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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over det Horisont 2020-program, som Kommissionen har udviklet, og 
hun tror på, at programmet kan hjælpe Den Europæiske Union med at bekæmpe gældskrisen 
og få sat gang i væksten gennem en styrkelse af konkurrenceevnen.

Med Horisont 2020-programmet vil finansieringen af EU-forskning og -innovation for første 
gang blive samlet i ét program. Horisont 2020 tilstræber en bedre udnyttelse af 
forskningsresultater i form af innovative produkter og tjenester, som vil kunne skabe 
forretningsmuligheder og forbedre menneskers liv. Samtidig tilstræbes det også at begrænse 
bureaukratiet ved at forenkle regler og ansøgningsprocedurer, hvilket skal kunne gøre det 
muligt at tiltrække flere videnskabsfolk og innovative virksomheder.

Horisont 2020 skal træde i kraft i januar 2014 med et budget på 87,74 mia. EUR for perioden 
frem til 2020. Det er inddelt i tre overordnede dele: I. Videnskabelig topkvalitet, II.  
Industrielt lederskab, III.  Samfundsmæssige udfordringer. Ordføreren mener, at AGRI-
udvalget hovedsagelig skal koncentrere sig om del III, som specifikt omhandler 
landbrugsrelaterede emner. Del III er inddelt i seks områder:

a) sundhed, demografisk udvikling og trivsel (9,07 mia. EUR)

b) fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug, havforskning og bioøkonomi (4,69 mia. EUR)

c) sikker, ren og effektiv energi (6,53 mia. EUR)

d) intelligent, grøn og integreret transport (7,69 mia. EUR)

e) klimaindsats, ressourceeffektivitet og råstofforsyning (4,31 mia. EUR)

f) rummelige, innovative og sikre samfund (4,31 mia. EUR).

På området fødevaresikkerhed og bæredygtigt landbrug understreger ordføreren, at det er 
nødvendigt, at videnskabsfolk arbejder aktivt sammen med landbrugerne og bl.a. inddrager 
dem i diskussionerne om forskningsprioriteter for at sikre, at resultaterne af 
forskningsindsatsen kan udnyttes i det virkelige liv.  Det er også vigtigt, at ngo'er inddrages i 
disse diskussioner.

Ordføreren glæder sig over, at budgettet til landbrugsrelateret forskning er blevet forhøjet 
betragteligt i forhold til det syvende rammeprogram. 

Ordføreren vil gerne gøre særlig opmærksom på behovet for at fremme forskning i 
begrænsning af fødevarespild, navnlig på baggrund af den stigende fødevareefterspørgsel 
såvel i Europa som globalt. Det er vigtigt, at naturressourcerne bliver udnyttet meget mere 
effektivt.

Under AGRI-udvalgets drøftelser om Horisont 2020 blev det påpeget, at bureaukratiet i 
forbindelse med procedurerne i tilknytning til programmet bør begrænses. Ordføreren mener, 
at Kommissionen har begrænset de administrative procedurer betragteligt og gjort 
ansøgningsproceduren lettere i dette forslag.
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Alt i alt mener ordføreren, at forslaget er afbalanceret og glimrende udformet. Ordføreren 
opfordrer sine kolleger til at behandle dette forslag med klarsyn og håber, at programmet kan 
træde i kraft den 1. januar 2014, så det fra det nye år vil kunne bistå videnskabsfolk med at 
tilvejebringe nye forskningsresultater, som kan forbedre Europas samlede konkurrenceevne.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Horisont 2020 har tre mål, nemlig at 
frembringe videnskabelige topresultater 
("videnskabelig topkvalitet"), at være 
industriførende på en række områder
("industrielt lederskab") og at håndtere 
samfundsmæssige udfordringer 
("samfundsmæssige udfordringer"). Disse 
tre mål bør gennemføres ved hjælp af et 
særprogram bestående af tre dele med 
indirekte aktioner og en del med direkte 
aktioner gennemført af Det Fælles 
Forskningscenter (JRC).

(2) Horisont 2020 har tre mål, nemlig at 
frembringe videnskabelige topresultater 
("videnskabelig topkvalitet"), at være 
førende inden for industri og landbrug
("industrielt og landbrugsmæssigt 
lederskab") og at håndtere 
samfundsmæssige udfordringer 
("samfundsmæssige udfordringer"). Disse 
tre mål bør gennemføres ved hjælp af et 
særprogram bestående af tre dele med 
indirekte aktioner og en del med direkte 
aktioner gennemført af Det Fælles 
Forskningscenter (JRC).

Begrundelse

Målet med hensyn til industrielt lederskab er fastsat, uden at landbruget nævnes, selv om der i 
programmets budget er afsat 4,5 mio. EUR til forskning og innovation inden for landbrug.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der er et kritisk behov for at styrke og 
udvide Unionens videnskabelige grundlag 
og sikre en strøm af verdensførende 

(5) Der er et kritisk behov for at styrke og 
udvide Unionens videnskabelige grundlag 
og sikre en strøm af verdensførende 



AD\908034DA.doc 5/23 PE489.458v02-00

DA

forskning og talent, som sikrer Europas 
konkurrenceevne og velfærd på langt sigt.
Del I “videnskabelig topkvalitet” bør støtte 
Det Europæiske Forskningsråds aktiviteter 
inden for frontlinjeforskning og fremtidige 
og fremspirende teknologier, Marie Curie-
programmets aktioner og europæiske
forskningsinfrastrukturer. Aktiviteterne 
kunne sigte mod at opbygge kompetencer 
på lang sigt med et stærkt fokus på næste 
generation inden for videnskab, systemer 
og forskere og på at støtte nye talenter fra 
hele Unionen og fra associerede lande.
Unionens aktiviteter til støtte for 
videnskabelig topkvalitet bør medvirke til
at konsolidere det europæiske 
forskningsområde og gøre Unionens 
forskningssystem mere konkurrencedygtigt 
og attraktivt på globalt plan.

forskning og talent, som sikrer Europas 
konkurrenceevne og velfærd på langt sigt.
Del I “videnskabelig topkvalitet” bør støtte 
Det Europæiske Forskningsråds aktiviteter 
inden for frontlinjeforskning og fremtidige 
og fremspirende teknologier, Marie Curie-
programmets aktioner og 
medlemsstaternes
forskningsinfrastrukturer, der tilsammen 
danner et europæisk netværk af 
videnskabsinfrastruktur. Aktiviteterne 
kunne sigte mod at opbygge kompetencer 
på lang sigt med et stærkt fokus på næste 
generation inden for videnskab, systemer 
og forskere og på at støtte nye talenter fra 
hele Unionen og fra associerede lande.
Unionens aktiviteter til støtte for 
videnskabelig topkvalitet bør medvirke til 
at konsolidere det europæiske 
forskningsområde og gøre Unionens 
forskningssystem mere konkurrencedygtigt 
og attraktivt på globalt plan.

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det Fælles Forskningscenters direkte 
aktioner bør gennemføres på en fleksibel, 
effektiv og gennemsigtig måde, som tager 
hensyn til de relevante behov hos Det 
Fælles Forskningscenters brugere og 
Unionens politikker samt til målsætningen 
om at beskytte Unionens finansielle 
interesser. Forskningsaktionerne bør i givet 
fald tilpasses disse behov og den 
videnskabelige og teknologiske udvikling 
og sigte mod at opnå videnskabelig 
topkvalitet.

(13) Det Fælles Forskningscenters direkte 
aktioner bør gennemføres på en fleksibel, 
effektiv og gennemsigtig måde, som tager 
hensyn til de relevante behov hos brugerne 
af Unionens og Det Fælles 
Forskningscenters politikker samt til 
målsætningen om at beskytte Unionens 
finansielle interesser. Forskningsaktionerne 
bør i givet fald tilpasses disse behov og den 
videnskabelige og teknologiske udvikling 
og sigte mod at opnå videnskabelig 
topkvalitet.

Begrundelse

Forkert rækkefølge. I den foreslåede tekst kommer Det Fælles Forskningscenters politikker 
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før Unionens politiske ansvar.

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Det Fælles Forskningscenter bør 
fortsat generere yderligere ressourcer 
gennem konkurrerende aktiviteter, 
herunder deltagelse i indirekte aktioner 
under Horisont 2020, tredjepartsarbejde 
og i mindre grad udnyttelse af intellektuel 
ejendom.

(14) Det Fælles Forskningscenter bør 
fortsat generere yderligere ressourcer 
gennem konkurrerende aktiviteter, 
herunder tredjepartsarbejde og i mindre 
grad udnyttelse af intellektuel ejendom.

Begrundelse

Forslaget giver Det Fælles Forskningscenter en privilegeret stilling i forhold til andre EU-
forskningscentre. Det Fælles Forskningscenter bør have sit eget budget og ikke have 
mulighed for at søge om forskningsmidler fra andre budgetposter under Horisont 2020-
programmet.

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) styrkelse af europæiske 
forskningsinfrastrukturer, herunder e-
infrastrukturer.

d) styrkelse af medlemsstaternes
forskningsinfrastrukturer, der danner et 
europæisk netværk af 
videnskabsinfrastruktur, herunder e-
infrastruktur.

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del II “Industrielt lederskab" har til formål Del II “Industrielt og landbrugsmæssigt
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at styrke det industrielle lederskab og 
konkurrenceevnen i overensstemmelse med 
det prioriterede område “Industrielt 
lederskab", der er anført i artikel 5, stk. 2, 
litra b) i forordning (EU) nr. XX/2012 
[Horisont 2020-forordningen], ved at 
forfølge følgende specifikke mål:

lederskab" har til formål at styrke det 
industrielle og landbrugsmæssige
lederskab og konkurrenceevnen i 
overensstemmelse med det prioriterede 
område “Industrielt og landbrugsmæssigt
lederskab", der er anført i artikel 5, stk. 2, 
litra b) i forordning (EU) nr. XX/2012 
[Horisont 2020-forordningen], ved at 
forfølge følgende specifikke mål:

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til betragtning 1.

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) sikring af tilstrækkelige forsyninger af 
sikre fødevarer af høj kvalitet og andre 
biobaserede produkter ved at udvikle 
produktive og ressourceeffektive primære 
produktionssystemer, fremme af tilhørende 
økosystemtjenester og samtidige 
konkurrencedygtige kulstoffattige 
forsyningskæder;

b) sikring af tilstrækkelige forsyninger af 
sikre fødevarer af høj kvalitet og andre 
biobaserede produkter ved at udvikle 
produktive og ressourceeffektive primære 
produktionssystemer (herunder effektiv 
udnyttelse af næringsstoffer, energi, 
kulstof, vand og jord) og ved at gøre 
landbrugets bioaffald til et aktiv, hvis 
potentiale udnyttes fuldt ud, og ved at 
mindske fødevarespild i hele 
fødevareforsyningskæden fra den 
primære produktion til det endelige 
forbrug, fremme af tilhørende 
økosystemtjenester og samtidige 
konkurrencedygtige kulstoffattige 
forsyningskæder;

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Særprogrammet vurderes ud fra de 
opnåede resultater og virkninger i forhold 
til resultatindikatorer, herunder, hvis det er 
relevant, publikationer i førende 
tidsskrifter, udveksling af forskere, adgang 
til forskningsinfrastrukturer, investeringer 
mobiliseret via gældsfinansiering og 
venturekapital, smv, som introducerer nye 
innovationer i virksomheden eller på 
markedet, henvisninger til relevante 
forskningsaktiviteter i strategidokumenter 
og, hvorvidt der kan konstateres specifikke 
virkninger på politikker.

Særprogrammet vurderes ud fra de 
opnåede resultater og virkninger i forhold 
til resultatindikatorer, herunder, hvis det er 
relevant, publikationer i førende 
tidsskrifter, udveksling af forskere, adgang 
til forskningsinfrastrukturer, investeringer 
mobiliseret via gældsfinansiering og 
venturekapital, SMV, som introducerer nye 
innovationer i virksomheden eller på 
markedet, henvisninger til relevante 
forskningsaktiviteter i strategidokumenter 
og, hvorvidt der kan konstateres specifikke 
virkninger på politikker og gennemførelse 
af forskningsresultater i praksis.

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der vil være særlig fokus på at sikre en 
bred tilgang til innovation, som ikke kun er 
begrænset til udvikling af nye produkter og 
tjenester på grundlag af videnskabelige og 
teknologiske gennembrud, men som også 
omfatter aspekter som anvendelse af 
eksisterende teknologier i nye 
applikationer, løbende forbedringer samt 
ikke-teknologisk og samfundsmæssig 
innovation. Kun med en holistisk tilgang 
kan man håndtere samfundsmæssige 
udfordringer og samtidig skabe nye 
konkurrencedygtige virksomheder og 
industrier.

Der vil være særlig fokus på at sikre en 
bred tilgang til innovation, som ikke kun er 
begrænset til udvikling af nye produkter og 
tjenester på grundlag af videnskabelige og 
teknologiske gennembrud, men som også 
omfatter aspekter som anvendelse af 
eksisterende teknologier i nye 
applikationer, løbende forbedringer samt 
ikke-teknologisk og samfundsmæssig 
innovation og gennemførelse i praksis. 
Kun med en holistisk tilgang kan man 
håndtere samfundsmæssige udfordringer 
og samtidig skabe nye konkurrencedygtige 
virksomheder og industrier.

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber mainstreames ligeledes som et 
vigtigt led i de aktiviteter, som er 
nødvendige for at håndtere de 
samfundsmæssige udfordringer, og styrke 
deres virkning. Dette omfatter bl.a.: Dette 
omfatter bl.a. forståelse af de afgørende 
faktorer for sundhed og effektivisering af 
sundhedssystemer, støtte til politikker, der 
styrker landdistrikter og fremmer oplyste 
forbrugervalg, robust beslutningstagning 
om energipolitik og sikring af et 
forbrugervenligt europæisk elnet, støtte til 
dokumentationsbaseret transportpolitik, 
støtte til afbødning af klimaforandringer og 
tilpasningsstrategier, initiativer til 
ressourceeffektivitet og foranstaltninger 
rettet mod en grøn og bæredygtig økonomi.

Samfundsvidenskab og humanistiske 
videnskaber mainstreames ligeledes som et 
vigtigt led i de aktiviteter, som er 
nødvendige for at håndtere de 
samfundsmæssige udfordringer og styrke 
deres virkning og for at bidrage til 
løsninger gennem en mere participatorisk 
forskning. Dette omfatter bl.a. forståelse af 
de afgørende faktorer for sundhed og 
effektivisering af sundhedssystemer, støtte 
til politikker, der styrker landdistrikter og 
fremmer oplyste forbrugervalg, robust 
beslutningstagning om energipolitik og 
sikring af et forbrugervenligt europæisk 
elnet, støtte til dokumentationsbaseret 
transportpolitik, støtte til afbødning af 
klimaforandringer og tilpasningsstrategier, 
initiativer til ressourceeffektivitet og -
dækning og foranstaltninger rettet mod en 
grøn og bæredygtig økonomi.

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 2 – underpunkt 2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte til en lang række uudviklede 
samarbejdsprojekter inden for forskning i 
visionær højrisikovidenskab og -teknologi 
er nødvendig for at kunne udforske nye 
udgangspunkter for helt nye fremtidige 
teknologier. Denne aktivitet er udtrykkeligt 
ikke emnebundet og heller ikke underlagt 
andre krav og giver således mulighed for 
nye idéer, uanset hvor og hvornår de 
opstår, inden for det bredeste spektrum af 
temaer og fag. Det kræver en behændig, 
risikovenlig og yderst tværfaglig 
forskningstilgang at forfølge sådanne idéer, 
som rækker langt ud over det rent 
teknologiske område. Det er ligeledes 

Støtte til en lang række uudviklede 
samarbejdsprojekter inden for forskning i 
visionær højrisikovidenskab og -teknologi 
er nødvendig for at kunne udforske nye 
udgangspunkter for helt nye fremtidige 
teknologier. Denne aktivitet er udtrykkeligt 
ikke emnebundet og heller ikke underlagt 
andre krav og giver således mulighed for 
nye idéer, uanset hvor og hvornår de 
opstår, inden for det bredeste spektrum af 
temaer og fag. Det kræver en behændig, 
risikovenlig og yderst tværfaglig 
forskningstilgang at forfølge sådanne idéer, 
som rækker langt ud over det rent 
teknologiske område. Det er ligeledes 
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vigtigt at tiltrække og stimulere deltagelse 
fra nye aktører med stort potentiale inden 
for forskning og innovation som f.eks. 
unge forskere og højteknologiske SMV
med henblik på at støtte fremtidens 
videnskabelige og industrielle ledere.

vigtigt at tiltrække og stimulere deltagelse 
fra nye aktører med stort potentiale inden 
for forskning og innovation som f.eks. 
unge forskere, højteknologiske SMV'er og 
kvindelige forskere med henblik på at 
støtte fremtidens videnskabelige og 
industrielle ledere.

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – nr. 1.4.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at støbe fundamentet for, at 
Europas industri kan forblive i frontlinjen 
inden for innovation, også på mellemlang 
og lang sigt. Det omfatter udvikling af nye 
værktøjer som syntetisk biologi, 
bioinformatik, systembiologi og udnyttelse 
af konvergensen med andre 
støtteteknologier som såsom nanoteknologi 
(f.eks. bionanoteknologi) og ikt (f.eks. 
bioelektronik). Disse og andre avancerede 
områder fortjener passende foranstaltninger 
med hensyn til forskning og udvikling med 
henblik på at fremme en effektiv overførsel 
og gennemførelse til nye applikationer 
(systemer til medicinlevering, biosensorer, 
biochips mv.).

Målet er at støbe fundamentet for, at 
Europas industri kan forblive i frontlinjen 
inden for innovation, også på mellemlang 
og lang sigt. Det omfatter udvikling af nye 
værktøjer som syntetisk biologi, 
bioinformatik, systembiologi og udnyttelse 
af konvergensen med andre 
støtteteknologier såsom nanoteknologi 
(f.eks. bionanoteknologi), ikt (f.eks. 
bioelektronik) og plante- og 
landbrugsbioteknologi. Disse og andre 
avancerede områder fortjener passende 
foranstaltninger med hensyn til forskning 
og udvikling med henblik på at fremme en 
effektiv overførsel og gennemførelse til 
nye applikationer (systemer til 
medicinlevering, biosensorer, biochips, 
plantebaseret genteknologi mv.).

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4 – nr. 1.4.2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4.2. Bioteknologibaserede industrielle
processer

1.4.2. Bioteknologibaserede produkter og
processer
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Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 1 – underpunkt 1.5 – nr. 1.5.3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Øget konkurrenceevne i procesindustrier 
som kemikalier, papirmasse og papir, glas 
eller ikke-jernholdige metaller og stål 
gennem en drastisk forøgelse af ressource-
og energieffektiviteten og nedbringelse af 
sådanne industrielle aktiviteters 
miljøvirkning. Der vil blive fokuseret på 
udvikling samt validering af 
støtteteknologier til innovative stoffer, 
materialer og teknologiske løsninger til 
lavemissionsprodukter og mindre 
energiintensive processer og tjenester i 
værdikæden samt vedtagelse af 
produktionsprocesser og -teknikker med 
ultralave emissioner med henblik på at 
opnå specifikke reduktioner af 
drivhusgassers emissionsintensitet.

Øget konkurrenceevne i procesindustrier 
som kemikalier, papirmasse og papir, glas, 
byggeri eller ikke-jernholdige metaller og 
stål gennem en drastisk forøgelse af 
ressource- og energieffektiviteten og 
nedbringelse af sådanne industrielle 
aktiviteters miljøvirkning. Der vil blive 
fokuseret på udvikling samt validering af 
støtteteknologier til innovative stoffer, 
materialer og teknologiske løsninger til 
lavemissionsprodukter og mindre 
energiintensive processer og tjenester i 
værdikæden samt vedtagelse af 
produktionsprocesser og -teknikker med 
ultralave emissioner med henblik på at 
opnå specifikke reduktioner af 
drivhusgassers emissionsintensitet.

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMV-instrumentet dækker alle områder 
inden for videnskab, teknologi og 
innovation i en bottom-up-tilgang inden for 
en bestemt samfundsmæssig udfordring 
eller støtteteknologi, så der er tilstrækkelig 
plads til at finansiere alle former for 
lovende idéer, navnlig tværsektorielle og 
tværfaglige projekter.

SMV-instrumentet dækker alle områder 
inden for videnskab, teknologi og 
innovation, inklusive landbrug, i en 
bottom-up-tilgang inden for en bestemt 
samfundsmæssig udfordring eller 
støtteteknologi, så der er tilstrækkelig plads 
til at finansiere alle former for lovende 
idéer, navnlig tværsektorielle og 
tværfaglige projekter.

Ændringsforslag 16
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Forslag til afgørelse
Bilag I – del II – punkt 3 – underpunkt 3.2 – nr. 3.2.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Herved støttes markedsinitieret innovation 
med sigte på at forbedre virksomheders 
innovationskapacitet gennem at forbedre 
rammerne for innovation og ved at tackle 
de særlige hindringer, som forhindrer 
vækst i innovative virksomheder, herunder 
navnlig SMV og mellemstore virksomheder 
med et potentiale for hurtig vækst. Der 
ydes støtte til specialiseret 
innovationsstøtte (f.eks. vedrørende 
udnyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, netværk af indkøbere, 
støtte til teknologioverførselskontorer og 
strategisk design) og vurdering af 
offentlige politikker vedrørende 
innovation.

Herved støttes markedsinitieret innovation 
med sigte på at forbedre virksomheders 
innovationskapacitet gennem at forbedre 
rammerne for innovation og ved at tackle 
de særlige hindringer, som forhindrer 
vækst i innovative virksomheder, herunder
manglen på kohærens mellem teknologisk 
innovation og EU-lovgivningen, navnlig
inden for landbrug og SMV'er og 
mellemstore virksomheder med et 
potentiale for hurtig vækst. Der ydes støtte 
til specialiseret innovationsstøtte (f.eks. 
vedrørende udnyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, netværk af indkøbere, 
støtte til teknologioverførselskontorer og 
strategisk design) og vurdering af 
offentlige politikker vedrørende 
innovation.

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – underpunkt 1.4 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er behov for en bedre forståelse af 
sundhed og sygdom hos mennesker i alle 
aldre, så der kan udvikles nye og bedre 
forebyggelsesforanstaltninger, diagnoser 
og behandlinger. Tværfaglig translationel 
forskning i sygdommes patofysiologi er
vigtig for at få en bedre forståelse af alle 
aspekter i sygdomsprocesserne, herunder 
en reklassificering af normale variationer 
og sygdomme baseret på molekylære data, 
og for at validere og anvende 
forskningsresultaterne til kliniske formål.

Der er behov for en bedre forståelse af 
sundhed og sygdom hos mennesker i alle 
aldre, så der kan udvikles nye og bedre 
forebyggelsesforanstaltninger, diagnoser 
og behandlinger. I betragtning af 
forbindelsen mellem menneskers og dyrs 
sundhed er tværfaglig translationel 
forskning i sygdommes patofysiologi 
vigtig for at få en bedre forståelse af alle 
aspekter i sygdomsprocesserne, herunder 
en reklassificering af normale variationer 
og sygdomme baseret på molekylære data, 
og for at validere og anvende 
forskningsresultaterne til kliniske formål.
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Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 1 – underpunkt 1.10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes støtte til integration af 
infrastrukturer og informationsstrukturer 
og -kilder (herunder fra 
kohorteundersøgelser, protokoller, 
dataindsamlinger, indikatorer mv.) samt 
standardisering, interoperabilitet, 
opbevaring, deling af og adgang til data, 
således at sådanne data kan udnyttes 
korrekt. Der bør fokuseres på 
databehandling, videnstyring, 
modelberegning og visualisering.

Der ydes støtte til integration af 
infrastrukturer og informationsstrukturer 
og -kilder (herunder fra 
kohorteundersøgelser, protokoller, 
dataindsamlinger, indikatorer mv.) samt 
standardisering, interoperabilitet, 
opbevaring, deling af og adgang til data, 
både vedrørende mennesker og dyr, 
således at sådanne data kan udnyttes 
korrekt. Der bør fokuseres på 
databehandling, videnstyring, 
modelberegning og visualisering.

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og bioøkonomi

2. Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug og skovbrug, havforskning og 
bioøkonomi

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – underpunkt 2.1 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.1. Bæredygtigt landbrug og skovbrug 2.1. Bæredygtigt og konkurrencedygtigt
landbrug og skovbrug

Ændringsforslag 21
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Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – underpunkt 2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er behov for den fornødne viden og for 
hensigtsmæssige værktøjer, tjenester og 
nyskabelser for at understøtte mere 
produktive, ressourceeffektive og robuste 
landbrugs- og skovbrugssystemer, der 
leverer tilstrækkelige mængder fødevarer, 
foderstoffer, biomasse og andre råstoffer 
uden at forringe naturressourcerne og 
økosystemtjenesterne, og samtidig behov 
for at støtte udviklingen af bedre 
leveforhold i landområderne. Forskning og 
innovation vil åbne mulighed for at 
integrere agronomiske og miljømæssige 
mål i bæredygtig produktion. Herved vil vi 
kunne øge landbrugets produktivitet og 
ressourceeffektivitet, nedbringe dets
udledning af drivhusgasser, mindske
udvaskningen af næringsstoffer fra 
landbrugsjord til jord- og vandmiljøer,
mindske afhængigheden af import af 
planteprotein til Europa samt øge 
biodiversiteten i de primære 
produktionssystemer.

Der er behov for den fornødne viden, 
vidensoverførsel og for hensigtsmæssige 
værktøjer, tjenester og nyskabelser for at 
understøtte mere produktive, 
ressourceeffektive og robuste landbrugs-
og skovbrugssystemer, der leverer 
tilstrækkelige mængder fødevarer, 
foderstoffer, biomasse og andre råstoffer 
uden at forringe naturressourcerne og 
økosystemtjenesterne, og samtidig behov 
for at støtte udviklingen af bedre 
leveforhold og innovative SMV'er i 
landområderne. Forskning og innovation 
vil åbne mulighed for at integrere 
agronomiske, klimatiske og miljømæssige 
mål i en mere bæredygtig produktion 
såsom at styrke planters genetiske 
potentiale, for at de kan tilpasse sig 
biotisk og abiotisk stres, øge landbrugets 
produktivitet og ressourceeffektivitet, 
nedbringe jorderosion og landbrugets
udledning af drivhusgasser, opnå en mere 
effektiv udnyttelse af næringsstoffer og af 
vand, mindske afhængigheden af import af 
planteprotein til Europa samt øge 
biodiversiteten i de primære 
produktionssystemer.

Begrundelse

Landbrugsforskning er også en del af løsningen. Især planter kan med deres genetiske 
potentiale og deres evne til at opnå en mere effektiv udnyttelse næringsstoffer og af vand yde 
et positivt bidrag til et bæredygtigt landbrug. Dette bør indgå og udtrykkes klarere.

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – underpunkt 2.1 – nr. 2.1.1 – overskrift 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.1.1. Forøgelse af 
produktionseffektiviteten, håndtering af 
klimaforandringerne og sikring af 
bæredygtighed og robusthed

2.1.1. Forøgelse af 
produktionseffektiviteten, fødevarekvalitet 
og -sikkerhed, bæredygtighed og 
robusthed, håndtering og modvirkning af 
klimaforandringerne

Begrundelse

Fødevarekvalitet og -sikkerhed såsom plantesundhed, sensoriske og ernæringsmæssige 
karakteristika (vitaminer, mikronæringsstoffer).

Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – underpunkt 2.1 – nr. 2.1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiviteterne vil øge produktiviteten og 
planternes, dyrenes og 
produktionssystemernes tilpasningsevne, så 
vi kan imødegå problemerne med miljø-
/klimaforholdene, som ændrer sig hurtigt, 
og de stadig mere knappe naturressourcer. 
De nyskabelser, der fremkommer herved, 
vil hjælpe os med at bevæge os i retning af 
en økonomi med et minimum af 
energiforbrug, udledninger og affald i hele 
fødevare- og foderforsyningskæden. Ud 
over at bidrage til fødevaresikkerheden vil 
der blive skabt nye muligheder for brugen 
af biomasseressourcer og biprodukter fra 
landbrug og skovbrug til en lang række 
industrielle formål, som ikke vedrører 
fødevarer.

Aktiviteterne vil øge produktiviteten og 
planternes, dyrenes og 
produktionssystemernes tilpasningsevne, så 
vi kan imødegå problemerne med miljø-
/klimaforholdene, som ændrer sig hurtigt, 
og de stadig mere knappe naturressourcer. 
De nyskabelser, der fremkommer herved, 
og deres udbredelse til alle involverede 
økonomiske aktører vil hjælpe os med at 
bevæge os i retning af en økonomi med et 
minimum af energiforbrug, udledninger og 
affald i hele fødevare- og 
foderforsyningskæden. Ud over at bidrage 
til fødevaresikkerheden vil der blive skabt 
nye muligheder for brugen af 
biomasseressourcer, bioaffald og
restprodukter fra landbrug og skovbrug
og biprodukter fra landbrug og skovbrug til 
en lang række industrielle formål, som ikke 
vedrører fødevarer (især energi og kemi).

Ændringsforslag 24
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Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – underpunkt 2.1 – nr. 2.1.1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vi vil søge tværfaglige tilgange til at 
forbedre planters, dyrs og 
mikroorganismers ydeevne, idet vi 
samtidig sikrer effektiv udnyttelse af 
ressourcerne (vand, næringsstoffer, energi) 
og økologisk integritet i landområderne. 
Der vil blive lagt vægt på integrerede og 
forskelligartede produktionssystemer og 
former for dyrkningspraksis, herunder brug 
af præcisionsteknologier og økologisk 
intensivering, som gavner både 
konventionelt og økologisk landbrug. 
Genetisk forbedring af planter og dyr, hvad 
angår tilpasningsevne og produktivitet, vil 
kræve brug af alle hensigtsmæssige
traditionelle og moderne avlsmetoder samt
bedre udnyttelse af de genetiske ressourcer. 
Der vil blive rettet behørig opmærksomhed 
mod de enkelte landbrugs jordforvaltning 
med henblik på at forbedre jordens 
frugtbarhed for at skabe grundlag for øget 
afgrødeproduktivitet. Dyre- og 
plantesundheden vil blive fremmet, og 
foranstaltningerne til integreret sygdoms-
/skadedyrsbekæmpelse vil blive 
videreudviklet. Der bliver iværksat 
strategier til udryddelse af dyresygdomme 
såsom zoonose og gennemført forskning i 
antimikrobiel resistens. Undersøgelser af 
indvirkningen af den anvendte praksis på 
dyrevelfærden vil bidrage til at 
imødekomme samfundets bekymringer. 
De ovennævnte områder vil blive 
underbygget med mere grundforskning for 
at belyse relevante biologiske spørgsmål og 
for at støtte udviklingen og gennemførelsen 
af Unionens politikker.

Vi vil søge tværfaglige tilgange og 
synergier mellem sektorer til at forbedre 
planters, dyrs og mikroorganismers 
ydeevne, idet vi samtidig sikrer effektiv 
udnyttelse af ressourcerne (vand, jord,
næringsstoffer, energi) og økologisk 
integritet i landområderne. Der vil blive 
lagt vægt på integrerede og forskelligartede 
produktionssystemer og innovative former 
for dyrkningspraksis, herunder brug af 
præcisionsteknologier og økologisk 
intensivering, som gavner alle typer
landbrug. Genetisk forbedring af planter og 
dyr, hvad angår tilpasningsevne, 
modstandsdygtighed og produktivitet, vil 
blive gennemgået og udviklet i lyset af 
både traditionelle og moderne 
avlsteknikker og vil kræve bedre 
udnyttelse af de genetiske ressourcer. Der 
vil blive rettet behørig opmærksomhed 
mod de enkelte landbrugs jordforvaltning 
med henblik på at forbedre jordens 
frugtbarhed for at skabe grundlag for øget 
afgrøde- og dyreproduktivitet og øget 
bæredygtigt udbytte. Dyre- og 
plantesundheden vil blive fremmet, og 
foranstaltningerne til integreret sygdoms-
/skadedyrsbekæmpelse vil blive 
videreudviklet. Der bliver iværksat 
strategier til udryddelse af dyresygdomme 
såsom zoonose og gennemført forskning i 
antimikrobiel resistens. Undersøgelser af
indvirkningen af den anvendte praksis på 
dyrevelfærden vil bidrage til at 
imødekomme både kommercielle brugeres 
logistiske og praktiske bekymringer og 
EU-borgeres samfundsmæssige 
bekymringer. De ovennævnte områder vil 
blive underbygget med mere 
grundforskning for at belyse relevante 
biologiske spørgsmål og for at støtte 
udviklingen og gennemførelsen af 
Unionens politikker.
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Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – underpunkt 2.1 – nr. 2.1.2 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.1.2. Tilvejebringelse af 
økosystemtjenester og offentlige goder

2.1.2. Styrkelse af landbrugets 
multifunktionalitet, herunder
økosystemtjenester og offentlige goder

Begrundelse

Multifunktionalitet er en omfattende tilgang, der forener udnyttelsen af landbruget med dets 
økosystemfunktioner; for at sikre overensstemmelse med den fælles landbrugspolitik og 
forskningsprogrammer. Landbrugets multifunktionelle rolle bør styrkes, f.eks. som leverandør 
af økosystemfunktioner og offentlige goder, men også ved at bane vejen for bedre forståelse af 
landbrugs- og skovbrugssystemer.

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – underpunkt 2.1 – nr. 2.1.2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbruget og skovbruget er unikke 
systemer, der leverer kommercielle 
produkter, men også samfundsmæssige 
goder i bredere forstand (herunder af 
kulturel og rekreativ værdi) og vigtige 
økologiske tjenester, bl.a. hvad angår 
velfungerende biodiversitet, bestøvning, 
vandregulering, landskaber, begrænsning 
af erosion og afbødning af 
kulstofbinding/drivhusgasudledning. 
Forskningsaktiviteterne vil understøtte 
tilvejebringelsen af disse offentlige goder 
og tjenester gennem levering af 
forvaltningsmæssige løsninger, værktøjer 
til støtte ved beslutningstagning og 
vurdering af deres ikke-markedsmæssige 
værdi. Blandt særlige spørgsmål, der skal 
behandles, kan nævnes udpegelse af 

Landbruget og skovbruget er unikke 
systemer, der leverer kommercielle 
produkter, men også samfundsmæssige 
goder i bredere forstand (herunder af 
kulturel og rekreativ værdi samt 
landskabsæstetik) og vigtige økologiske 
tjenester, bl.a. hvad angår velfungerende 
biodiversitet, bestøvning, vandregulering, 
landskabsbevaring, begrænsning af 
erosion og afbødning af 
kulstofbinding/drivhusgasudledning. 
Forskningsaktiviteterne vil understøtte 
tilvejebringelsen af disse offentlige goder 
og tjenester gennem levering af 
forvaltningsmæssige løsninger, værktøjer 
til støtte ved beslutningstagning og til 
understøtning af politikker, udvikling af 
indikatorer, der kan være til nytte ved den 
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landbrugs-/skovbrugssystemer og 
landskabsmønstre, der sandsynligvis kan 
bruges til at nå disse mål. Ændringer i den 
aktive forvaltning af landbrugssystemerne 
– herunder brug af nye teknologier og 
ændret praksis – vil forstærke afbødningen 
af drivhusgasudledningen og øge 
landbrugssektorens modstandsdygtighed 
over for negative virkninger af 
klimaforandringer.

hensigtsmæssige måling af de resultater, 
der opnås gennem landbrugernes indsats 
for at afbøde klimaforandringer, og 
konsekvensvurdering af deres ikke-
markedsmæssige værdi. Der skal desuden 
udvikles et system til beregning af den 
finansielle værdi af specifikke 
samfundsmæssige goder, eftersom stadig 
mere målrettede grønne foranstaltninger 
vil komme til at spille en mere 
fremtrædende rolle i landbrugspolitikken 
i de kommende år. Blandt spørgsmål, der 
skal behandles, kan nævnes udpegelse og 
udvikling af forskellige landbrugs-
/skovbrugs-/dyrkningssystemer og 
landskabsmønstre, der sandsynligvis kan 
optimere tilvejebringelsen af 
samfundsmæssige goder og tjenester. 
Samfundsøkonomiske og komparative 
vurderinger af landbrugs-
/skovbrugssystemer og deres 
bæredygtighed vil blive behandlet.
Udvikling af landskabet ved hjælp af 
ændringer i den aktive forvaltning af 
landbrugssystemerne – herunder brug af 
nye teknologier og ændret praksis, især 
forvaltning af jordens næringsstoffer – vil 
forstærke afbødningen af 
drivhusgasudledningen og øge 
landbrugssektorens modstandsdygtighed 
over for negative virkninger af 
klimaforandringer. 

Begrundelse

Samfundsøkonomisk forskning i landbrugs- og skovbrugssystemer og deres miljømæssige 
virkninger bør være en integreret del af forskningen i de multifunktionelle aspekter af 
landbruget og bør indgå for at støtte ændringer i den aktive forvaltning af 
landbrugssystemerne.

Ændringsforslag 27

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – underpunkt 2.2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forbrugernes behov for sikre og sunde 
fødevarer til overkommelige priser skal 
imødekommes under hensyntagen til 
indvirkningen fra fødevareforbruget og 
fødevare- og foderproduktionen på 
menneskers sundhed og hele økosystemet. 
Sikker forsyning af sikre fødevarer og 
foder, den europæiske 
landbrugsfødevareindustris 
konkurrenceevne samt bæredygtig 
fødevareproduktion og -forsyning vil blive 
behandlet, idet hele fødevarekæden og 
beslægtede konventionelle såvel som 
økologiske tjenester afdækkes lige fra 
primærproduktion til forbrug. Denne 
fremgangsmåde vil bidrage til at a) opnå 
fødevaresikkerhed for alle europæere og 
fjerne hungersnøden i verden, b) mindske 
byrden fra fødevare- og kostrelaterede 
sygdomme ved at fremme sund og 
bæredygtig kost gennem 
forbrugeroplysning og nyskabelser i 
fødevareindustrien, c) nedbringe vand- og 
energiforbruget ved forarbejdning, 
transport og distribution af fødevarer samt 
d) reducere mængden af fødevareaffald
med 50 % i 2030.

Forbrugernes behov for sikre og sunde 
fødevarer til overkommelige priser skal 
imødekommes under hensyntagen til 
indvirkningen fra fødevareforbruget og 
fødevare- og foderproduktionen på 
menneskers sundhed og hele økosystemet. 
Sikker forsyning af sikre fødevarer og 
foder, den europæiske 
landbrugsfødevareindustris 
konkurrenceevne samt bæredygtig 
fødevareproduktion og -forsyning vil blive 
behandlet, idet hele fødevarekæden og 
beslægtede tjenester for alle typer 
landbrug og produkter afdækkes lige fra 
primærproduktion til forbrug. Denne 
fremgangsmåde vil bidrage til at a) opnå 
fødevaresikkerhed for alle europæere og 
fjerne hungersnøden i verden, b) mindske 
byrden fra fødevare- og kostrelaterede 
sygdomme ved at fremme sund og 
bæredygtig kost gennem 
forbrugeroplysning og nyskabelser i 
landbrugs- og fødevareindustrien, c) 
nedbringe vand- og energiforbruget ved 
forarbejdning, transport og distribution af 
fødevarer samt d) reducere mængden af 
fødevarespild med 50 % i 2030.

Begrundelse

Der findes forskellige typer landbrug og landbrugsprodukter, fra det konventionelle til det 
økologiske og til det bæredygtige og samtidig intensive. Alle typer landbrug og 
landbrugsprodukter bør omfattes, da de alle tilstræber at skabe sunde og sikre produkter. 
Landbrug og primærproduktion er centrale komponenter i landbrugsfødevaresektoren, og 
innovationer i den basale landbrugsproduktion kan yde vigtige bidrag til en sund og 
bæredygtig kost, f.eks. ved at forbedre indholdet af sunde bestanddele i planter.

Ændringsforslag 28

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – underpunkt 2.2 – nr. 2.2.3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foder- og fødevareindustriens behov for at 
tackle det sociale, miljømæssige, 
klimamæssige og økonomiske skifte fra 
lokalt til globalt vil blive behandlet på alle 
trin i foder- og fødevareproduktionskæden,
også hvad angår fødevaredesign, 
forarbejdning, emballering, processtyring, 
reduktion af affaldsmængden, udnyttelse af 
biprodukter og forsvarlig brug eller 
bortskaffelse af biprodukter fra dyr. Der vil 
blive skabt innovative og bæredygtige, 
ressourceeffektive processer og 
diversificerede, sikre og økonomisk 
overkommelige produkter af høj kvalitet. 
Dette vil styrke innovationspotentialet i 
den europæiske fødevareforsyningskæde, 
øge dens konkurrenceevne, skabe 
økonomisk vækst og beskæftigelse samt 
gøre det muligt for den europæiske 
fødevareindustri at tilpasse sig 
forandringerne. Blandt andre aspekter, som 
skal behandles, kan nævnes sporbarhed, 
logistik og tjenester, samfundsøkonomiske 
faktorer, fødevarekædens modstandskraft 
over for miljø- og klimamæssige risici 
samt behovet for at begrænse den negative 
miljøvirkning af aktiviteter i forbindelse 
med fødevarekæden, kostomlægninger og 
ændrede produktionssystemer.

Foder- og fødevareindustriens behov for at 
tackle det sociale, miljømæssige, 
klimamæssige og økonomiske skifte fra 
lokalt til globalt vil blive behandlet på alle 
trin i foder- og fødevareproduktionskæden, 
også hvad angår landbrugsproduktion, 
fødevaredesign, forarbejdning, 
emballering, processtyring, reduktion af 
affaldsmængden, udnyttelse af biprodukter 
og forsvarlig brug eller bortskaffelse af 
biprodukter fra dyr. Der vil blive skabt 
innovative og bæredygtige, 
ressourceeffektive processer og 
diversificerede, sikre og økonomisk 
overkommelige produkter af høj kvalitet. 
Dette vil styrke innovationspotentialet i 
den europæiske fødevareforsyningskæde, 
øge dens konkurrenceevne, skabe 
økonomisk vækst og beskæftigelse samt 
gøre det muligt for den europæiske 
fødevareindustri at tilpasse sig 
forandringerne. Blandt andre aspekter, som 
skal behandles, kan nævnes sporbarhed, 
logistik og tjenester, samfundsøkonomiske 
faktorer, fødevarekædens modstandskraft 
over for miljø- og klimamæssige risici 
samt behovet for at begrænse den negative 
miljøvirkning af aktiviteter i forbindelse 
med fødevarekæden, kostomlægninger og 
ændrede produktionssystemer.

Begrundelse

Landbrugsproduktionen er det første trin i fødevare- og foderproduktionskæden og bør derfor 
nævnes specifikt.
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Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – underpunkt 2.5 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte til standardisering vil blive anvendt Støtte til standardisering vil blive anvendt 
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til at fremskynde markedsindførelsen af 
nye biovarer og -tjenester.

til at fremskynde markedsindførelsen af 
nye biovarer og -tjenester rækkende fra 
land- og akvaproduktionssystemer frem til 
slutforbrugeren.

Begrundelse

Det bør gøres klart, at standardisering vil blive anvendt i hele værdikæden fra den primære 
produktion (på land eller i vand) frem til slutforbrugeren. Dette er den eneste måde, hvorpå 
det kan sikres, at hele værdikæden opfylder de fælles mål.
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Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 2 – underpunkt 2.5 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der gennemføres fremadrettede aktiviteter 
i alle bioøkonomisektorer, herunder 
udvikling af databaser, indikatorer og 
modeller for den globale, europæiske, 
nationale og regionale dimension. Der 
udvikles et europæisk 
bioøkonomiobservatorium med henblik på 
kortlægning og overvågning af Unionens 
og den verdensomspændende forsknings-
og innovationsaktivitet, udvikling af
nøgleresultatindikatorer, og overvågning af 
innovationspolitikker på 
bioøkonomiområdet.

Der gennemføres fremadrettede aktiviteter 
i alle bioøkonomisektorer, herunder 
udvikling af databaser, indikatorer og 
modeller for den globale, europæiske, 
nationale og regionale dimension. Der 
udvikles et europæisk 
bioøkonomiobservatorium, der kan bringe 
alle aktører fra videnskab, erhvervsliv og 
civilsamfund sammen med henblik på 
kortlægning og overvågning af Unionens 
og den verdensomspændende forsknings-
og innovationsaktivitet, udvikling af 
nøgleresultatindikatorer, og overvågning af 
innovationspolitikker på 
bioøkonomiområdet.

Ændringsforslag 31

Forslag til afgørelse
Bilag I – del IV – punkt 3 – underpunkt 3.2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2. Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og bioøkonomi

3.2. Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug og skovbrug, havforskning og 
bioøkonomi
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