproduktionen 
nästan utan utsläpp bör denna verksamhet 
vara utformad så att den förbereder, 
kompletterar och är kopplad till 
utvecklingen av teknik för uppsamling och 
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bindning av koldioxid. bindning av koldioxid.

Motivering

Här föreslås att man gör inledningsfrasen för de olika punkterna enhetlig för att påminna om 
de tre vetenskapliga komponenterna: forskning, utveckling och demonstration.

Ändringsförslag 116
Bilaga I, Teman, punkt 5 - Energi, Verksamhet, Intelligenta energinät

För att underlätta övergången till ett 
hållbarare energisystem krävs en bred 
FoU-insats för att öka effektiviteten, 
flexibiliteten, säkerheten och 
tillförlitligheten för de europeiska el- och 
gassystemen och –näten. För elnäten är 
målet att omvandla de befintliga elnäten till 
ett motståndskraftigt och interaktivt 
(kunder/operatörer) servicenät och att 
undanröja hindren för storskalig utbyggnad 
och effektiv integrering av förnybara 
energikällor och distribuerad 
kraftproduktion (t.ex. bränsleceller, 
mikroturbiner och kolvmotorer). Detta 
kommer att förutsätta utveckling och 
demonstration av central 
kompetensskapande teknik (t.ex. 
innovativa IKT-lösningar, lagringsteknik 
för förnybara energikällor, kraftelektronik 
och HTS-teknik). När det gäller gasnät är 
målet att demonstrera intelligentare och 
effektivare processer och system för 
gastransport och -distribution, inbegripet 
en effektiv integrering av förnybara 
energikällor.

För att underlätta övergången till ett 
hållbarare energisystem krävs en bred 
forsknings-, utvecklings- och 
demonstrationsinsats för att öka 
effektiviteten, flexibiliteten, säkerheten och 
tillförlitligheten för de europeiska el- och 
gassystemen och –näten. För elnäten är 
målet att omvandla de befintliga elnäten till 
ett motståndskraftigt och interaktivt 
(kunder/operatörer) servicenät och att 
undanröja hindren för storskalig utbyggnad 
och effektiv integrering av förnybara 
energikällor och distribuerad 
kraftproduktion (t.ex. bränsleceller, 
mikroturbiner och kolvmotorer) samt att 
förbättra försörjningskvaliteten och göra 
det lättare för konsumenterna att på ett
mer aktivt sätt bestämma hur de skall 
täcka sina energibehov. Detta kommer att 
förutsätta utveckling och demonstration av 
central kompetensskapande teknik (t.ex. 
innovativa IKT-lösningar, lagringsteknik 
för förnybara energikällor, kraftelektronik 
och HTS-teknik). När det gäller gasnät är 
målet att demonstrera intelligentare och 
effektivare processer och system för 
gastransport och -distribution, inbegripet 
en effektiv integrering av förnybara 
energikällor och användning av biogas i 
befintliga nät.

Motivering

Här föreslås att man gör inledningsfrasen för de olika punkterna enhetlig för att påminna om 
de tre vetenskapliga komponenterna: forskning, utveckling och demonstration.

Gas- och eldistribution kräver en utbyggd, permanent infrastruktur. Utvecklingen och 
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utbyggnaden av sådan infrastruktur möter allt fler hinder. Därför bör forskning och 
utveckling utnyttjas för att integrera nya övervakningssystem i nätet för att göra det 
”intelligent”. Detta kommer i sin tur att kräva att nya driftssystem utvecklas. 

Dessutom måste allmänheten vara delaktiga i en ansvarstagande energiförbrukning.

Ändringsförslag 117
Bilaga I, Teman, punkt 5 - Energi, Verksamhet, Energieffektivitet och energibesparingar

Den enorma potentialen för 
energibesparingar och förbättrad 
energieffektivitet måste utnyttjas genom 
optimering, validering och demonstration 
av nya koncept och tekniker för byggnader, 
tjänster och industri. Detta innefattar en 
kombination av hållbara strategier och 
tekniker för ökad energieffektivitet, 
användning av förnybar energi och 
polygenerering samt storskalig integrering 
av system för styrning av efterfrågan i 
städer och samhällen. Dessa storskaliga 
åtgärder kan stödjas genom innovativ FoU 
om särskilda komponenter eller typer av 
teknik, t.ex. för polygenerering och 
ekologiska byggnader. Ett centralt syfte är
att optimera energisystemen på det lokala 
planet och balansera en betydande 
minskning av energiefterfrågan med den 
mest hållbara ekonomiskt sett överkomliga 
försörjningslösningen, vilket även omfattar 
användningen av nya bränslen i vissa 
fordonsparker

Den enorma potentialen för 
energibesparingar och förbättrad 
energieffektivitet måste utnyttjas genom 
optimering och validering av, forskning
om samt utveckling och demonstration av 
nya koncept och tekniker för byggnader, 
transporter, tjänster och industri. Detta 
innefattar en kombination av hållbara 
strategier och tekniker för ökad 
energieffektivitet, användning av förnybar 
energi och polygenerering samt storskalig 
integrering av system för styrning av 
efterfrågan i städer och samhällen. Dessa 
storskaliga åtgärder kan stödjas genom 
innovativ FoU om särskilda komponenter 
eller typer av teknik, t.ex. för 
polygenerering och ekologiska byggnader. 
Ett centralt syfte är att optimera 
energisystemen på det lokala planet och 
balansera en betydande minskning av 
energiefterfrågan med den mest hållbara 
ekonomiskt sett överkomliga 
försörjningslösningen, vilket även omfattar 
användningen av nya bränslen i vissa 
fordonsparker

Motivering

Här föreslås att man gör inledningsfrasen för de olika punkterna enhetlig för att påminna om 
de tre vetenskapliga komponenterna: forskning, utveckling och demonstration.

Transportsektorn kan inte uteslutas från den verksamhet som nämns i detta stycke.

Ändringsförslag 118
Bilaga I, Teman, punkt 6 - Miljö (inbegripet klimatförändringar), Mål

Att främja hållbar förvaltning av naturlig 
och av människan skapad miljö och 
miljöresurser genom större kunskap om 

Att främja hållbar förvaltning av naturlig 
och av människan skapad miljö och 
miljöresurser genom större kunskap om
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samverkan mellan biosfär, ekosystem och 
mänsklig verksamhet, och genom 
utveckling av ny teknik, nya verktyg och 
nya tjänster för att globala miljöfrågor skall 
kunna hanteras på ett integrerat sätt. 
Tonvikten skall ligga på prognostisering av 
förändringar i klimat-, eko-, jord- och 
havssystem, på verktyg och teknik för 
övervakning, förebyggande och
begränsning av miljö- och hälsoeffekter 
och miljö- och hälsorisker, samt för 
hållbarhet med avseende på naturlig och av 
människan skapad miljö.

samverkan mellan biosfär, ekosystem och 
mänsklig verksamhet, och genom 
utveckling av ny teknik, nya verktyg och 
nya tjänster för att globala miljöfrågor skall 
kunna hanteras på ett integrerat sätt. 
Tonvikten skall ligga på prognostisering av 
förändringar i klimat-, eko-, jord- och 
havssystem, på verktyg och teknik för 
övervakning, förebyggande, begränsning 
och anpassning av miljö- och 
hälsoeffekter och miljö- och hälsorisker, 
samt för hållbarhet med avseende på 
naturlig och av människan skapad miljö.

Motivering

Viss påverkan och vissa risker för miljön kan vara svåra att hålla tillbaka. Det är därför 
viktigt att undersöka hur de kan anpassas för att minska deras konsekvenser för människorna 
och miljön.

Ändringsförslag 119
Bilaga I, Teman, punkt 6 - Miljö (inbegripet klimatförändringar), Tillvägagångssätt, stycke 1

Det är nödvändigt att skydda miljön med 
tanke på livskvaliteten för dagens 
människor och kommande generationer 
samt ekonomisk tillväxt. Jordens 
naturresurser och den av människan 
skapade miljön belastas av växande 
befolkningar, urbanisering, jordbrukets, 
transportsektorns och energisektorns 
ständiga expansion, klimatvariationer och 
uppvärmning på lokal, regional och global 
nivå. Därför står EU inför utmaningen att 
säkra en kontinuerlig och hållbar tillväxt 
och samtidigt reducera de negativa 
miljöeffekterna. Ett EU-täckande 
samarbete är motiverat eftersom länder, 
regioner och städer har gemensamma 
miljöproblem och en kritisk massa behövs 
på grund av miljöforskningens omfattning, 
räckvidd och stora komplexitet. Denna typ 
av samarbete underlättar också gemensam 
planering, användning av sammankopplade 
och kompatibla databaser samt utveckling 
av gemensamma indikatorer, 
bedömningsmetoder och enhetliga, 

Det är nödvändigt att skydda miljön med 
tanke på livskvaliteten för dagens 
människor och kommande generationer 
samt ekonomisk tillväxt. Jordens 
naturresurser och den av människan 
skapade miljön belastas av växande 
befolkningar, urbanisering, bebyggelse 
samt jordbrukets, boskapsskötselns, 
fiskets, vattenbrukets, transportsektorns 
och energisektorns ständiga expansion, 
klimatvariationer och uppvärmning på 
lokal, regional och global nivå. Därför står 
EU inför utmaningen att säkra en 
kontinuerlig och hållbar tillväxt och 
samtidigt reducera de negativa 
miljöeffekterna. Ett EU-täckande 
samarbete är motiverat eftersom länder, 
regioner och städer har gemensamma 
miljöproblem och en kritisk massa behövs 
på grund av miljöforskningens omfattning, 
räckvidd och stora komplexitet. Denna typ 
av samarbete underlättar också gemensam 
planering, användning av sammankopplade 
och kompatibla databaser samt utveckling 
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storskaliga system för observation och 
prognoser. Dessutom behövs ett 
internationellt samarbete för att 
komplettera kunskaperna och främja bättre 
förvaltning på global nivå.

av gemensamma indikatorer, 
bedömningsmetoder och enhetliga, 
storskaliga system för observation och 
prognoser. Dessutom behövs ett 
internationellt samarbete för att 
komplettera kunskaperna och främja bättre 
förvaltning på global nivå.

Motivering

Det bör hänvisas till de konsekvenser som boskapsskötseln (till exempel gödselvattnets 
förorening av grundvattnet), fisket (till exempel när det gäller bevarandet av bestånden eller 
införande av innovativ teknik som är mer miljövänlig) och vattenbruket (till exempel fällor 
och burar vid kusterna och deras inverkan på miljön) medför för miljön, eftersom de specifikt 
omfattas av åtgärderna i detta stycke.

Ändringsförslag 120
Bilaga I, Teman, punkt 6 - Miljö (inbegripet klimatförändringar), Tillvägagångssätt, stycke 2

Forskning inom detta ämnesområde 
kommer att bidra till fullgörandet av EU:s 
och medlemsstaternas internationella 
åtaganden, t.ex. Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar, 
Kyotoprotokollet, Montrealprotokollet, 
initiativen efter Kyotoprotokollet, FN:s 
konvention om biologisk mångfald, FN:s 
konvention för bekämpning av 
ökenspridning och 2002 års 
världstoppmöte om hållbar utveckling, och 
även EU:s vatteninitiativ (samt främjandet 
av hållbar produktion och konsumtion). 
Forskningen kommer också att bidra till 
FN:s mellanstatliga panel om 
klimatförändringar och gruppen för 
jordobservation och beakta 
milleniebedömningen av ekosystem 
(Millennium Ecosystem Assessment). 
Dessutom kommer den att stödja de 
forskningsbehov som uppstår genom 
gällande och ny EU-lagstiftning och 
EU-politik, genomförandet av sjätte 
miljöhandlingsprogrammet, därmed 
förbundna tematiska strategier och andra 
nya strategier (t.ex. kvicksilverstrategin), 
handlingsplanen om miljöteknik och 
handlingsplanen om miljö och hälsa.

Forskning inom detta ämnesområde 
kommer att bidra till fullgörandet av EU:s 
och medlemsstaternas internationella 
åtaganden, t.ex. Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar, 
Kyotoprotokollet, Montrealprotokollet, 
initiativen efter Kyotoprotokollet, FN:s 
konvention om biologisk mångfald, FN:s 
konvention för bekämpning av 
ökenspridning, Stockholmskonventionen 
om långlivade organiska föroreningar och 
2002 års världstoppmöte om hållbar 
utveckling, och även EU:s vatteninitiativ 
(samt främjandet av hållbar produktion och 
konsumtion). Forskningen kommer också 
att bidra till FN:s mellanstatliga panel om 
klimatförändringar och gruppen för 
jordobservation och beakta 
milleniebedömningen av ekosystem 
(Millennium Ecosystem Assessment). 
Dessutom kommer den att stödja de 
forskningsbehov som uppstår genom 
gällande och ny EU-lagstiftning och 
EU-politik, genomförandet av sjätte 
miljöhandlingsprogrammet, därmed 
förbundna tematiska strategier och andra 
nya strategier (t.ex. kvicksilverstrategin), 
handlingsplanen om miljöteknik och 
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handlingsplanen om miljö och hälsa.

Motivering

Man bör hänvisa även till Stockholmskonventionen och mer bör göras för att främja 
forskning om långlivade organiska föroreningar.

Ändringsförslag 121
Bilaga I, Teman, punkt 6 - Miljö (inbegripet klimatförändringar), Tillvägagångssätt, stycke 2

Forskning inom detta ämnesområde 
kommer att bidra till fullgörandet av EU:s 
och medlemsstaternas internationella 
åtaganden, t.ex. Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar, 
Kyotoprotokollet, Montrealprotokollet, 
initiativen efter Kyotoprotokollet, FN:s 
konvention om biologisk mångfald, FN:s 
konvention för bekämpning av 
ökenspridning och 2002 års 
världstoppmöte om hållbar utveckling, och 
även EU:s vatteninitiativ (samt främjandet 
av hållbar produktion och konsumtion). 
Forskningen kommer också att bidra till 
FN:s mellanstatliga panel om 
klimatförändringar och gruppen för 
jordobservation och beakta 
milleniebedömningen av ekosystem 
(Millennium Ecosystem Assessment). 
Dessutom kommer den att stödja de 
forskningsbehov som uppstår genom 
gällande och ny EU-lagstiftning och 
EU-politik, genomförandet av 
sjätte miljöhandlingsprogrammet, därmed 
förbundna tematiska strategier och andra 
nya strategier (t.ex. kvicksilverstrategin), 
handlingsplanen om miljöteknik och 
handlingsplanen om miljö och hälsa.

Forskning inom detta ämnesområde 
kommer att bidra till fullgörandet av EU:s 
och medlemsstaternas internationella 
åtaganden, t.ex. Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar, 
Kyotoprotokollet, Montrealprotokollet, 
initiativen efter Kyotoprotokollet, FN:s 
konvention om biologisk mångfald, FN:s 
konvention för bekämpning av 
ökenspridning och 2002 års 
världstoppmöte om hållbar utveckling, och 
även EU:s vatteninitiativ (samt främjandet 
av hållbar produktion och konsumtion). 
Forskningen kommer också att bidra till 
FN:s mellanstatliga panel om 
klimatförändringar och gruppen för 
jordobservation och beakta 
milleniebedömningen av ekosystem 
(Millennium Ecosystem Assessment). 
Dessutom kommer den att stödja de 
forskningsbehov som uppstår genom 
gällande och ny EU-lagstiftning och 
EU-politik, genomförandet av 
sjätte miljöhandlingsprogrammet, därmed 
förbundna tematiska strategier och andra 
nya strategier (t.ex. kvicksilverstrategin), 
handlingsplanen, programmen och 
direktiven om miljöteknik och 
handlingsplanen om miljö och hälsa, eller 
åtgärder som krävs för att förbättra 
skyddsmekanismerna inom nätverket
Natura 2000.

Motivering

Med tanke på miljön i EU behöver Nätverket Natura 2000 också forskning som bidrar till 
bättre skydd av de områden av särskilt gemenskapsintresse och de särskilda 
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fågelskyddsområden som det omfattar. 

Ändringsförslag 122
Bilaga I, Teman, punkt 6 - Miljö (inbegripet klimatförändringar), Tillvägagångssätt, stycke 3

Främjandet av innovativ miljöteknik 
kommer att bidra till en hållbar 
resursanvändning samt till att motverka 
klimatförändringar och åstadkomma en 
anpassning till dem samt att skydda 
ekosystemen och den miljö som människan 
skapat. Forskningen kommer också att 
bidra till teknisk utveckling som kommer 
kan förbättra de europeiska företagens (i 
synnerhet de små och medelstora 
företagens) marknadsposition inom t.ex. 
miljöteknik. Europeiska teknikplattformar 
(som teknikplattformarna för 
vattenförsörjning och renhållning, för 
hållbar kemiindustri, för konstruktion och 
för skogsbruk) visar att det är nödvändigt
med åtgärder på EU-nivå, och 
genomförandet av relevanta delar av dessa 
plattformars forskningsagendor kommer att 
stödjas inom verksamheterna nedan. 

Främjandet av innovativ miljöteknik 
kommer att bidra till en hållbar 
resursanvändning samt till att motverka 
klimatförändringar och åstadkomma en 
anpassning till dem samt att skydda 
ekosystemen och den miljö som människan 
skapat. Forskningen kommer också att 
bidra till teknisk utveckling som kommer 
kan förbättra de europeiska företagens (i 
synnerhet de små och medelstora 
företagens) marknadsposition inom t.ex. 
miljöteknik. För att små och medelstora 
företag skall kunna bli mer delaktiga i 
forsknings-, utvecklings- och 
innovationsverksamheten inom detta 
prioriterade tema kommer 20 % av 
budgeten för verksamheten att avsättas 
för detta ändamål. Europeiska 
teknikplattformar (som teknikplattformarna 
för vattenförsörjning och renhållning, för 
hållbar kemiindustri, för konstruktion och 
för skogsbruk) visar att det är nödvändigt 
med åtgärder på EU-nivå, och 
genomförandet av relevanta delar av dessa 
plattformars forskningsagendor kommer att 
stödjas inom verksamheterna nedan. 

Motivering

Om små och medelstora företag delaktighet på detta område verkligen skall underlättas 
måste ett minimibelopp för detta prioriterade tema fastställas i budgeten.

Ändringsförslag 123
Bilaga I, Teman, punkt 6 - Miljö (inbegripet klimatförändringar), Tillvägagångssätt, stycke 4

Samordningen av nationella program 
kommer att stärkas genom att räckvidden 
breddas och fördjupas för existerande 
ERA-NET inom miljöforskningen, vilket 
även innefattar ett gemensamt 
genomförande av program inom 

Samordningen av nationella program 
kommer att stärkas genom att räckvidden 
breddas och fördjupas för existerande 
ERA-NET inom miljöforskningen, vilket 
även innefattar ett gemensamt 
genomförande av program inom 
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Östersjöforskning och nya ERA-NET. Östersjöforskning och nya ERA-NET. 
Mång- och tvärvetenskap kommer att 
främjas genom ”gemensamma 
ansökningsomgångar” när det gäller 
teman som tydligt kräver att flera 
discipliner samarbetar, t.ex. 
naturvetenskap och marinteknologi.

Motivering

I frågor med anknytning till bevarandet av den marina miljön bör mång- och 
tvärvetenskapliga arbetssätt uppmuntras, utöver arbete och samarbete mellan berörda 
aktörer och länder.

Ändringsförslag 124
Bilaga I, Teman, punkt 6 - Miljö (inbegripet klimatförändringar), Tillvägagångssätt, stycke 4a 

(nytt)

Framför allt kommer gemensam 
verksamhet inom 
Östersjöforskningsprogrammet att 
fortsätta och utökas. Samtidigt skall 
forskningsområden hållas öppna (eller 
nya forskningsområden initieras) för 
övriga vatten och hav i unionen som delas 
med tredjeländer och som kräver 
kontinuerlig övervakning på grund av en 
speciell miljösituation, såsom är fallet 
med Medelhavet.

Motivering

I kommissionens meddelande nämns det särskilda programmet för Östersjön. EU bör 
fortsätta att stödja det gemensamma programmet Bonus-169 och fortsätta (eller initiera nya) 
åtgärder för andra vatten och hav som ett viktigt bidrag till det kommande genomförandet av 
den europeiska marina strategin.

Ändringsförslag 125
Bilaga I, Teman, punkt 6 - Miljö (inbegripet klimatförändringar), Tillvägagångssätt, stycke 5

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas 
åt att stärka spridningen av resultaten av 
EU-forskningen (även genom att utnyttja 
synergieffekter med kompletterande 
finansieringsmekanismer på EU-nivå och i 
medlemsstaterna) och att få relevanta 

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas 
åt att stärka spridningen av resultaten av 
EU-forskningen och åt information om 
forskning, i syfte att närma forskning och 
teknik till det övriga samhället.
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slutanvändare att använda dessa resultat, 
genom en särskild satsning på att nå 
beslutsfattare.

Maximal samverkan och 
komplementaritet med kompletterande 
finansieringsmekanismer på EU-nivå och i 
medlemsstaterna, t.ex. det sjätte 
miljöhandlingsprogrammet, 
Urban-programmet och Life+-fonderna, 
kommer att eftersträvas .

Motivering

Initiativ för att sprida information bör vidtas för att se till att åtgärderna når slutanvändarna,
särskilt de politiska beslutsfattarna.

All verksamhet som finansieras inom det sjunde ramprogrammet bör ha ett nära samband 
med den som främjas inom andra program så att verksamheterna kan komplettera varandra.

Ändringsförslag 126
Bilaga I, Teman, punkt 6 - Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamhet, 

Klimatförändring, förorening och risker, Påverkan på miljö och klimat

Det behövs integrerad forskning om hur 
klimat- och jordsystemet fungerar för att 
observera och analysera hur dessa system 
utvecklas och förutse framtida utveckling. 
På denna grundval kan man sen utveckla 
effektiva åtgärder för anpassning till och 
begränsning av klimatförändringarna och 
deras effekter. Avancerade 
klimatförändringsmodeller som sträcker sig 
från global till lokal nivå kommer att 
utvecklas och användas för att bedöma 
förändringar, potentiella effekter och 
kritiska trösklar. Förändringar i 
atmosfärens sammansättning och vattnets 
kretslopp kommer att studeras, och 
riskbaserade strategier kommer att 
utvecklas med beaktande av ändrade 
mönster när det gäller torka, stormar och 
översvämningar. De påfrestningar på 
miljökvaliteten och klimatet som orsakas 
av förorening av luft, vatten och mark 
kommer att utredas, liksom samspelet 
mellan atmosfären, ozonskiktet i 
stratosfären, markyta, is och hav. Man 

Det behövs integrerad forskning om hur 
klimat-, jord- och havssystemen (även 
polarregionerna) fungerar för att 
observera och analysera hur dessa system 
har förändrats tidigare och hur de 
utvecklas, och förutse framtida utveckling. 
På denna grundval kan man sen utveckla 
effektiva åtgärder för anpassning till och 
begränsning av klimatförändringarna och 
deras effekter. Avancerade 
klimatförändringsmodeller som sträcker sig 
från global till lokal nivå kommer att 
utvecklas och användas för att bedöma 
förändringar, potentiella effekter och 
kritiska trösklar. Förändringar i 
atmosfärens sammansättning och vattnets 
kretslopp kommer att studeras, och 
riskbaserade strategier kommer att 
utvecklas med beaktande av ändrade 
mönster när det gäller torka, stormar och 
översvämningar. De påfrestningar på 
miljökvaliteten och klimatet som orsakas 
av förorening av luft, vatten (både 
dagvatten och grundvatten) och mark 
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kommer att beakta 
återkopplingsmekanismer och drastiska 
förändringar (t.ex. förändringar av 
havsströmmarna) och inverkan på den 
biologiska mångfalden och ekosystemen.

kommer att utredas, liksom samspelet 
mellan atmosfären, ozonskiktet i 
stratosfären, markyta, is och hav, 
däribland effekterna som ändrade 
vattennivåer har i kustområden). Man 
kommer att beakta 
återkopplingsmekanismer och drastiska 
förändringar (t.ex. förändringar av 
havsströmmarna) och inverkan på den 
biologiska mångfalden och ekosystemen.

Motivering

En studie av tidigare förändringar i jord- och havssystemen kan få fram uppgifter som kan 
bidra till att förklara och förutsäga pågående och framtida förändringar.

Dessutom uppdateras genom ändringsförslaget beskrivningen av de påfrestningar som vår 
jord- och havsmiljö för närvarande utsätts för och inkluderar frågor såsom smältande 
platåglaciärer, ändrade vattennivåer och skador på underjordiskt vatten.

Ändringsförslag 127
Bilaga I, Teman, punkt 6 - Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamhet, 

Klimatförändring, förorening och risker, Miljö och hälsa

Det behövs tvärvetenskaplig forskning om 
samspelet mellan riskfaktorer i miljön och 
människors hälsa, till stöd för 
handlingsplanen om miljö och hälsa och 
integreringen av folkhälsoaspekter och 
sjukdomskarakterisering i samband med 
nya miljörisker. Forskningen kommer att 
inriktas på upprepad exponering via olika 
exponeringsvägar, kartläggning av 
utsläppskällor och nya eller framväxande 
miljöpåverkande faktorer (t.ex. 
inomhusluft och utomhusluft, 
elektromagnetiska fält, buller och 
exponering för toxiska ämnen) och deras 
potentiella hälsoeffekter. Forskningen 
kommer också att syfta till att integrera 
forskning om biologisk övervakning av 
humant material när det gäller 
vetenskapliga aspekter, metoder och 
verktyg för att utveckla en samordnad och 
enhetlig strategi. Den kommer att omfatta 
europeiska kohortstudier, som även 
omfattar sårbara befolkningsgrupper, och 
metoder och verktyg för bättre 

Det behövs tvärvetenskaplig forskning om 
samspelet mellan riskfaktorer i miljön och 
klimatet och människors hälsa, till stöd för 
handlingsplanen om miljö och hälsa och 
integreringen av folkhälsoaspekter och 
sjukdomskarakterisering i samband med 
nya miljörisker, särskilt i stadsmiljöer 
(inklusive postindustriella områden),
Forskningen kommer att inriktas på 
upprepad exponering via olika
exponeringsvägar, kartläggning av 
utsläppskällor och nya eller framväxande 
miljöpåverkande faktorer och deras
samspel med naturliga agens och 
komponenter (t.ex. inomhusluft och 
utomhusluft, elektromagnetiska fält, buller 
och exponering för toxiska ämnen, 
hälsoeffekterna av ökad exponering för 
solstrålning, särskilt på hud och ögon) 
och deras potentiella hälsoeffekter. 
Forskning om nya eller befintliga 
kemiska ämnen, och även forskning om 
alternativ till djurförsök, kommer att 
uppmuntras i enlighet med
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riskkarakterisering, bedömning och 
jämförelser av risker och hälsoeffekter. 
Forskningen kommer att utveckla 
biologiska indikatorer och verktyg för 
utarbetande av modeller, som beaktar 
faktorer som kombinerad exponering, olika 
sårbarhetsgrad och osäkerhet. Den kommer 
också att utveckla metoder och verktyg 
som stöder beslutsfattandet (indikatorer, 
kostnads-nyttoanalyser, 
multikriterieanalyser, 
hälsokonsekvensbeskrivningar, analys av 
sjukdomsbördan och hållbarhetsanalys) för 
riskanalys, riskhantering och 
riskkommunikation samt för utveckling 
och analys av strategier.

Reach-förordningen. Forskningen 
kommer också att syfta till att integrera 
epidemiologisk forskning om biologisk 
övervakning av humant material när det 
gäller vetenskapliga aspekter, metoder och 
verktyg för att utveckla en samordnad och 
enhetlig strategi. Den kommer att omfatta 
europeiska kohortstudier, som även 
omfattar sårbara befolkningsgrupper, och 
metoder och verktyg för bättre 
riskkarakterisering, riskövervakning,
bedömning och jämförelser av risker och 
hälsoeffekter. Forskningen kommer att 
utveckla biologiska indikatorer och verktyg 
för utarbetande av modeller och för 
övervakning, som beaktar faktorer som 
kombinerad exponering, olika 
sårbarhetsgrad och osäkerhet. Den kommer 
också att utveckla metoder och verktyg 
som stöder beslutsfattandet (indikatorer, 
kostnads-nyttoanalyser, 
multikriterieanalyser, 
hälsokonsekvensbeskrivningar, analys av 
sjukdomsbördan och hållbarhetsanalys) för 
riskanalys, riskhantering och 
riskkommunikation samt för utveckling 
och analys av strategier.

Motivering

Inom verksamhet med anknytning till stadsmiljön bör särskilt postindustriella områden 
uppmärksammas.

Fenomen som nedbrytningen av ozonlagret eller sura regn påverkar atmosfären och minskar 
dess förmåga att filtrera solstrålarna. I samband med Europeiska unionens kamp mot dessa 
negativa effekter krävs det mer forskning om deras effekter på människors hälsa.

Det sjunde ramprogrammet bör dessutom vara ett grundläggande instrument för att uppfylla 
EU:s mål inom ramen för den nya Reach-förordningen om kemiska ämnen.

Ändringsförslag 128
Bilaga I, Teman, punkt 6 - Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamhet, 

Klimatförändring, förorening och risker, Naturliga risker

För att hantera naturkatastrofer krävs breda 
strategier som täcker flera risker. Det 
behövs förbättrade kunskaper och metoder 
och en integrerad ram för bedömning av 

För att hantera naturkatastrofer krävs breda 
strategier som täcker flera risker, baserade 
på en kombination av strategier för 
specifika risker och lättbegripliga planer, 
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faror, svaga punkter och risker. Man 
behöver också utveckla strategier för 
kartläggning, förebyggande och 
begränsning av effekterna, och dessa måste 
också beakta ekonomiska och sociala 
faktorer. Klimatrelaterade katastrofer (som 
stormar, torka, skogsbränder, jordskred och
översvämningar) och geologiska risker 
(som jordbävningar, vulkaner och 
tsunamier) kommer att studeras. 
Forskningen kommer att bidra till en ökad 
förståelse av de underliggande processerna 
och till att förbättra prognosmetoderna på 
grundval av ett probabilistiskt 
tillvägagångssätt. Den kommer också att 
bidra till utvecklingen av system för tidig 
varning och information. De samhälleliga 
konsekvenserna av allvarliga naturrisker 
kommer att kvantifieras.

förfaranden och protokoll. Det behövs 
förbättrade kunskaper och metoder och en 
integrerad ram för bedömning av faror, 
svaga punkter och risker. Man behöver 
också utveckla strategier för kartläggning, 
förebyggande, upptäckt och begränsning 
av effekterna, och dessa måste också 
beakta ekonomiska och sociala faktorer. 
Klimatrelaterade katastrofer (som stormar, 
torka, köldperioder, skogsbränder, 
jordskred, ras, översvämningar och andra 
extrema företeelser) och geologiska risker 
(som jordbävningar, vulkaner och 
tsunamier) kommer att studeras.
Forskningen kommer att bidra till en ökad 
förståelse av de underliggande processerna 
och till att förbättra prognosmetoderna på 
grundval av ett probabilistiskt 
tillvägagångssätt. Den kommer också att 
bidra till utvecklingen av system för tidig 
varning och information. De samhälleliga 
konsekvenserna av allvarliga naturrisker 
kommer att kvantifieras.

Motivering

Att upprätta planer som omfattar flera risker såsom beskrivs i ändringsförslaget är en 
lämplig utgångspunkt. 

Katastrofer som uppenbarligen kommer att skada miljö och människor – t.ex. köldperioder –
nämns också.

Ändringsförslag 129
Bilaga I, Teman, punkt 6 - Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamhet, Hållbar 

förvaltning av resurser, Bevarande och hållbar förvaltning av naturresurser och resurser som 
skapats av människan

- Bevarande och hållbar förvaltning av 
naturresurser och resurser som skapats av 
människan

- Bevarande och hållbar förvaltning av 
naturresurser; förvaltning av 
människopåverkade miljöer och den 
biologiska mångfalden 

Forskningen kommer att inriktas på att 
förbättra kunskapsbasen och utveckla de 
avancerade modeller och verktyg som 
behövs för en hållbar förvaltning av 
resurser och skapandet av hållbara 
konsumtionsmönster. Detta kommer att 

Forskningen kommer att inriktas på att 
förbättra kunskapsbasen och utveckla de 
avancerade modeller och verktyg som 
behövs för bevarande, återställande och 
hållbar förvaltning av ekosystem och deras 
resurser, markanvändning, skydd av den 
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möjliggöra prognoser avseende 
ekosystemens beteende och om 
återställandet av ekosystem och göra det 
möjligt att motverka försämring och förlust 
av viktiga strukturella och funktionella 
delar av ekosystemen (för biologisk 
mångfald, vatten, mark och marina 
resurser). Forskningen om 
ekosystemmodellering kommer att beakta 
naturskydds- och bevarandepraxis. 
Innovativa sätt att utveckla ekonomisk 
verksamhet som bygger på 
ekosystemtjänster kommer att främjas. 
Metoder kommer att utvecklas för att 
förebygga ökenspridning, markförstörelse 
och erosion och stoppa förlusten av 
biologisk mångfald. Forskningen kommer 
också att omfatta hållbart skogsbruk och
hållbar förvaltning av stadsmiljön 
(inbegripet stadsplanering) samt 
avfallshantering. Den kommer att befruktas 
av och bidra till utvecklingen av öppna, 
distribuerade och kompatibla 
datahanterings- och informationssystem 
och underlätta bedömningar, prognoser och 
tjänster som rör naturresurser och 
användningen av sådana.

biologiska mångfalden och skapandet av 
hållbara konsumtionsmönster. Detta 
kommer att möjliggöra prognoser avseende 
ekosystemens beteende och om 
återställandet av ekosystem och göra det 
möjligt att motverka försämring och förlust 
av viktiga strukturella och funktionella 
delar av ekosystemen (för biologisk 
mångfald, vatten, mark och marina 
resurser). Forskningen om modellering av 
ekosystem och deras biologiska mångfald
kommer att beakta naturskydds-, 
återställande- och bevarandepraxis. 
Innovativa sätt att utveckla ekonomisk 
verksamhet som bygger på tjänster med 
anknytning till ekosystem och deras 
biologiska mångfald kommer att främjas. 
Metoder kommer att utvecklas för att 
förebygga, bekämpa och vända
ökenspridning, markförstörelse och erosion 
och stoppa förlusten av biologisk 
mångfald. Forskningen kommer också att 
omfatta hållbar förvaltning av markens 
ekosystem (t.ex. skogar, ängsmark, 
våtmarker, floder och åkermark), 
bevarande av landsbygden i syfte att 
främja hållbar turism samt stadsmiljön 
och postindustriella områden (inbegripet 
stadsplanering) samt avfallshantering. I 
samma anda som GEO- initiativet (Group 
for Earth Observation) och med 
användning av instrument såsom Inspire 
kommer forskningen att befruktas av och 
bidra till utvecklingen av öppna, 
distribuerade och kompatibla 
datahanterings- och informationssystem 
och underlätta bedömningar, prognoser och 
tjänster som rör naturresurser och 
användningen av sådana.

Motivering

Naturresurser finns i ekosystem som hyser liv som måste skyddas. Detta är fallet med skogar 
till exempel. 

GEO-initiativet (Group for Earth Observation) och instrumentet Inspire nämns eftersom de 
är särskilt viktiga. Syftet med GEO är att samordna flera satellitbaserade datasystem, medan 
syftet med Inspire är att se till att datainfrastruktur och miljödata i medlemsstaterna blir mer 
jämförbara och förståeliga på EU-nivå. Det innehåller den information som behövs för att 
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miljösituationen skall kunna övervakas.

Ändringsförslag 130
Bilaga I, Teman, punkt 6 - Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamhet, Hållbar 

förvaltning av resurser, Bevarande och hållbar förvaltning av naturresurser och resurser som 
skapats av människan, Utvecklingen av marina miljöer

- Utvecklingen av marina miljöer - Förvaltning av marina miljöer

Särskild forskning behövs för att öka våra 
kunskaper om den mänskliga 
verksamhetens påverkan på oceaner och 
hav och resurserna i havsmiljön, vilket 
även innefattar forskning om förorening 
och eutrofiering av regionala hav och 
kustområden. Forskningsverksamhet i 
vattenmiljöer, i ekosystem till havs och på 
havsbotten kommer att inriktas på att 
observera, övervaka och förutsäga denna 
miljös beteende och öka vår förståelse av 
havet och en hållbar användning av havets 
resurser. Den inverkan som människans 
verksamhet har på havet kommer att 
bedömas genom integrerade 
tillvägagångssätt, som beaktar havets 
biologiska mångfald, ekosystemprocesser 
och -tjänster, havsströmmar och 
havsbottnens geologi.

Särskild forskning behövs för att öka våra 
kunskaper om den mänskliga 
verksamhetens påverkan på oceaner och 
hav och resurserna i havsmiljön, vilket 
även innefattar forskning om tillfällig och 
kontinuerlig förorening och eutrofiering av 
regionala hav och kustområden, i båda 
fallen på vattenytan, i vattenpelare och på 
havsbotten. Forskningsverksamhet i 
vattenmiljöer, kuster, regioner och 
ekosystem till havs och på havsbotten 
kommer att inriktas på att observera, 
övervaka och förutsäga denna miljös 
beteende och öka vår förståelse av havet 
och en hållbar användning av havets 
resurser. Den inverkan som människans 
verksamhet har på havet kommer att 
bedömas genom integrerade 
tillvägagångssätt, som beaktar havets 
biologiska mångfald, ekosystemprocesser 
och -tjänster, havsströmmar och 
havsbottnens geologi. Åtgärder kommer 
att vidtas för att utveckla integrerade 
koncept, verktyg och strategier för hållbar 
förvaltning.

Motivering

Utöver de olika specificeringarna tillför ändringsförslaget integrerade koncept som godkända 
och önskvärda system för att förvalta den marina miljön.

Ändringsförslag 131
Bilaga I, Teman, punkt 6 - Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamhet, Miljöteknik, 

Miljöteknik för hållbar förvaltning och bevarande av naturlig och av människan skapad miljö

- Miljöteknik för hållbar förvaltning och
bevarande av naturlig och av människan 

- Miljöteknik för hållbar förvaltning,
bevarande och återställande av naturlig 
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skapad miljö och av människan skapad miljö

Ny eller förbättrad miljöteknik behövs för 
att minska miljöeffekterna av mänsklig 
verksamhet, skydda miljön och förvalta 
resurser effektivare samt för att utveckla 
nya produkter, processer och tjänster som 
är miljövänligare än de befintliga 
alternativen. Forskningen kommer framför 
allt att inriktas på teknik som förebygger 
eller minskar miljörisker, motverkar faror 
och katastrofer samt begränsar
klimatförändringar och förlusten av 
biologisk mångfald, teknik som främjar 
hållbar produktion och konsumtion, teknik 
för effektivare resursförvaltning eller
hantering av föroreningar när det gäller 
vatten, mark, luft, hav och andra 
naturresurser eller avfall, teknik för 
miljövänlig och hållbar förvaltning av 
människans miljö (vilket innefattar byggd 
miljö, tätorter och landskap) samt för 
bevarande och vård av kulturarvet.

Ny eller förbättrad miljöteknik behövs för 
att minska miljöeffekterna av mänsklig 
verksamhet, skydda och återställa miljön 
och förvalta resurser effektivare samt för 
att utveckla nya produkter, processer och 
tjänster som är miljövänligare än de 
befintliga alternativen. Forskningen 
kommer framför allt att inriktas på teknik 
som förebygger, minskar och begränsar 
miljörisker, faror och katastrofer, 
inbegripet sådana som orsakas av 
klimatförändringar och förlusten av 
biologisk mångfald, teknik som främjar 
hållbar produktion och konsumtion, teknik 
för hållbar resursförvaltning, bevarande 
och återställande av ekosystem, 
naturresurser och biologisk mångfald, 
effektivare teknik för hantering av 
föroreningar när det gäller vatten, mark, 
luft, hav och andra naturresurser eller 
avfall, teknik för miljövänlig och hållbar 
förvaltning av människans miljö (vilket 
innefattar byggd miljö, tätorter och 
landskap) samt för bevarande och vård av 
kulturarvet. Det kommer att finnas en 
områdesöverskridande samordning med 
andra relaterade teman.

Motivering

Konceptet ”återställande av miljön” bör prioriteras i den mån det är möjligt (t.ex. 
återvinning av mark som drabbats av ökenspridning).

Det är dessutom uppenbart att det inte finns några vattentäta skott mellan de ovan beskrivna 
verksamheterna, utan att många av dem hänger samman med varandra, varför man bör inta 
ett områdesöverskridande förhållningssätt till dem.

Ändringsförslag 132
Bilaga I, Teman, punkt 6 - Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamhet, Miljöteknik, 

Utvärdering, kontroll och test av teknik

Forskningen kommer att inriktas på 
riskbedömning och resultatbedömning av 
teknik, inbegripet processer och produkter, 
samt vidareutveckling av metoderna för 
detta som livscykelanalys. Tonvikten 

Forskningen kommer att inriktas på 
riskbedömning och resultatbedömning av 
teknik, inbegripet processer, produkter och 
tjänster, samt vidareutveckling av 
metoderna för detta som livscykelanalys. 
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kommer dessutom att läggas på 
miljöteknikens möjligheter på längre sikt, 
marknadspotentialen och de ekonomiska 
aspekterna, riskbedömning för kemikalier, 
strategier för intelligenta tester och 
metoder för att minimera antalet djurförsök 
samt teknik för riskkvantifiering, och
forskningsstöd till utvecklingen av det 
europeiska programmet för kontroll och 
test av miljöteknik.

Tonvikten kommer dessutom att läggas på 
miljöteknikens möjligheter på längre sikt, 
marknadspotentialen och de ekonomiska 
aspekterna, riskbedömning för kemikalier, 
strategier för intelligenta tester och 
metoder för att minimera antalet djurförsök 
samt teknik för riskkvantifiering, och 
forskningsstöd till utvecklingen av det 
europeiska programmet för kontroll och 
test av miljöteknik.

Motivering

Tjänsterna tas upp på samma nivå som produkter och processer.

Ändringsförslag 133
Bilaga I, Teman, punkt 6 - Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamhet, Verktyg för 

observation och analys av jorden, Jordobservation

- Jordobservation - System för jord- och havsobservation 
samt metoder för övervakning av miljö 
och naturresurser

Forskningen kommer att inriktas på 
utvecklingen och integreringen av GEOSS, 
det globala systemet av 
jordobservationssystem, för frågor som rör 
miljö och hållbar utveckling inom ramen 
för GEO-initiativet. Man kommer att 
behandla kompatibiliteten mellan 
observationssystem, informationshantering 
och gemensamt utnyttjande av data samt 
optimeringen av information för förståelse, 
modellering och förutsägelse av 
miljöfenomen. Denna verksamhet kommer 
att inriktas på naturrisker, 
klimatförändringar, väder, ekosystem, 
naturresurser, vatten, markanvändning, 
miljö och hälsa samt biologisk mångfald 
(även aspekter som riskbedömning, 
prognosmetoder och bedömningsverktyg) 
för att uppnå framsteg inom de områden 
där samhället gagnas av GEOSS och 
bidra till GMES.

Forskningen kommer att inriktas på 
utvecklingen och integreringen av GEOSS, 
det globala systemet av 
jordobservationssystem, där GMES är ett 
mycket viktigt inslag, för frågor som rör 
miljö och hållbar utveckling inom ramen 
för GEO-initiativet. Man kommer att 
behandla kompatibiliteten mellan 
observationssystem, inbegripet 
övervakning, specifik utveckling och 
uppföljningsteknik, informationshantering 
och gemensamt utnyttjande av data samt 
optimeringen av information för förståelse, 
modellering och förutsägelse av 
miljöfenomen och mänskliga 
verksamheter som hänger samman med 
dessa. Denna verksamhet kommer att 
inriktas på naturrisker, klimatförändringar, 
väder, hav, regionala sjöar och 
kustområden, ekosystem, naturresurser, 
vatten, markanvändning, miljö och hälsa 
samt biologisk mångfald (även aspekter 
som riskbedömning, prognosmetoder och 
bedömningsverktyg) för att uppnå framsteg 
inom de områden där GEOSS kan ge 
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viktiga bidrag. Detta kommer att ske i 
nära samordning med andra relaterade 
teman, särskilt kommunikations- och 
informationsteknik samt rymd- och 
säkerhetsforskning.

Motivering

Tekniskt sett är målet med GEO att skapa ett ”system för systemen”, det vill säga ett 
GEOSS-makrosystem. Inom ramen för denna övergripande struktur är GMES särskilt viktigt 
som gemenskapsinitiativ för jordobservation.

Ändringsförslag 134
Bilaga I, Teman, punkt 6 - Miljö (inbegripet klimatförändringar), Verksamhet, Verktyg för 

observation och analys av jorden, Verktyg för utvärdering av hållbar utveckling

Det behövs verktyg för en kvantitativ 
bedömning av miljö- och 
forskningspolitikens bidrag till 
konkurrenskraft och hållbar utveckling, 
vilket även omfattar en bedömning av 
marknadsbaserade strategier och 
lagstiftningsstrategier samt effekterna av 
dagens produktions- och 
konsumtionsmönster. Dessa verktyg 
kommer att omfatta modeller som beaktar 
kopplingen mellan ekonomi, miljö och 
samhälle och fruktbara och effektiva 
strategier för anpassning och förebyggande 
åtgärder. Forskningen kommer också att 
syfta till att förbättra de existerande 
indikatorerna och utveckla nya sådana, så 
att man kan utvärdera de politiska 
prioriteringarna avseende hållbar 
utveckling och analysera kopplingarna 
mellan dessa, med beaktande av EU:s 
existerande indikatorer för hållbar 
utveckling. Analys av de tekniska och 
socioekonomiska drivkrafterna, externa 
effekter och styrelseformer samt 
prognosstudier kommer att ingå. Några 
exempel på tillämpningsområden är 
markanvändning och havsstrategier samt 
ekonomiska, politiska och sociala 
konflikter förbundna med 
klimatförändringar.

Det behövs verktyg för en kvantitativ 
bedömning av miljö- och 
forskningspolitikens bidrag till 
konkurrenskraft och hållbar utveckling, 
vilket även omfattar vetenskapligt stöd och 
en bedömning av marknadsbaserade 
strategier och lagstiftningsstrategier samt 
effekterna av dagens produktions- och 
konsumtionsmönster. Dessa verktyg 
kommer att omfatta modeller som beaktar 
kopplingen mellan ekonomi, miljö och 
samhälle och fruktbara och effektiva 
strategier för anpassning och förebyggande 
åtgärder. Forskningen kommer också att 
syfta till att förbättra de existerande 
indikatorerna och utveckla nya sådana, så 
att man kan ge eftertryck åt och utvärdera 
de politiska prioriteringarna avseende 
hållbar utveckling och analysera 
kopplingarna mellan dessa, med beaktande 
av EU:s existerande indikatorer för hållbar 
utveckling. Analys av de tekniska och 
socioekonomiska drivkrafterna, externa 
effekter och styrelseformer samt 
prognosstudier kommer att ingå. Några 
exempel på tillämpningsområden är 
kvaliteten på miljön, markanvändning, 
naturresurser, hållbar produktion och 
konsumtion och havsstrategier samt 
ekonomiska, politiska och sociala 
konflikter förbundna med 
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klimatförändringar.

Motivering

Dessa specificeringar måste göras för att tydliggöra och exemplifiera de verktyg som 
beskrivs.

Ändringsförslag 135
Bilaga I, Teman, punkt 6 - Miljö (inbegripet klimatförändringar), Internationellt samarbete, 

stycke 2

Vetenskapliga och tekniska partnerskap 
med utvecklingsländer kommer att bidra 
till millenniemålen om utveckling inom 
flera områden (t.ex. när det gäller att 
stoppa utarmningen av naturresurser, 
förbättra vattenvård, vattenförsörjning och 
renhållning samt lösa de miljöproblem som 
är kopplade till urbaniseringen). Detta är 
områden där små och medelstora företag 
kan ha en nyckelroll. Särskild 
uppmärksamhet kommer att ägnas åt 
relationen mellan globala miljöfrågor och 
de regionala och lokala 
utvecklingsproblem som rör naturresurser, 
biologisk mångfald, markanvändning, 
risker kopplade till naturfenomen eller till 
människans verksamhet, 
klimatförändringar, miljöteknik, miljö och 
hälsa samt analysverktyg. Samarbetet med 
industrialiserade länder kommer att 
förbättra tillgången till global 
spetsforskningskompetens.

Vetenskapliga och tekniska partnerskap 
med utvecklingsländer kommer att bidra 
till millenniemålen om utveckling inom 
flera områden (t.ex. när det gäller att 
förebygga och begränsa effekterna av 
klimatförändringar och naturkatastrofer, 
stoppa utarmningen av naturresurser, 
förbättra vatten- och markvård, vatten-
och markförsörjning och renhållning, 
förebygga och bekämpa ökenspridning
samt lösa de utmaningar för miljön och 
den biologiska mångfalden som är 
kopplade till urbaniseringen och till 
hållbar produktion och konsumtion). 
Detta är områden där små och medelstora 
företag kan ha en nyckelroll. Särskild 
uppmärksamhet kommer att ägnas åt 
relationen mellan globala miljöfrågor och 
de regionala och lokala 
utvecklingsproblem som rör naturresurser, 
biologisk mångfald, markanvändning, 
risker kopplade till naturfenomen eller till 
människans verksamhet, 
klimatförändringar, miljöteknik, miljö och 
hälsa samt analysverktyg. Samarbetet med 
industrialiserade länder kommer att 
förbättra tillgången till global 
spetsforskningskompetens.

Motivering

EU kan ge ett vikigt bidrag till en god utveckling av de fattigaste länderna genom att dela 
med sig till dem av teknik för förebyggande och hantering av naturkatastrofer, ett korrekt 
utnyttjande av vatten- och markresurser, anläggningsarbeten, hållbar urbanisering osv.
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Ändringsförslag 136
Bilaga I, Teman, punkt 6 - Miljö (inbegripet klimatförändringar), Internationellt samarbete, 

stycke 3

Inrättandet av GEOSS för jordobservation 
kommer att främja ett internationellt 
samarbete som ökar kunskaperna om 
jordsystem och hållbarhetsfrågor. Det 
kommer även att främja samordnad 
datainsamling i vetenskapligt syfte och för 
strategier.

Inrättandet av GEOSS för jordobservation 
kommer att främja ett internationellt 
samarbete som ökar kunskaperna om 
jordsystem och hållbarhetsfrågor. Det 
kommer även att främja samordnad 
datainsamling i vetenskapligt syfte och för 
strategier samt tjäna till att öka den 
offentliga och privata sektorns intresse.

Motivering

De uppgifter som tas fram med hjälp av makrosystemet GEOSS kommer helt klart att bidra 
till att medvetandegöra de offentliga och privata aktörerna om jordens miljöbehov, så att de 
stimuleras att ta till handling.

Ändringsförslag 137
Bilaga I, Teman, punkt 6 - Miljö (inbegripet klimatförändringar), Reaktion på nya behov och 

oförutsedda behov av nya strategier, stycke 2

Stödet till oförutsedda behov av strategier 
inom miljöområdet kan t.ex. röra 
konsekvensbedömningar av nya 
EU-strategiers hållbarhet när det gäller 
t.ex. miljö, det maritima området, 
standarder och lagstiftning.

Stödet till oförutsedda behov av strategier 
inom miljöområdet kan t.ex. röra 
konsekvensbedömningar av nya 
EU-strategiers hållbarhet när det gäller 
t.ex. hållbar produktion och konsumtion, 
miljö, klimatförändringar, naturresurser, 
det maritima området, standarder och 
lagstiftning.

Motivering

De kontinuerliga hållbarhetsbedömningar som avses i detta stycke bör även omfatta 
gemenskapspolitiken på områdena produktion och konsumtion, naturresurser och 
klimatförändringar, vilka nämns i olika delar i texten om detta prioriterade tema.

Ändringsförslag 138
Bilaga I, Teman, punkt 7 - Transport (inbegripet flygteknik), Mål

Att på grundval av tekniska framsteg 
utveckla integrerade miljövänligare, 
”intelligentare” och säkrare 
europatäckande transportsystem till gagn 
för medborgare och samhälle. Miljön och 

Att på grundval av tekniska och operativa 
framsteg och den europeiska 
transportpolitiken utveckla integrerade 
miljövänligare, ”intelligentare” och säkrare 
europatäckande transportsystem till gagn 
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naturresurserna skall respekteras och 
konkurrenskraften och den europeiska 
industrins ledande ställning på den globala 
marknaden skall säkras och utvecklas 
ytterligare. 

för medborgare och samhälle. Miljön och 
naturresurserna skall respekteras och 
konkurrenskraften och den europeiska 
industrins ledande ställning på den globala 
marknaden skall säkras och utvecklas 
ytterligare. 

Motivering

När det gäller transporter bör framstegen i fråga om systemanvändning, infrastruktur etc. 
beaktas på samma nivå som de tekniska framstegen. Den europeiska transportpolitik som 
hittills bedrivits bör också tjäna som referens.

Ändringsförslag 139
Bilaga I, Teman, punkt 7 - Transport (inbegripet flygteknik), Tillvägagångssätt, stycke 4

Några exempel på verksamheter av särskild 
relevans för små och medelstora företag är 
insatser för att säkerställa robusta 
teknikdrivna distributionskedjor inom olika 
sektorer; insatser för att ge små och 
medelstora företag tillgång till 
forskningsinitiativ; och insatser för att 
underlätta bildandet och verksamheten för 
högteknologiska små och medelstora 
företag, särskilt när det gäller avancerad 
transportteknik och tjänsterelaterad 
verksamhet med inriktning på 
transportsektorn samt utvecklingen av 
system och tillämpningar inom 
satellitnavigeringens område. 

Några exempel på verksamheter av särskild 
relevans för små och medelstora företag är 
insatser för att säkerställa robusta 
teknikdrivna distributionskedjor inom olika 
sektorer; insatser för att ge små och 
medelstora företag tillgång till 
forskningsinitiativ; och insatser för att 
underlätta bildandet och verksamheten för 
högteknologiska små och medelstora 
företag, särskilt när det gäller avancerad 
transportteknik och tjänsterelaterad 
verksamhet med inriktning på 
transportsektorn samt utvecklingen av 
system och tillämpningar inom 
satellitnavigeringens område. 
Genomförandet av relevanta delar av 
dessa plattformars forskningsagendor 
kommer att stödjas inom verksamheterna 
nedan och 20 procent av budgeten för 
detta prioriterade temaområde skall 
anslås till detta.

Motivering

Man måste fastställa en stödtröskel inom ramen för detta prioriterade tema för att verkligen 
bidra till de små och medelstora företagens deltagande på detta område.

Ändringsförslag 140
Bilaga I, Teman, punkt 7 - Transport (inbegripet flygteknik), Tillvägagångssätt, stycke 5
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Frågan om behov inom befintliga strategier 
samt utveckling, bedömning och 
genomförande av nya strategier (t.ex. 
sjöfartspolitik) kommer att hanteras inom 
och tvärs över de olika 
verksamhetsområdena. Arbetet kommer att 
omfatta undersökningar, modeller och 
verktyg som har att göra med strategisk 
övervakning och prognosverksamhet och 
det kommer att integrera kunskap om de 
ekonomiska, sociala, säkerhetsmässiga och 
miljömässiga frågor som är viktigast för 
transportsektorn. Den verksamhet som 
stöder övergripande tematiska ämnen 
kommer att inriktas på transportspecifika 
frågor, t.ex. säkerhetsaspekter som ett 
grundläggande krav för transportsystemet, 
användningen av alternativa energikällor i 
transporttillämpningar, och övervakningen 
av transportsektorns miljöpåverkan, vilket 
även omfattar klimatförändringar.

Frågan om behov inom befintliga strategier 
samt utveckling, bedömning och 
genomförande av nya strategier (t.ex. 
sjöfartspolitik och upprättande av ett 
gemensamt europeiskt luftrum) kommer 
att hanteras inom och tvärs över de olika 
verksamhetsområdena. Arbetet kommer att 
omfatta undersökningar, modeller och 
verktyg som har att göra med strategisk 
övervakning och prognosverksamhet och 
det kommer att integrera kunskap om de 
ekonomiska, sociala, säkerhetsmässiga och 
miljömässiga frågor som är viktigast för 
transportsektorn. Den verksamhet som 
stöder övergripande tematiska ämnen 
kommer att inriktas på transportspecifika 
frågor, t.ex. säkerhetsaspekter som ett 
grundläggande krav för transportsystemet, 
användningen av alternativa energikällor i 
transporttillämpningar, och övervakningen 
av transportsektorns miljöpåverkan, vilket 
även omfattar klimatförändringar.

Motivering

Det är mycket viktigt med ett gemensamt europeiskt luftrum och det bör nämnas som ett 
exempel då det kan komma att krävas stöd från någon av verksamheterna inom detta 
särskilda program för upprättandet av detta.

Ändringsförslag 141
Bilaga I, Teman, punkt 7 - Transport (inbegripet flygteknik), Tillvägagångssätt, stycke 5a 

(nytt)

Särskild uppmärksamhet kommer att 
ägnas åt att stärka spridningen av 
resultaten av EU-forskningen. Mång- och 
tvärvetenskaplighet kommer att 
uppmuntras och maximala 
synergieffekter kommer att eftersträvas 
med kompletterande 
finansieringsmekanismer på EU-nivå och 
i medlemsstaterna, t.ex. 
finansieringsmekanismerna inom ramen 
för Marco Polo-programmet eller de för 
de europeiska transportnäten.
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Motivering

De verksamheter som finansieras genom sjunde ramprogrammet bör ha nära kopplingar till 
de verksamheter som bedrivs inom ramen för andra program, så att de kompletterar 
varandra.

Ändringsförslag 142
Bilaga I, Teman, punkt 7 - Transport (inbegripet flygteknik), Tillvägagångssätt, stycke 6

Man kommer också att stödja spridning 
och utnyttjande av forskningsresultat samt 
konsekvensbeskrivningar, med särskilt 
tonvikt på särskilda användarbehov och 
behovet av strategier för transportsektorn.

Man kommer också att stödja spridning 
och utnyttjande av forskningsresultat, 
information och spridande av 
forskningsresultat (samt, i synnerhet,
konsekvensbeskrivningar) inom ramen för 
var och en av de verksamheter som 
bedrivs inom detta prioriterade 
temaområde, i syfte att uppfylla särskilda 
användarbehov och behovet av strategier 
för transportsektorn.

Motivering

Man kommer att ägna sig åt att sprida forskningsresultat med målet att få slutanvändarna att 
ta del av dessa verksamheter, särskilt de politiska beslutsfattarna.

Ändringsförslag 143
Bilaga I, Teman, punkt 7 - Transport (inbegripet flygteknik), Yttransport (på järnväg, väg och 

vatten), stycke 1

Miljövänligare yttransporter: Utveckling av 
teknik och kunskap som ger mindre 
föroreningar (luft, vatten och mark) och 
miljöeffekter, t.ex. när det gäller 
klimatförändringar, hälsa, biologisk 
mångfald och buller. Forskningen kommer 
att göra framdrivningstekniken renare och 
energieffektivare och främja användningen 
av alternativa bränslen, som t.ex. vätgas 
och bränsleceller. Verksamheten kommer 
att omfatta infrastruktur, fordon, fartyg och 
komponentteknik, inbegripet allmän 
optimering av systemen. Forskningen om 
utveckling som är specifik för 
transportsektorn kommer att omfatta 
tillverkning, konstruktion, drift, underhåll, 
reparation, inspektion, återvinning, 

Miljövänligare yttransporter: Utveckling av 
teknik och kunskap som ger mindre 
föroreningar (luft, vatten och mark) och 
miljöeffekter, t.ex. när det gäller 
klimatförändringar, hälsa, biologisk 
mångfald och buller. Forskningen kommer 
att göra framdrivningstekniken renare samt 
kostnads- och energieffektivare och främja 
användningen av alternativa bränslen, som 
t.ex. vätgas och bränsleceller och tåg med 
alternativa hybridmotorer. Verksamheten 
kommer att omfatta infrastruktur, fordon, 
fartyg och komponentteknik, inbegripet 
allmän optimering av systemen. 
Forskningen om utveckling som är specifik 
för transportsektorn kommer att omfatta 
tillverkning, konstruktion, drift, underhåll, 
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strategier för uttjänt utrustning och insatser 
vid olyckor till havs.

reparation, inspektion, återvinning, 
strategier för uttjänt utrustning och insatser 
vid olyckor till havs.

Motivering

På transportområdet bör kostnaderna bedömas utifrån energiaspekter.

Ändringsförslag 144
Bilaga I, Teman, punkt 7 - Transport (inbegripet flygteknik), Yttransport (på järnväg, väg och 

vatten), stycke 3

Hållbar rörlighet i städer: Fokusering på 
rörligheten för människor och varor genom 
forskning om ”nästa generations fordon” 
och deras genomslag på marknaden. Alla 
aspekter av rena, energieffektiva, säkra och 
intelligenta vägtransporter skall föras 
samman. Forskning kommer att bedrivas 
om nya rörlighetskoncept, innovativa 
organisatoriska system och system för 
trafikstyrning samt kollektivtrafik av hög 
kvalitet. Syftet är att garantera allas 
tillgång till transporter och omfattande 
intermodal integrering. Innovativa 
strategier för rena transporter i städer 
kommer att utarbetas och testas. Särskild 
uppmärksamhet kommer att riktas mot 
transportsätt utan föroreningar, 
efterfrågestyrning, rationalisering av 
privata transporter samt strategier, tjänster 
och infrastrukturer för information och 
kommunikation. Som exempel på verktyg 
för att stödja utvecklingen och 
genomförandet av strategierna kan 
transport- och markplanering nämnas.

Hållbar rörlighet i städer för alla invånare, 
även funktionshindrade: Fokusering på 
rörligheten för människor och varor genom 
forskning om ”nästa generations fordon” 
och deras genomslag på marknaden. Alla 
aspekter av rena, energieffektiva, säkra och 
intelligenta vägtransporter skall föras 
samman. Forskning kommer att bedrivas 
om nya rörlighetskoncept, innovativa 
organisatoriska system och system för 
trafikstyrning samt kollektivtrafik av hög 
kvalitet. Syftet är att garantera allas 
tillgång till transporter och omfattande 
intermodal integrering. Innovativa 
strategier för rena transporter i städer 
kommer att utarbetas och testas. Särskild 
uppmärksamhet kommer att riktas mot 
transportsätt utan föroreningar, 
efterfrågestyrning, rationalisering av 
privata transporter samt strategier, tjänster 
och infrastrukturer för information och 
kommunikation. Som exempel på verktyg 
för att stödja utvecklingen och 
genomförandet av strategierna kan 
transport- och markplanering nämnas.

Motivering

Alla övergripande strategier vad gäller transportplanering och rörlighet bör inbegripa 
särskilda åtgärder för funktionshindrade personer.

Ändringsförslag 145
Bilaga I, Teman, punkt 7 - Transport (inbegripet flygteknik), Yttransport (på järnväg, väg och 

vatten), stycke 3a (nytt)
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Kvalitet på rörligheten och 
tillfredsställelse bland användarna: bättre 
tjänster, nät och infrastruktur för ökad 
bekvämlighet och attraktionskraft,
ytterligare förbättring av de integrerade 
systemen samt tillhandahållande av 
tjänster och kapacitet som är anpassade 
till efterfrågan bland såväl enskilda
personer som särskilda grupper (äldre, 
kvinnor etc.).

Motivering

Med tanke på de demografiska förändringarna och de nya behoven av rörlighet i dagens 
europeiska samhälle bör man föregripa förändringar när det gäller användarnas känslighet 
och hur de ser på marktransporter (bekvämlighet, preferenser etc.).

Ändringsförslag 146
Bilaga I, Teman, punkt 7 - Transport (inbegripet flygteknik), Yttransport (på järnväg, väg och 

vatten), stycke 5

Stärkt konkurrenskraft: Insatser för att 
förbättra transportsektorns konkurrenskraft, 
garantera hållbara, effektiva och 
överkomliga transporttjänster och skapa ny 
kompetens och sysselsättning genom 
forskning och utveckling. Teknik för 
avancerade industriprocesser kommer att 
omfatta design, tillverkning, montering, 
konstruktion och underhåll och syfta till att 
minska livscykelkostnaderna och korta 
utvecklingstiden. Tonvikten kommer att 
läggas på innovativa produktkoncept och 
förbättrade transporttjänster som ger 
nöjdare kunder. En ny organisation av 
produktionen, som även omfattar 
försörjningskedja och distributionssystem, 
kommer att utvecklas.

Stärkt konkurrenskraft: Insatser för att 
förbättra transportsektorns konkurrenskraft, 
garantera hållbara, effektiva och 
överkomliga transporttjänster och skapa ny 
kompetens och sysselsättning genom 
forskning och utveckling. Teknik för 
avancerade industriprocesser kommer att 
omfatta design, tillverkning, montering, 
konstruktion, underhåll, nedmontering, 
försäljning och återvinning och syfta till 
att minska livscykelkostnaderna och korta 
utvecklingstiden. Tonvikten kommer att 
läggas på innovativa produktkoncept och 
förbättrade transporttjänster som ger 
nöjdare kunder. En ny organisation av 
produktionen, som även omfattar 
försörjningskedja och distributionssystem, 
kommer att utvecklas.

Motivering

Industriprocesserna bör omfattas slutfaserna av produkternas avändningsdugliga livstid och 
industriell infrastruktur som är kopplad till marktransporter.



PE 368.072v03-00 104/123 PR\613357SV.doc

SV

Ändringsförslag 147
Bilaga I, Teman, punkt 8 - Samhällsvetenskap och humaniora, Mål

Att utveckla en djupgående och gemensam 
förståelse för de komplexa och inbördes 
relaterade socioekonomiska utmaningar 
Europa som står inför, t.ex. tillväxt, 
sysselsättning och konkurrenskraft, social 
sammanhållning och hållbarhet, 
livskvalitet, utbildning, kulturfrågor och de
ömsesidiga beroendet på global nivå. 
Avsikten är framför allt att skapa en bättre 
kunskapsbas som kan ligga till grund för 
strategier inom de berörda områdena.

Att utveckla en djupgående och gemensam 
förståelse för de komplexa och inbördes 
relaterade socioekonomiska utmaningar 
Europa som står inför, t.ex. tillväxt, 
sysselsättning och konkurrenskraft, 
vetenskap, teknik och innovation, social 
sammanhållning och de nya sociala, 
kulturella och utbildningsrelaterade
utmaningarna till följd av EU:s 
utvidgning, hållbarhet, miljöförändringar, 
jämställdhetsfrågor, emigration, 
livskvalitet, utbildning, kulturfrågor (bl.a. 
språklig mångfald), invandring och det
ömsesidiga beroendet på global nivå. 
Avsikten är framför allt att skapa en bättre 
kunskapsbas som kan ligga till grund för 
strategier inom de berörda områdena.

Motivering

För att bättre förstå dagens EU och de socioekonomiska utmaningar som EU står inför är 
forskning om de sociala, kulturella och utbildningsrelaterade utmaningarna i det utvidgade 
EU av grundläggande betydelse, liksom forskning om de globala miljöförändringarna, 
emigrationens för- och nackdelar samt jämställdhetsfrågor. Språkkunskaper och språklig 
mångfald är ett mycket viktigt kulturellt problem i Europa som bör nämnas specifikt. Samma 
sak gäller invandringen.

Ändringsförslag 148
Bilaga I, Teman, punkt 8 - Samhällsvetenskap och humaniora, Tillvägagångssätt, stycke 1

Forskningsprioriteringarna avser centrala 
samhälleliga, ekonomiska och kulturella 
utmaningar som Europa och världen står 
inför, i dag och i framtiden. Den föreslagna 
forskningsagendan ger ett enhetligt 
tillvägagångssätt för hanteringen av dessa 
utmaningar. Utvecklingen av en 
socioekonomisk och humanistisk 
kunskapsbas om dessa centrala utmaningar 
kommer att ge ett betydande bidrag till en 
gemensam syn på dessa frågor i hela 
Europa och till att lösa mer omfattande 
internationella problem. 
Forskningsprioriteringarna kommer att 
bidra till att förbättra utarbetandet, 

Forskningsprioriteringarna avser centrala 
samhälleliga, ekonomiska och kulturella 
utmaningar som Europa och världen står 
inför, i dag och i framtiden. Den föreslagna 
forskningsagendan ger ett enhetligt 
tillvägagångssätt för hanteringen av dessa 
utmaningar. Utvecklingen av en 
socioekonomisk, sociokulturell och 
humanistisk kunskapsbas om dessa 
centrala utmaningar kommer att ge ett 
betydande bidrag till en gemensam syn på 
dessa frågor i hela Europa och till att lösa 
mer omfattande internationella problem. 
Forskningsprioriteringarna kommer att 
bidra till att förbättra utarbetandet, 
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genomförandet, effekterna och 
utvärderingen av strategier inom i stort sett 
alla delar av gemenskapspolitiken på 
europeisk, regional och lokal nivå, och 
huvuddelen av forskningen omfattar också 
en stark internationell dimension.

genomförandet, effekterna och 
utvärderingen av strategier inom i stort sett 
alla delar av gemenskapspolitiken på 
europeisk, regional och lokal nivå, och 
huvuddelen av forskningen omfattar också 
en stark internationell dimension.

Motivering

Även sociokulturella vetenskaper bör inbegripas, så att man får en bredare och mer konkret 
syn på europeiska och internationella problem.

Ändringsförslag 149
Bilaga I, Teman, punkt 8 - Samhällsvetenskap och humaniora, Verksamhet, Tillväxt, 

sysselsättning och konkurrenskraft i ett kunskapssamhälle, stycke 1, inledningen

Denna verksamhet kommer att syfta till att 
utveckla och integrera forskning om frågor 
som påverkar tillväxt, sysselsättning och
konkurrenskraft, för att ge en förbättrad 
och integrerad förståelse av dessa frågor 
för kunskapssamhällets fortsatta 
utveckling. Detta kommer att förbättra
strategierna och bidra till framsteg mot 
dessa mål. Forskningen kommer att 
integrera följande aspekter av frågan:

Denna verksamhet kommer att syfta till att 
utveckla och integrera forskning om frågor 
som påverkar tillväxt, socioekonomisk 
stabilitet, sysselsättning, konkurrenskraft 
och teknisk sammanhållning, för att ge en 
förbättrad och integrerad förståelse av 
dessa frågor för kunskapssamhällets 
fortsatta utveckling. Detta kommer att 
förbättra strategierna och bidra till framsteg 
mot dessa mål. Forskningen kommer att 
integrera följande aspekter av frågan:

Motivering

Man måste även beakta frågor som hänger samman med den socioekonomiska stabiliteten, 
liksom de problem som den tekniska klyftan medför för en rättvis utveckling av 
kunskapssamhället och uppnåendet av teknisk sammanhållning i EU.

Ändringsförslag 150
Bilaga I, Teman, punkt 8 - Samhällsvetenskap och humaniora, Verksamhet, Tillväxt, 

sysselsättning och konkurrenskraft i ett kunskapssamhälle, stycke 1, strecksats 1

- Kunskapens ändrade roll i hela ekonomin 
(även betydelsen av olika typer av kunskap 
och kompetens), utbildning och livslångt 
lärande samt immateriella investeringar.

- Kunskapens ändrade roll i hela ekonomin 
(även betydelsen av olika typer av kunskap 
och kompetens), utbildning, inbegripet 
icke-formell utbildning, och livslångt 
lärande samt immateriella investeringar.
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Motivering

Även den icke-formella utbildningen måste beaktas eftersom den utgör en del av dagens 
samhälle och man varken kan eller bör lämna den utan avseende.

Ändringsförslag 151
Bilaga I, Teman, punkt 8 - Samhällsvetenskap och humaniora, Verksamhet, Tillväxt, 

sysselsättning och konkurrenskraft i ett kunskapssamhälle, stycke 1, strecksats 2

- Ekonomiska strukturer, strukturella 
förändringar och produktivitetsfrågor,
vilket även omfattar betydelsen av 
tjänstesektorn, finansiering, demografi, 
efterfrågan och långsiktiga 
förändringsprocesser.

- Ekonomiska strukturer, strukturella 
förändringar, sektorsöverskridande 
förbindelser och produktivitetsfrågor,
vilket även omfattar betydelsen av 
tjänstesektorn, utläggande av tjänster på 
entreprenad, informations- och 
kommunikationsteknik, finansiering, 
demografi, efterfrågan och långsiktiga 
förändringsprocesser.

Motivering

De sektorsöverskridande förbindelserna ökar allt mer i dagens globaliserade värld och bör 
nämnas i samband med ekonomiska strukturer, liksom utläggande av tjänster på entreprenad 
och informations- och kommunikationsteknik, utan vilka de moderna ekonomiska systemen 
inte fungerar.

Ändringsförslag 152
Bilaga I, Teman, punkt 8 - Samhällsvetenskap och humaniora, Verksamhet, Tillväxt, 

sysselsättning och konkurrenskraft i ett kunskapssamhälle, stycke 2

Den kommer att inbegripa viktiga nya 
utmaningar och möjligheter till följd av 
den ökade globaliseringen, 
tillväxtekonomier, omlokalisering och 
EU:s utvidgning. Sysselsättningsfrågorna 
kommer att omfatta arbetslöshet och 
undersysselsättning.

Den kommer att inbegripa viktiga nya 
utmaningar och möjligheter till följd av 
den ökade globaliseringen, den
internationella tekniköverföringen, nya 
företags roll, tillväxtekonomier, 
omlokalisering och EU:s utvidgning. 
Sysselsättningsfrågorna kommer att 
omfatta arbetslöshet och 
undersysselsättning.

Motivering

I en alltmer globaliserad värld måste man ta hänsyn till de utmaningar och möjligheter som 
den allt större internationella tekniköverföringen medför, liksom den roll som nya företag 
spelar i såväl i-länder som tillväxtekonomier och underutvecklade ekonomier.
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Ändringsförslag 153
Bilaga I, Teman, punkt 8 - Samhällsvetenskap och humaniora, Verksamhet, Kombination av 

ekonomiska, sociala och miljörelaterade mål i ett europeiskt perspektiv, strecksats 2a (ny)

- De globala klimatförändringarna 
utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv 
som inbegriper samspelet mellan 
ekosystem och sociala system.

Motivering

För att bättre kunna förstå orsakerna och följderna av de globala klimatförändringarna är 
det mycket viktigt att man förstår samspelet mellan ekosystem och sociala system och ser
effekterna av detta samspel. På så sätt kommer vi att få fler element för att klarögt kunna 
värdera de möjliga lösningar som finns på problemen med jordens hållbarhet.

Ändringsförslag 154
Bilaga I, Teman, punkt 8 - Samhällsvetenskap och humaniora, Verksamhet, Viktigare 

tendenser i samhället och följderna av dessa, rubriken

Viktigare tendenser i samhället och 
följderna av dessa

Viktigare tendenser i samhället samt
orsakerna till och följderna av dessa

Motivering

För att man skall kunna förstå tendenserna i dagens samhälle är det mycket viktigt att 
analysera deras orsaker och ursprung.

Ändringsförslag 155
Bilaga I, Teman, punkt 8 - Samhällsvetenskap och humaniora, Verksamhet, Europa i världen, 

stycke 1, inledningen

Syftet är att förstå de ändrade mönstren för 
interaktion och ömsesidigt beroende 
mellan världens regioner och hur de 
berörda regionerna påverkas av detta 
(särskilt i Europa). Man kommer också att 
behandla den näraliggande frågan om nya 
hot och risker i ett globalt sammanhang 
och dess koppling till mänskliga 
rättigheter, frihet och välfärd. Forskningen 
kommer att ha följande två inriktningar 
som är kopplade till varandra:

Syftet är att förstå de ändrade mönstren för 
interaktion och ömsesidigt beroende 
mellan världens regioner, inbegripet 
interkulturella förbindelser och 
ömsesidigt beroende mellan 
utvecklingsregioner, och hur de berörda 
regionerna påverkas av detta (särskilt i 
Europa). Man kommer också att behandla 
den näraliggande frågan om nya hot och 
risker i ett globalt sammanhang och dess 
koppling till mänskliga rättigheter, frihet 
och välfärd. Forskningen kommer att ha 
följande två inriktningar som är kopplade 
till varandra:
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Motivering

Vi bör inte utesluta de interkulturella förbindelserna eller det ömsesidiga beroendet mellan 
utvecklingsregioner från studien, eftersom de hjälper oss att bättre förstå utvecklingen av 
dessa regioner och dess inverkan på en globaliserad värld med särskild hänsyn till Europa.

Ändringsförslag 156
Bilaga I, Teman, punkt 8 - Samhällsvetenskap och humaniora, Verksamhet, Europa i världen, 

stycke 1, strecksats 2

- Konflikter och deras orsaker och 
lösningar; relationen mellan säkerhet och 
destabiliserande faktorer som fattigdom, 
brottslighet, miljöförstöring och 
resursbrist; terrorism och dess orsaker och 
konsekvenser; säkerhetsrelaterade 
strategier, uppfattad osäkerhet och civila-
militära förbindelser.

- Konflikter och deras orsaker och 
lösningar; relationen mellan säkerhet och 
destabiliserande faktorer som fattigdom, 
migration, brottslighet, miljöförstöring och 
resursbrist; terrorism och dess orsaker och 
konsekvenser; säkerhetsrelaterade 
strategier, uppfattad osäkerhet och civila-
militära förbindelser.

Motivering

Migrationen bör nämnas som en destabiliserande faktor.

Ändringsförslag 157
Bilaga I, Teman, punkt 8 - Samhällsvetenskap och humaniora, Verksamhet, Europa i världen, 

stycke 1, strecksats 2a (ny)

- Fredsfrågor inom EU och i världen: 
Freden som ett grundläggande värde, dess 
positiva konsekvenser för EU och resten 
av världen, problem till följd av 
avsaknaden av fred (krig, osäkerhet) och 
förbindelserna mellan områden som en 
följd av att fred uppnås.

Motivering

Fred är och bör förbli ett grundläggande värde inom EU och i resten av världen. Som en följd 
av fred eller brist på bred uppstår många olika förbindelser mellan olika områden och (såväl 
positiva som negativa) följder som bör blir föremål för forskning och studier.

Ändringsförslag 158
Bilaga I, Teman, punkt 8 - Samhällsvetenskap och humaniora, Verksamhet, Europa i världen, 

stycke 2
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Inom båda inriktningarna kommer man att 
ta upp Europas roll i världen, utvecklingen 
av multilateralism och internationell lag, 
främjande av demokrati och grundläggande 
rättigheter och även de olika synsätten på 
detta samt Europa sett utifrån.

Inom alla tre inriktningarna kommer man 
att ta upp Europas roll i världen, 
utvecklingen av multilateralism och 
internationell lag, främjande av demokrati, 
lika möjligheter, fred och grundläggande 
rättigheter och även de olika synsätten på 
detta samt Europa sett utifrån.

Motivering

Lika möjligheter för alla på samtliga områden och i alla dess uttryck är en grundläggande 
värdering som samhällena behöver för att kunna utvecklas, och bör därför nämnas här.

Europa har en mycket viktig roll att spela för uppnåendet av världsfred. 

Ändringsförslag 159
Bilaga I, Teman, punkt 8 - Samhällsvetenskap och humaniora, Verksamhet, Europeiska 

unionens medborgare, stycke 1, rubriken och inledningen

Europeiska unionens medborgare Medborgarskap i Europeiska unionen
När det gäller EU:s framtida utveckling är 
det första syftet att öka kunskaperna om 
frågor som har att göra med strävan att ge 
medborgarna en känsla av att behärska 
demokratin och vara aktiva deltagare i 
samhällslivet samt frågan om demokratiska 
styrelseformer. Det andra syftet är att 
behandla den mångfald och de 
gemensamma nämnare som finns i Europa 
i fråga om institutioner, lagstiftning,
historia, språk och värderingar. 
Forskningen kommer att behandla 
följande:

När det gäller EU:s framtida utveckling är 
det första syftet att öka kunskaperna om 
frågor som har att göra med strävan att ge 
medborgarna en känsla av att behärska 
demokratin och vara aktiva deltagare med 
lika möjligheter i samhällslivet samt 
frågan om demokratiska styrelseformer. 
Det andra syftet är att behandla den 
mångfald och de gemensamma nämnare 
som finns i Europa i fråga om institutioner, 
lagstiftning, historia, språk, värderingar 
och den historiska utvecklingen av en 
europeisk identitet. Forskningen kommer 
att behandla följande:

Motivering

Kvinnor och män bör delta i samma utsträckning, så att samhället återspeglas på korrekt sätt. 

Det är viktigt att studera den historiska utvecklingen av en europeisk identitet för att bättre 
förstå likheter och skillnader i Europa och fullt ut utrycka sin mångfald och kulturrikedom.

Ändringsförslag 160
Bilaga I, Teman, punkt 8 - Samhällsvetenskap och humaniora, Verksamhet, Europeiska 

unionens medborgare, stycke 1, strecksats 1
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- Deltagande (även från ungdomens sida), 
representation, redovisningsskyldighet och 
legitimitet; offentlig arena, media och 
demokrati på europeisk nivå; olika 
styrelseformer inom EU och politiska 
processer; det civila samhällets roll; 
medborgarskap och rättigheter; och 
befolkningens värderingar om detta.

- Deltagande (även från ungdomens sida 
och deltagande av lika många kvinnor 
som män), representation, vilket bland 
annat innebär ett närmande till en så 
direkt representation som möjligt, 
redovisningsskyldighet och legitimitet; 
offentlig arena, media och demokrati på 
europeisk nivå; olika styrelseformer inom 
EU och politiska processer; det civila 
samhällets roll; medborgarskap och 
rättigheter; och befolkningens värderingar 
om detta.

Motivering

Det kommer inte att röra sig om något verkligt deltagande så länge det inte är jämnt fördelat 
mellan kvinnor och män.

Verklig demokrati uppnås genom en så direkt representation som möjligt där det i princip inte 
finns några gränser mellan medborgarna och deras politiska företrädare.

Ändringsförslag 161
Bilaga I, Teman, punkt 8 - Samhällsvetenskap och humaniora, Verksamhet, 

Framtidsforskning, strecksats 1

- Bred samhällsvetenskaplig 
framtidsforskning om ett begränsat antal 
stora utmaningar och möjligheter för EU. 
Frågor som kommer att omfattas är t.ex. 
framtidsutsikter och konsekvenser med 
tanke på åldrande, migration, globalisering 
av kunskap, ändrade brottslighetsmönster 
och stora risker.

- Bred samhällsvetenskaplig 
framtidsforskning om ett begränsat antal 
stora utmaningar och möjligheter för EU. 
Frågor som kommer att omfattas är t.ex. 
framtidsutsikter och konsekvenser med 
tanke på åldrande, migration, globalisering 
av kunskap, ändrade brottslighetsmönster,
stora risker och den sociala dimensionen 
av de globala klimatförändringarna.

Motivering

Det är viktigt att studera och undersöka den sociala dimensionen av de globala 
klimatförändringarna.

Ändringsförslag 162
Bilaga I, Teman, punkt 8 - Samhällsvetenskap och humaniora, Verksamhet, 

Framtidsforskning, strecksats 2

- Mer fokuserad tematisk 
framtidsforskning om utvecklingen inom 

- Mer fokuserad tematisk 
framtidsforskning om utvecklingen inom 
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nya forskningsområden eller 
forskningsområden som griper över 
existerande områden samt vetenskapliga 
ämnens framtid.

nya forskningsområden eller 
forskningsområden som griper över 
existerande områden såsom kollektiva 
fenomen, komplexa system och komplexa 
nät samt vetenskapliga ämnens framtid.

Motivering

Man bör ange några nya forskningsområden som är särskilt viktiga i dag inom de nya 
samhällsvetenskapliga perspektiven.

Ändringsförslag 163
Bilaga I, Teman, punkt 8 - Samhällsvetenskap och humaniora, Verksamhet, Nya behov och 

oförutsedda behov av strategier

Forskningen om nya behov kommer att ge 
forskarna möjlighet att identifiera och 
behandla forskningsutmaningar som inte 
anges ovan. Den kommer att uppmuntra en 
innovativ syn på sådana europeiska 
utmaningar som hittills inte diskuterats 
särskilt mycket samt andra relevanta 
kombinationer av frågor, perspektiv och 
ämnesområden. Forskning som föranleds 
av oförutsedda behov av strategier kommer 
också att genomföras, i nära samarbete 
med de aktörer som berörs av sådana 
strategier.

Forskningen om nya behov kommer att ge 
forskarna möjlighet att identifiera och 
behandla forskningsutmaningar som inte 
anges ovan. Den kommer att uppmuntra en 
innovativ syn på sådana europeiska 
utmaningar som hittills inte diskuterats 
särskilt mycket samt andra relevanta 
kombinationer av frågor, perspektiv och 
ämnesområden. Forskning som föranleds 
av oförutsedda behov av strategier kommer 
också att genomföras, i nära samarbete 
med de aktörer som berörs av sådana 
strategier. Dessutom kommer det att 
bedrivas en särskild verksamhet som gör 
det möjligt att inom 
samhällsvetenskaperna använda sig av 
perspektiv, tankegångar och metoder från 
andra vetenskaper (naturvetenskaper, 
IT-vetenskap, kognitiv vetenskap etc.).

Motivering

Dagens studium av samhällsfenomen drar en enorm nytta av tankegångar och metoder som 
utvecklats inom ramen för andra vetenskaper. Denna tendens bör ges en europeisk impuls 
inom ramen för ny forskningsverksamhet såsom sådan forskning som omfattas av andra 
teman. Det särskilda temat ”kulturell dynamik” i NEST-programmet inom sjätte 
ramprogrammet är en föregångare i detta hänseende.

Ändringsförslag 164
Bilaga I, Teman, punkt 9.1 - Säkerhetsforskning, Tillvägagångssätt, stycke 6



PE 368.072v03-00 112/123 PR\613357SV.doc

SV

Små och medelstora företags uppmuntras 
starkt att delta i verksamheten, liksom 
myndigheter och organisationer med 
ansvar för medborgarnas säkerhet. Den 
mer långsiktiga forskningsagenda som 
utarbetas av ESRAB (det europeiska 
säkerhetsforskningsrådet) kommer att vara 
till hjälp när innehåll och struktur skall 
fastställas för forskningen inom detta 
temaområde.

Små och medelstora företags uppmuntras 
starkt att delta i verksamheten, liksom 
myndigheter och organisationer med 
ansvar för medborgarnas säkerhet. I syfte 
att främja de små och medelstora 
företagens deltagande i forskning, 
utveckling och innovation kommer 
20 procent av budgeten för detta 
prioriterade tema att anslås till sådana 
företag. Den mer långsiktiga 
forskningsagenda som utarbetas av 
ESRAB (det europeiska 
säkerhetsforskningsrådet) kommer att vara 
till hjälp när innehåll och struktur skall 
fastställas för forskningen inom detta 
temaområde.

Motivering

För att verkligen bidra till de små och medelstora företagens deltagande på dessa områden 
måste man fastställa ett tröskelvärde för stödet inom detta prioriterade tema.

Ändringsförslag 165
Bilaga I, Teman, punkt 9.1 - Säkerhetsforskning, Tillvägagångssätt, stycke 6a (nytt)

Det kommer att spridas information om 
och vetenskapliga rön från var och en av 
de verksamheter som bedrivs inom ramen 
för detta prioriterade tema.

Motivering

Man måste i den utsträckning det är möjligt bedriva denna typ av spridningsverksamhet för 
att skapa kännedom om de verksamheter som finansieras inom ramen för 
sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag 166
Bilaga I, Teman, punkt 9.1 - Säkerhetsforskning, Verksamhet, punktsats 2

• Säkerhet när det gäller infrastrukturer och 
allmännyttiga tjänster: Verksamheten 
kommer att koncentreras till måltavlor för 
incidenter. När det gäller infrastrukturer 
kan det röra sig om platser för stora 
evenemang eller viktiga platser av politisk 
(t.ex. parlamentsbyggnader) eller 

• Säkerhet när det gäller infrastrukturer och 
allmännyttiga tjänster: Verksamheten 
kommer att koncentreras till katastrofer 
samt måltavlor för incidenter. När det 
gäller infrastrukturer kan det röra sig om 
platser för stora evenemang eller viktiga 
platser av politisk (t.ex. 
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symbolisk (t.ex. speciella monument) 
betydelse. När det gäller allmännyttiga 
tjänster avses t.ex. energi (som olja, el och 
gas), vatten, transporter (luft-, vatten och 
landtransporter), kommunikation (som 
teve- och radiosändningar), finanssektorn, 
förvaltning och folkhälsa. Kapacitet av 
många olika slag krävs för detta 
uppdragsområde, varav flera 
huvudsakligen kan hänföras till fasen 
”skydda” men även fasen ”förbereda”. 
Ambitionen är både att undvika incidenter 
och att mildra de potentiella 
konsekvenserna av sådana. För att bygga 
upp den kapacitet som krävs kommer 
tonvikten att ligga på frågor som analys 
och bedömning av sårbara delar av den 
fysiska infrastrukturen och driften av 
denna. Man kommer också att satsa på att 
säkra existerande och framtida, offentliga 
och privata kritiska sammankopplade 
infrastrukturer, system och tjänster med 
avseende på deras fysiska och funktionella 
sida, kontroll och varningssystem som 
möjliggör snabba reaktioner på incidenter 
och skydd mot dominoeffekter av 
incidenter.

parlamentsbyggnader) eller symbolisk 
(t.ex. speciella monument) betydelse. När 
det gäller allmännyttiga tjänster avses t.ex. 
energi (som olja, el och gas), vatten, 
transporter (luft-, vatten och 
landtransporter), kommunikation (som 
teve- och radiosändningar), finanssektorn, 
förvaltning och folkhälsa. Kapacitet av 
många olika slag krävs för detta 
uppdragsområde, varav flera 
huvudsakligen kan hänföras till fasen 
”skydda” men även fasen ”förbereda”. 
Ambitionen är både att undvika incidenter 
och att mildra de potentiella 
konsekvenserna av sådana. För att bygga 
upp den kapacitet som krävs kommer 
tonvikten att ligga på frågor som analys 
och bedömning av sårbara delar av den 
fysiska infrastrukturen och driften av 
denna. Man kommer också att satsa på att 
säkra existerande och framtida, offentliga 
och privata kritiska sammankopplade 
infrastrukturer, system och tjänster med 
avseende på deras fysiska och funktionella 
sida, kontroll och varningssystem som 
möjliggör snabba reaktioner på incidenter 
och skydd mot dominoeffekter av 
incidenter.

Motivering

Det är viktigt att först nämna katastrofer.

Ändringsförslag 167
Bilaga I, Teman, punkt 9.1 - Säkerhetsforskning, Verksamhet, punktsats 5, rubriken

• Kompatibilitet mellan och integrering av 
säkerhetssystem:

• Kompatibilitet och sammankoppling 
mellan och integrering av säkerhetssystem:

Motivering

För att säkerhetssystemen skall kunna bli kompatibla måste man se till att de är 
sammankopplade på ett bra sätt.

Ändringsförslag 168
Bilaga I, Teman, punkt 9.1 - Säkerhetsforskning, Verksamhet, punktsats 6



PE 368.072v03-00 114/123 PR\613357SV.doc

SV

• Säkerhet och samhälle: Övergripande 
verksamhet som bör genomföras genom ett 
samspel mellan naturvetenskap, teknik och 
andra vetenskaper, framför allt 
statskunskap, samhällsvetenskaper och 
humaniora. Tonvikten kommer att ligga på 
målinriktade kulturella och 
socioekonomiska analyser, utarbetande av 
scenarion och andra forskningsåtgärder om 
t.ex. följande ämnen: Säkerhet som ett 
föränderligt begrepp (övergripande 
analyser av säkerhetsrelaterade behov för 
att fastställa de viktigaste funktionskraven 
för den föränderliga säkerhetsmiljön); 
sårbara punkter och nya hot (t.ex. när det 
gäller terrorism och organiserad 
brottslighet); medborgarnas attityder i 
krissituationer (t.ex. uppfattningen om 
terrorism och brottslighet, folkmassors 
beteenden samt allmänhetens förståelse av 
och acceptans för säkerhetskontroller); 
medborgarnas beredskap vid 
terroristattacker; frågor som rör 
kommunikationen mellan myndigheter och 
medborgare i krissituationer; ökning av 
allmänhetens medvetenhet om hot; 
vägledning för medborgarna om 
medlemsstaternas och EU:s interna system 
för rådgivning och bistånd i 
säkerhetsfrågor; beteendeanalyser, 
psykologisk analyser och andra relevant 
analyser av terrorister; etiska frågor 
avseende skydd av personuppgifter och 
informationens integritet. Forskningen 
kommer också att inriktas på utarbetande 
av statistiska indikatorer för brottslighet, 
som möjliggör bedömning av förändrade 
brottslighetsmönster.

• Säkerhet (security and safety) och 
samhälle: Övergripande verksamhet som 
bör genomföras genom ett samspel mellan 
naturvetenskap, teknik och andra 
vetenskaper, framför allt statskunskap, 
samhällsvetenskaper och humaniora. 
Tonvikten kommer att ligga på 
målinriktade kulturella och 
socioekonomiska analyser, utarbetande av 
scenarion och andra forskningsåtgärder om 
t.ex. följande ämnen: Den kulturella, 
sociala och ekonomiska aspekten av 
säkerhet, säkerhet som ett föränderligt 
begrepp (övergripande analyser av 
säkerhetsrelaterade behov för att fastställa 
de viktigaste funktionskraven för den 
föränderliga säkerhetsmiljön); sårbara 
punkter som beror på katastrofer och nya 
hot (t.ex. när det gäller terrorism och 
organiserad brottslighet); medborgarnas 
attityder i krissituationer (t.ex. 
uppfattningen om terrorism och 
brottslighet, folkmassors beteenden samt 
allmänhetens förståelse av och acceptans 
för säkerhetskontroller); medborgarnas 
beredskap vid terroristattacker; frågor som 
rör kommunikationen mellan myndigheter 
och medborgare i krissituationer; ökning av 
allmänhetens medvetenhet om hot; 
vägledning för medborgarna om 
medlemsstaternas och EU:s interna system 
för rådgivning och bistånd i 
säkerhetsfrågor; beteendeanalyser, 
psykologisk analyser och andra relevant 
analyser av terrorister; etiska frågor 
avseende skydd av personuppgifter och 
informationens integritet. Forskningen 
kommer också att inriktas på utarbetande 
av statistiska indikatorer för brottslighet, 
som möjliggör bedömning av förändrade 
brottslighetsmönster.

Motivering

Det är allmänt känt att det på engelska finns en nyansskillnad mellan ”security” och 
”safety”. Här föreslås att även de engelska termerna skall anges, så att tolkningarna av 
räckvidden för denna del inte begränsas.
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Ändringsförslag 169
Bilaga I, Teman, punkt 9.1 - Säkerhetsforskning, Internationellt samarbete, stycke 2

Specifika internationella 
samarbetsområden kommer att övervägas 
när det gagnar alla deltagare i enlighet med 
EU:s säkerhetspolitik, t.ex. forskning som 
rör säkerhetsåtgärder som kan tillämpas 
globalt.

Specifika internationella 
samarbetsområden kommer att övervägas 
när det gagnar alla deltagare i enlighet med 
EU:s säkerhetspolitik, t.ex. forskning som 
rör säkerhetsåtgärder som kan tillämpas 
globalt på säkerhet och katastrofer.

Motivering

Det är lämpligt att specificera de två huvudsakliga föremålen för denna del även när det 
gäller internationellt samarbete.

Ändringsförslag 170
Bilaga I, Teman, punkt 9.1 - Säkerhetsforskning, Reaktion på nya behov och oförutsedda 

behov av nya strategier

Temaområdet för säkerhetsforskning är 
flexibelt till sin natur och utformning. 
Tidigare okända säkerhetshot som kan 
uppkomma i framtiden och skapa ett behov 
av strategier kommer att kunna föras in i 
verksamheten. Denna flexibilitet kommer 
att komplettera den uppdragsinriktade 
forskningsverksamhet som beskrivs ovan.

Temaområdet för säkerhetsforskning är 
flexibelt till sin natur och utformning. 
Tidigare okända katastrofer och 
säkerhetshot som kan uppkomma i 
framtiden och skapa ett behov av strategier 
kommer att kunna föras in i verksamheten. 
Denna flexibilitet kommer att komplettera 
den uppdragsinriktade 
forskningsverksamhet som beskrivs ovan.

Motivering

Man bör här också nämna katastrofer.

Ändringsförslag 171
Bilaga I, Teman, punkt 9.2 - Rymdforskning, Verksamhet, Rymdbaserade tillämpningar till 
gagn för det europeiska samhället, strecksats 1 - Global övervakning för miljö och säkerhet 

(GMES), stycke 1

Syftet är att utveckla ändamålsenliga 
system för satellitbaserad övervakning och 
tidig varning som unika och globalt 
tillgängliga datakällor och att konsolidera 
och stimulera utvecklingen av 
användningen av sådana system. Detta 
program kommer också att stödja 
utvecklingen av operativa GMES-tjänster, 

Syftet är att utveckla ändamålsenliga 
system för satellitbaserad övervakning och 
tidig varning som unika och globalt 
tillgängliga datakällor och att konsolidera 
och stimulera utvecklingen av 
användningen av sådana system. Detta 
program kommer också att stödja 
utvecklingen av operativa GMES-tjänster, 
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som hjälper beslutsfattare att bättre förutse 
krissituationer och mildra deras 
konsekvenser, och det kommer även att 
omfatta frågor som rör miljö- och 
säkerhetsförvaltningen. 
Forskningsverksamheten bör 
huvudsakligen bidra till att maximera 
användningen av GMES-data som samlats 
in från rymdbaserade källor och integrera 
dessa med data från andra 
observationssystem i komplexa produkter 
som utformats för att tillhandahålla 
information och skräddarsydda tjänster åt 
slutanvändare genom en effektiv 
dataintegrering och informationshantering. 
Forskningen bör också bidra till att 
förbättra övervakningstekniken och därmed 
förbunden instrumentteknik, vid behov 
utveckla nya rymdbaserade system eller 
förbättra driftskompatibiliteten för 
befintliga system samt möjliggöra deras 
användning i (pre)operativa system som 
fyller specifika behov.

som hjälper beslutsfattare att bättre förutse 
krissituationer och mildra deras 
konsekvenser, och det kommer även att 
omfatta frågor som rör miljö- och 
säkerhetsförvaltningen samt hanteringen 
av naturkatastrofer. 
Forskningsverksamheten bör 
huvudsakligen bidra till att maximera 
användningen av GMES-data som samlats 
in från rymdbaserade källor och integrera 
dessa med data från andra 
observationssystem i komplexa produkter 
som utformats för att tillhandahålla 
information och skräddarsydda tjänster åt 
slutanvändare genom en effektiv 
dataintegrering och informationshantering. 
Forskningen bör också bidra till att 
förbättra övervakningstekniken och därmed 
förbunden instrumentteknik, vid behov 
utveckla nya rymdbaserade system eller 
förbättra driftskompatibiliteten för 
befintliga system samt möjliggöra deras 
användning i (pre)operativa system som 
fyller specifika behov.

Motivering

Det har visat sig att kontroll och övervakning per satellit kan vara ett mycket effektivt sätt att 
förebygga och hantera naturkatastrofer.

Ändringsförslag 172
Bilaga III, Gemensamma teknikinitiativ, stycke 1

Forskningsområdena för de första 
gemensamma teknikinitiativen anges nedan 
på grundval av de kriterier som anges i 
bilaga I. Dessa gemensamma 
teknikinitiativ behandlar många olika 
utmaningar. Därför måste strukturerna 
utformas för varje enskilt initiativ så att de 
anpassas till det berörda 
forskningsområdets särskilda egenskaper. 
För varje gemensamt teknikinititiv kommer 
en särskild struktur att anges för 
genomförandet av den fastställda 
forskningsagendan. Den kommer att föra 
samman de offentliga och privata 

De preliminära forskningsområdena för de 
första gemensamma teknikinitiativen anges 
nedan på grundval av de kriterier som 
anges i bilaga I. Dessa gemensamma 
teknikinitiativ behandlar många olika 
utmaningar. Därför måste strukturerna 
utformas för varje enskilt initiativ så att de 
anpassas till det berörda 
forskningsområdets särskilda egenskaper. 
För varje gemensamt teknikinititiv kommer 
en särskild struktur att anges för 
genomförandet av den fastställda 
forskningsagendan. Den kommer att föra 
samman de offentliga och privata 
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investeringar som är nödvändiga och säkra 
samordningen av insatser på europeisk 
nivå. Kommissionen kommer att bevilja ett 
anslag för genomförandet av 
forskningsagendan på grundval av separata 
förslag (t.ex. på grundval av artikel 171 i 
fördraget). Ytterligare gemensamma 
teknikinitiativ kan identifieras på grundval 
av de kriterier som anges i bilaga I och 
föreslås under loppet av 
sjunde ramprogrammets genomförande.

investeringar som är nödvändiga och säkra 
samordningen av insatser på europeisk 
nivå. Initiativ som, sett till målen, utgör 
resultatet av de europeiska 
teknikplattformarnas arbete och som 
säkrar en effektiv organisation och 
bildande av gemensamma företag som 
skall förvalta investeringarna från den 
privata sektorn respektive den europeiska 
och nationella offentliga finansieringen, 
inbegripet kapitalbidrag och bidrag från 
ramprogrammet för forskning, kommer 
att prioriteras.
Kommissionen kommer att bevilja ett 
anslag för genomförandet av 
forskningsagendan på grundval av separata 
förslag (t.ex. på grundval av artikel 171 i 
fördraget). Ytterligare gemensamma 
teknikinitiativ kan identifieras på grundval 
av de kriterier som anges i bilaga I och 
föreslås under loppet av 
sjunde ramprogrammets genomförande.

Motivering

De gemensamma teknikinitiativ som är uppbyggda enligt artikel 171 kräver bildandet av 
gemensamma företag. Organisations- och förvaltningskapaciteten bör prioriteras för 
beslutsfattande som gemenskapen deltar i.

Ändringsförslag 173
Bilaga III, Finansieringsinstrumentet för riskdelning, stycke 1

I enlighet med bilaga II kommer 
gemenskapen att tillhandahålla ett bidrag 
(samordnings- och stödåtgärd) för 
Europeiska investeringsbanken (EIB). 
Detta bidrag kommer att bidra till 
gemenskapens mål att främja privata 
sektorns investeringar i forskning genom 
att öka bankens kapacitet för att hantera 
risker, vilket möjliggör i) en större volym 
EIB-lån för en viss risknivå och ii) 
finansiering av europeiska FoTU-åtgärder 
som är förknippade med större risker än 
vad som skulle ha varit möjligt utan ett 
sådant gemenskapsstöd. 

I enlighet med bilaga II kommer 
gemenskapen att tillhandahålla ett bidrag 
(samordnings- och stödåtgärd) för 
Europeiska investeringsbanken (EIB). 
Syftet med detta bidrag kommer att vara 
att bidra till gemenskapens mål att 
underlätta och främja privata sektorns 
investeringar i forskning genom att öka 
bankens kapacitet för att hantera risker, 
vilket möjliggör i) en större volym EIB-lån 
eller lån från andra finansiella 
mellanhänder för en viss risknivå och ii) 
finansiering av europeiska FoTU-åtgärder 
som är förknippade med större risker än 
vad som skulle ha varit möjligt utan ett 
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sådant gemenskapsstöd. 

Ändringsförslag 174
Bilaga III, Finansieringsinstrumentet för riskdelning, stycke 2

EIB kommer att låna ut medel som 
kommer från internationella 
finansmarknader i enlighet med sina 
vanliga regler och förfaranden. Sedan 
kommer de att använda 
gemenskapsbidraget tillsammans med sina 
egna medel för försörjning och 
kapitaltilldelning inom banken för att täcka 
en del av de risker som är förbundna med 
dessa lån till de stora europeiska 
FoTU-åtgärder som uppfyller kraven.

EIB kommer att låna ut medel som 
kommer från internationella 
finansmarknader i enlighet med sina 
vanliga regler och förfaranden. Sedan 
kommer de att använda 
gemenskapsbidraget tillsammans med sina 
egna medel för försörjning och 
kapitaltilldelning inom banken för att täcka 
en del av de risker som är förbundna med 
dessa lån till de europeiska FoTU-åtgärder 
som uppfyller kraven.

Ändringsförslag 175
Bilaga III, Finansieringsinstrumentet för riskdelning, stycke 5, punktsats 2

• Stödberättigande för stora europeiska 
FoTU-åtgärder. ”Gemensamma 
teknikinitiativ” och stora samarbetsprojekt 
som finansieras av gemenskapen inom 
ramen för temaområden och verksamheter 
inom detta särskilda program skall 
automatiskt vara stödberättigande. Även 
andra stora europeiska samarbetsprojekt 
kan övervägas, som t.ex. de inom Eureka.
Enligt den förordning som antagits i 
enlighet med artikel 167 i fördraget skall 
avtalet om ekonomiskt stöd också 
fastställa förfararanden och garantera 
gemenskapen möjligheten att under vissa 
omständigheter inlägga sitt veto mot 
användning av bidraget till ett lån som 
föreslås av EIB.

• Stödberättigande för europeiska 
FoTU-åtgärder. De verksamheter som 
förvaltas av de gemensamma företag som 
bildas för ”gemensamma teknikinitiativ” 
och stora samarbetsprojekt som finansieras 
av gemenskapen inom ramen för 
temaområden och verksamheter inom detta 
särskilda program skall betraktas som 
prioriterade verksamheter i samband med 
utnyttjandet av detta 
finansieringsinstrument.
Gemenskapsbidraget till EIB bör villkoras 
av en arbetsstruktur som underlättar 
genomförandet av projekt och/eller 
forskningsinfrastruktur genom tillgång 
till kapitalmarknaden, antingen i form av 
krediter eller av riskkapital. I detta syfte 
får EIB använda sig av andra instrument 
(EIF) och andra finansiella 
mellanhänder.

Motivering

Bidraget till EIB bör underställas målet att underlätta tillgången till privatfinansiering av 
FoU. EIB bör strukturera sin specifika organisation så att även andra organ och finansiella 
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mellanhänder kan delta. En särskild ansträngning måste göras för att underlätta de små och 
medelstora företagens tillträde.
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MOTIVERING

Mot ett innovationens och kunskapernas Europa
EU bör eftersträva spetskompetens och därför är dess engagemang för ett ambitiöst system 
för forskning, utveckling och innovation av avgörande vikt

Europeiska rådet i Lissabon lade fram ett förslag till strategi för en ny modell för ekonomisk 
tillväxt som tog hänsyn till miljön och utvecklingen och där vetenskaplig forskning, teknisk 
utveckling och innovation var de främsta verktygen. Senare föreslog Europeiska rådet i 
Barcelona målet att öka de totala utgifterna för forskning, utveckling och innovation till 
3 procent av EU:s BNP (två tredjedelar från den privata sektorn och den återstående 
tredjedelen från den offentliga sektorn) fram till 2010.

I Locatellis betänkande1, som utgår från Kok-rapporten2, fastställs vad som krävs för att EU 
skall kunna uppnå de mål som ställts upp för 2010, nämligen att stimulera till privata 
investeringar i forskning, öka de mänskliga resurserna till åtta forskare per 1 000 yrkesaktiva 
personer – vilket motsvarar 700 000 nya forskare –, stödja högkvalitativ grundforskning, 
förbättra kopplingarna mellan forskarvärlden och företagen, särskilt med de små och 
medelstora företagen, inrätta bättre samordningmöjligheter mellan forskningspolitiken på det 
europeiska (inbegripet Europeiska investeringsbanken), nationella och regionala planet samt 
minska byråkratin och förfarandena. 

På grundval av det ovanstående lade Europeiska kommissionen i april 2005 fram sitt förslag 
till det sjunde ramprogrammet, med en budget på 72,7 miljarder euro för perioden 2007–2013 
(vilket innebar en fördubbling av budgeten för sjunde ramprogrammet), i enlighet med Böges 
betänkande, som fått brett stöd i Europaparlamentet.

Vad gäller innehållet i sjunde ramprogrammet ställer sig Europaparlamentet i huvudsak 
positivt till kommissionens förslag och poängterar att uppnåendet av de nämnda målen kan 
garanteras endast om man behåller den finansieringsnivå som kommissionen och parlamentet 
föreslagit.

De belopp som anslås för sjunde ramprogrammet i Europeiska rådets överenskommelse från 
december 2005 och överenskommelsen mellan rådet och parlamentet om budgetplanen för 
2007–2013 är dock närapå 30 procent lägre än de som kommissionen anger i sitt ursprungliga 
förslag. Samtidigt föreslås det i överenskommelsen att det skall göras en radikal översyn av 
gemenskapsbudgeten under 2009. Nu borde kommissionen och rådet komma överens med 
parlamentet för att möjliggöra en avsevärd ökning av anslagen utifrån behoven inom sjunde 
ramprogrammet och, i synnerhet, inom detta särskilda program för att målen skall kunna 
uppnås.

Enligt kommissionens ursprungliga förslag skall 61 procent av sjunde ramprogrammets totala 
budget gå till det särskilda programmet Samarbete. Målet för detta program är att EU skall 
inta en ledande ställning på vissa strategiska vetenskapliga och tekniska områden med hjälp 
av stöd till samarbete mellan universitet, forskningscentrum, näringslivet och övriga 

  
1 Antagna texter, P6_TA(2005)0077.
2 http://europa.eu.int/comm/councils/bx20041105/kok_report_en.pdf
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institutioner såväl inom som utanför EU. Kommissionen föreslår nio prioriterade 
temaområden, vilka i stor utsträckning utgör en fortsättning på det sjätte ramprogrammet. 
Dessutom föreslår den förbättrade förfaranden som gör det lättare för forskningsteam att få 
tillgång till programmen.

Föredraganden ställer sig generellt sett positiv till strukturen på och innehållet i 
kommissionens förslag. Hon anser dock att det är oerhört viktigt att finna bra lösningar på 
följande frågor:

Mång- och tvärvetenskaplighet. Ett oerhört effektivt sätt att åstadkomma betydande 
vetenskapliga framsteg är att upprätta gemensamma metoder för ämnen inom teknik och 
forskning som är relevanta för mer än ett tema och enligt tvärvetenskapliga metoder angripa 
vissa komplexa problem inom de prioriterade temaområdena utifrån flera olika vetenskaper 
samtidigt.

Förstärkning av näringslivets roll med hjälp av teknikplattformarna. Om man skall 
kunna nå de mål som Europeiska rådet ställde upp i Barcelona och stärka konkurrenskraften 
är det mycket viktigt att upprätta en dialog och samarbete med näringslivet samt mellan 
näringslivet och forskningscentrumen.

Gemensamma teknikinitiativ. De gemensamma teknikinitiativen skall huvudsakligen utgöra 
en fortsättning på teknikplattformarna. De skall, i ett begränsat antal fall, kunna leda till 
offentlig-privata partnerskap med en högre grad av integration, större räckvidd och längre 
löptid, vilka skall administreras av gemensamma företag. De ekonomiska bidrag som 
kommissionen ger till sådana partnerskap skall underkastas ett yttrande från 
Europaparlamentet, i enlighet med artikel 171.

Eftersom det rör sig om nya instrument för teknisk och ekonomisk förvaltning samt för 
deltagande i det särskilda programmet Samarbete bör kommissionen utarbeta 
förvaltningsmekanismer som fungerar som garanter för uppfyllande av kriterierna, öppna 
prioriteringar samt sund och effektiv förvaltning samt regelbundet informera parlamentet om 
dessa frågor.

De små och medelstora företagens deltagande. Det är viktigt att utveckla mekanismer för 
ett faktiskt deltagande från de små och medelstora företagens sida i de verksamheter och 
projekt som omfattas av de prioriterade temaområdena inom programmet Samarbete.
Kommissionens förslag bör preciseras på följande områden: 

a) Fastställande av konkreta mål för deltagandet, även vad gäller den andel av budgeten för 
programmet Samarbete som skall anslås för deltagandet (20 procent).

b) Strävan efter att uppnå maximala bidrag från samtliga gemenskapsfonder, bland annat från 
Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden, i finansieringen av projekt 
som små och medelstora företag deltar i.

c) Utveckling av mekanismer för bildandet av regionala, tematiska eller territoriella 
grupperingar, vilket gör det möjligt för dessa att öka sin kapacitet för deltagande.

d) Förbättring och förenkling av de administrativa förfarandena.
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Här är det viktigt att utveckla särskilda mekanismer för samordning med det särskilda 
programmet Kapacitet och med programmet för konkurrenskraft och innovation.

Komplementaritet och samverkan. Det är även viktigt att stärka komplementariteten och 
samverkan mellan det särskilda programmet Samarbete och andra gemenskapsprogram och 
gemenskapsverksamheter, t.ex. programmet för konkurrenskraft och innovation, 
strukturfonderna och andra fonder som finansierar verksamheter, infrastruktur eller projekt på 
området forskning, utveckling och innovation.

Detta är dock inte lätt att genomföra i praktiken på grund av de begränsningar som anges i de 
bestämmelser som vi antagit om användningen och förvaltningen av dessa program. Det bör 
införas ett förfarande för inlämnande av integrerade förslag som innebär att man koncentrerar 
insatserna och undviker dubbelarbete. Detta bör ingå i bestämmelserna om deltagande.

Översyn av budgeten. Eftersom den överenskommelse som parlamentet och rådet träffat 
angående budgetplanen för 2007–2013 inte ger tillräckliga ekonomiska medel för att 
sjunde ramprogrammets mål skall kunna uppnås till fullo, särskilt när det gäller det särskilda 
programmet Samarbete, rekommenderar föredraganden att det inom ramen för den översyn av 
den finansiella ramen som skall äga rum under 2009 läggs fram ett förslag som står i 
proportion till EU:s ambitioner på detta område.

Anpassning till nya behov och möjligheter. Det särskilda programmet Samarbete bör vara 
tillräckligt öppet och flexibelt för att både uppfylla behoven på de områden där utvecklingen 
är mycket snabb, föränderlig och svår att förutse sju år i förväg och uppfylla alla de politiska 
behov som uppkommer till följd av oförutsedda händelser som kräver ett snabbt agerande, 
t.ex. utbrott av epidemier etc.

Samordning med medlemsstaterna. Mekanismerna för samordning mellan 
medlemsstaternas och regionernas program för forskning, utveckling och innovation och 
ramprogrammet, i synnerhet detta särskilda program, bör stärkas. Syftet är att utnyttja de 
ekonomiska medlen på bästa sätt, koncentrera insatserna (istället för att skapa dubbelarbete) 
och utveckla ett verkligt europeiskt forskningsområde.

Europeiska forskningsområdet
Man bör även stärka principen att verksamheter på gemenskapsnivå skall prioriteras över den 
mellanstatliga metoden. Det innebär att man bör främja det mellanstatliga samarbetet, till 
exempel inom ramen för ERA-NET, endast om verksamheten är förenlig med de mål som 
fastställts för sjunde ramprogrammet och om förslagsställarna underlättar och säkerställer 
deltagande på lika villkor av andra aktörer från andra medlemsstater. 

Universiteten som mycket viktiga nätverk för forsknings- och utbildningscentrumen. 
Mer än 60 procent av forskningen i EU bedrivs vid universiteten, där den övervägande 
majoriteten av forskarkåren också får sin utbildning. Det är viktigt att lyfta fram även detta i 
betänkandet, och att ha det i åtanke vid eventuella framtida beslut om organisationen av 
vetenskapen och tekniken i EU och i samband med det eventuella inrättandet av nya 
spetsforskningsinstitutioner, t.ex. ett framtida europeiskt teknologiinstitut.

Tekniköverföring. Problemen kring kopplingen mellan forskarvärlden och näringslivet (i 
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båda riktningarna) är välkända. Man bör inrätta och ge kraft åt mekanismer och incitament för 
att denna överföring av kunskaper, kompetens och teknik skall leda till att företagen, särskilt 
de små och medelstora företagen, får kännedom om forskningsrönen och tar till sig och 
använder dem. 

Internationellt samarbete. Samarbetet med länder utanför EU bör ske inom de temaområden 
där ett sådant samarbete medför ett betydande mervärde och bör inriktas på två aspekter: dels 
samarbete med i-länder rörande specifika frågor som är av gemensamt intresse och som ingår 
i de prioriterade temaområdena i detta program, dels samarbete med u-länder inom projekt 
som syftar till att åstadkomma förbättringar på områdena ekonomisk utveckling, hälsa, socialt 
välstånd och hållbar miljö.

Minskning av den tekniska klyftan. Statistiken visar att de tekniska skillnaderna mellan 
EU:s olika länder och regioner är större än skillnaderna i ekonomi eller levnadsstandard. Inom 
det särskilda programmet Samarbete bör man därför lägga särskild vikt vid att öka 
konvergensen mellan EU:s länder och regioner inom vetenskap och teknik med hjälp av 
effektiva åtgärder som gör det möjligt att minska den tekniska klyftan mellan olika 
geografiska områden.

Spridning av vetenskapliga rön. Det särskilda programmet Samarbete bör även bidra till 
spridningen av vetenskapliga rön med målet att närma vetenskapen och tekniken till 
samhället, något som bör beaktas vid såväl utarbetandet som genomförandet av projekten.

Parlamentets roll. Parlamentet bör spela en mer framträdande roll i samband med 
uppföljningen och kontrollen av ramprogrammet och, i synnerhet, av detta särskilda program. 
Dessutom bör parlamentet känna till och yttra sig om det arbetsprogram som anges i artikel 6, 
när det gäller dels alla ändringar av det, dels budgetfördelningen.

Finansieringsinstrument med Europeiska investeringsbanken. I kommissionens förslag 
fastställs ett stöd till Europeiska investeringsbanken (BEI). Detta bör syfta till att bidra på ett 
brett sätt till att underlätta och främja investeringar från den privata sektorns sida i FoU. 
Mekanismen för riskdelning kan begränsas till sin räckvidd (enbart krediter) och volym 
(enbart större projekt), varför man bör undersöka alla möjligheter till gemensamt arbete med 
BEI och Europeiska investeringsfonden (EIF), i tillämpliga fall, för att i proportion till den 
offentliga insats som ramprogrammet innebär kunna uppnå det mål som fastställdes vid 
toppmötet i Barcelona, nämligen att två tredjedelar av investeringarna skall komma från den 
privata sektorn. Man bör göra allt för att se till att BEI:s ekonomiska tillgångar på detta nya 
område motsvarar och stöder efterfrågan, som bör stimuleras genom arbetet med 
teknikplattformarna och de gemensamma teknikinitiativen.


