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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: 1. 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 forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Unionen er fast besluttet på at 
gennemføre Europa 2020-strategien, der 
sigter mod intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, idet den fremhæver 
forskning og innovation som afgørende 
drivkræfter bag social og økonomisk 
velfærd og miljømæssig bæredygtighed og 
sætter som mål at øge udgifterne til 
forskning og innovation til 3 % af BNP i 
2020, idet der udvikles en indikator for 
innovationsintensiteten. På denne baggrund 
skitserer flagskibsinitiativet Innovation i 
EU en strategisk og integreret tilgang til 
forskning og innovation med rammer og 
mål, som Unionens fremtidige forskning 
og innovation bør bidrage til. Forskning og 
innovation er også nøglefaktorer i andre 
flagskibsinitiativer under Europa 2020-
strategien, navnlig initiativerne om et 
ressourceeffektivt Europa, en 
industripolitik for en globaliseret verden, 
og en digital dagsorden for Europa. I 
forbindelse med Europa 2020-målene 
vedrørende forskning og innovation spiller 
desuden samhørighedspolitikken en central 
rolle som middel til opbygge kapacitet og 
opnå topkvalitet.

(3) Unionen er fast besluttet på at 
gennemføre Europa 2020-strategien, der 
sigter mod intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, idet den fremhæver 
forskning og innovation samt anvendelse 
af resultaterne heraf som afgørende 
drivkræfter bag social og økonomisk 
velfærd og miljømæssig bæredygtighed og 
sætter som mål at øge udgifterne til 
forskning og innovation til 3 % af BNP i 
2020, idet der udvikles en indikator for 
innovationsintensiteten. På denne baggrund 
skitserer flagskibsinitiativet Innovation i 
EU en strategisk og integreret tilgang til 
forskning og innovation med rammer og 
mål, som Unionens fremtidige forskning 
og innovation bør bidrage til. Forskning og 
innovation er også nøglefaktorer i andre 
flagskibsinitiativer under Europa 2020-
strategien, navnlig initiativerne om et 
ressourceeffektivt Europa, en 
industripolitik for en globaliseret verden, 
og en digital dagsorden for Europa. I 
forbindelse med Europa 2020-målene 
vedrørende forskning og innovation spiller 
desuden samhørighedspolitikken en central 
rolle som middel til opbygge kapacitet og 
opnå topkvalitet.



AD\908035DA.doc 5/26 PE489.455v02-00

DA

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Horisont 2020 – rammeprogrammet 
for forskning og innovation i Den 
Europæiske Union (idet følgende benævnt 
"Horisont 2020") sætter fokus på tre 
overordnede mål, nemlig at frembringe 
videnskabelig topkvalitet for at styrke 
Unionens fremragende position på 
verdensplan, fremme industrielt lederskab 
for at støtte erhvervslivet, herunder små og 
mellemstore virksomheder (SMV) og 
innovation og håndtere samfundsmæssige 
udfordringer. Hensigten er at reagere 
direkte på de udfordringer, der peges på i 
Europa 2020-strategien, ved at støtte 
aktiviteter, der dækker hele spektret fra 
forskning til markedsføring. Horisont 2020 
bør støtte alle led i innovationskæden, især 
aktiviteter tættere på markedet, herunder 
innovative finansielle instrumenter, såvel 
som ikke-teknologisk og social innovation, 
og sigter mod at opfylde forskningsbehovet 
i en bred vifte af EU-politikker ved at 
lægge vægt på den bredest mulige 
udnyttelse og formidling af den viden, der 
tilvejebringes af de støttede aktiviteter, 
frem til den kommercielle udnyttelse. De 
overordnede mål for Horisont 2020 bør 
også støttes gennem et program for 
forskning og uddannelse på det nukleare 
område i henhold til Euratom-traktaten.

(11) Horisont 2020 – rammeprogrammet 
for forskning og innovation i Den 
Europæiske Union (idet følgende benævnt 
"Horisont 2020") sætter fokus på tre 
overordnede mål, nemlig at frembringe 
videnskabelig og landbrugsmæssig
topkvalitet for at styrke Unionens 
fremragende position på verdensplan, 
fremme industrielt lederskab for at støtte 
erhvervslivet, herunder små og 
mellemstore virksomheder (SMV) og 
innovation og håndtere samfundsmæssige 
udfordringer. Hensigten er at reagere 
direkte på de udfordringer, der peges på i 
Europa 2020-strategien, ved at støtte 
aktiviteter, der dækker hele spektret fra 
forskning til markedsføring. Horisont 2020 
bør støtte alle led i innovationskæden, især 
aktiviteter tættere på markedet, herunder 
innovative finansielle instrumenter, såvel 
som ikke-teknologisk og social innovation, 
og sigter mod at opfylde forskningsbehovet 
i en bred vifte af EU-politikker ved at 
lægge vægt på den bredest mulige 
udnyttelse og formidling af den viden, der 
tilvejebringes af de støttede aktiviteter, 
frem til den kommercielle udnyttelse. De 
overordnede mål for Horisont 2020 bør 
også støttes gennem et program for 
forskning og uddannelse på det nukleare 
område i henhold til Euratom-traktaten.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) De fleste landbrugsbedrifter i 
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Unionen er ligeledes SMV'er, og der er på 
nuværende tidspunkt manglende 
sammenhæng mellem forskning og 
teknologisk innovation og den EU-
lovgivning, som omfatter 
landbrugsprodukter, hvilket i stigende 
grad gør det vanskeligt for europæiske 
SMV'er aktivt at anvende nye 
teknologiske udviklinger. Med henblik på 
at drage fuld fordel af 
landbrugsforskningen i Unionen bør 
lovgivningen tilpasses, således at 
europæiske landbrug får mulighed for at 
anvende ny teknologi hurtigere og mere 
effektivt.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Forenkling er et centralt mål for 
Horisont 2020, der bør afspejles fuldt ud i 
programmets udformning, regler, 
finansielle forvaltning og gennemførelse. 
Horisont 2020 bør tilstræbe en bred 
deltagelse fra universiteter, 
forskningscentre, industrien og navnlig 
SMV'er og være åben for nye deltagere, da 
det samler samtlige instrumenter til støtte 
for forskning og innovation under én fælles 
strategisk ramme, der omfatter et 
strømlinet sæt støtteordninger, og anvender 
regler for deltagelse med principper, der 
gælder for alle foranstaltninger under 
programmet. Forenklede 
finansieringsregler forventes at nedbringe 
de administrative omkostninger, der er 
forbundet med deltagelse, og vil betyde 
færre finansielle fejl. 

(15) Forenkling er et centralt mål for 
Horisont 2020, der bør afspejles fuldt ud i 
programmets udformning, regler, 
finansielle forvaltning og gennemførelse. 
Horisont 2020 bør tilstræbe en bred 
deltagelse fra universiteter, 
forskningscentre, industrien og navnlig 
SMV'er samt civilsamfundet og være åben 
for nye deltagere, da det samler samtlige 
instrumenter til støtte for forskning og 
innovation under én fælles strategisk 
ramme, der omfatter et strømlinet sæt 
støtteordninger, og anvender regler for 
deltagelse med principper, der gælder for 
alle foranstaltninger under programmet. 
Forenklede finansieringsregler forventes at 
nedbringe de administrative omkostninger, 
der er forbundet med deltagelse, og vil 
betyde færre finansielle fejl. 

Begrundelse

Forskningsaktiviteter vedrører ikke kun forskere, offentlige myndigheder og virksomheder, 
men også civilsamfundet.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Gennemførelsen af Horisont 2020 kan 
medføre, at der udarbejdes supplerende 
programmer, hvori kun nogle af 
medlemsstaterne deltager, at Unionen 
deltager i programmer, der iværksættes af 
flere medlemsstater, eller at der oprettes 
fællesforetagender eller andre ordninger, jf. 
artikel 184, 185 og 187 i TEUF.

(19) Gennemførelsen af Horisont 2020 kan 
medføre, at der udarbejdes supplerende 
programmer, hvori kun nogle af 
medlemsstaterne deltager, at Unionen 
deltager i programmer, der iværksættes af 
flere medlemsstater, eller at der oprettes 
fællesforetagender eller andre ordninger, jf. 
artikel 184, 185 og 187 i TEUF, selv om 
disse skal være åbne for andre 
medlemsstaters deltagelse og omfatte 
procedurer, der letter nye landes 
deltagelse.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Med det formål at skabe et tættere 
forhold mellem videnskab og samfund og 
styrke offentlighedens tillid til videnskaben 
bør Horisont 2020 tilskynde til, at borgerne 
og civilsamfundet inddrages i spørgsmål 
om forskning og innovation på et 
velinformeret grundlag, ved at fremme 
videnskabelig uddannelse, gøre 
videnskabelig viden lettere tilgængelig, 
udvikle ansvarlige forsknings- og 
innovationsdagsordener, der tilgodeser 
borgernes og civilsamfundets bekymringer 
og forventninger, og ved at gøre det lettere 
at deltage i aktiviteter under Horisont 2020.

(20) Med det formål at skabe et tættere 
forhold mellem videnskab og samfund og 
genoprette samt udbygge offentlighedens 
tillid til videnskaben bør Horisont 2020 
tilskynde til, at borgerne og civilsamfundet 
deltager aktivt i spørgsmål om forskning 
og innovation ved at fremme kollaborativ 
forskning, videnskabelig uddannelse, gøre 
videnskabelig viden lettere tilgængelig, 
udvikle ansvarlige dagsordener for 
forskning og innovation og anvendelse af 
resultaterne heraf, der tilgodeser 
borgernes og civilsamfundets bekymringer 
og forventninger, og ved at gøre det lettere 
at deltage i aktiviteter under Horisont 2020.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at få mest muligt ud af Unionens 
midler bør Horisont 2020 indgå i et tæt 
samspil med andre EU-programmer inden 
for områder som uddannelse, rummet, 
miljø, konkurrenceevne og små og 
mellemstore virksomheder, indre 
sikkerhed, kultur og medier samt med de 
samhørighedspolitiske fonde og politikken 
for udvikling af landdistrikter, der specifikt 
kan medvirke til at styrke den nationale og 
regionale forsknings- og 
innovationskapacitet som led i strategier 
for intelligent specialisering.

(26) For at få mest muligt ud af Unionens 
midler bør Horisont 2020 indgå i et tæt 
samspil med andre EU-programmer inden 
for områder som uddannelse, rummet, 
miljø, konkurrenceevne og små og 
mellemstore virksomheder, indre 
sikkerhed, kultur og medier samt med de 
samhørighedspolitiske fonde og den fælles 
landbrugspolitik (navnlig politikken for 
udvikling af landdistrikter), der specifikt 
kan medvirke til at styrke den nationale og 
regionale forsknings- og 
innovationskapacitet som led i strategier 
for intelligent specialisering.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Horisont 2020 bør fremme samarbejde 
med tredjelande på basis af fælles interesse 
og gensidig fordel. Internationalt 
samarbejde inden for videnskab, teknologi 
og innovation bør medvirke til at nå 
Europa 2020-målene om at styrke 
konkurrenceevnen, bidrage til at løfte 
samfundsmæssige udfordringer og støtte 
Unionens udenrigs- og udviklingspolitik, 
blandt ved at udvikle synergi med 
tredjelandes programmer for at bidrage til 
Unionens bidrag til internationale 
forpligtelser, bl.a. opfyldelse af 
årtusindudviklingsmålene.

(30) Horisont 2020 bør fremme samarbejde 
med tredjelande, navnlig lande, der er 
omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik, på basis af fælles 
interesse og gensidig fordel. Internationalt 
samarbejde inden for videnskab, teknologi 
og innovation bør medvirke til at nå 
Europa 2020-målene om at styrke 
konkurrenceevnen, bidrage til at løfte 
samfundsmæssige udfordringer og støtte 
Unionens udenrigs- og udviklingspolitik, 
blandt ved at udvikle synergi med 
tredjelandes programmer for at bidrage til 
Unionens bidrag til internationale 
forpligtelser, bl.a. opfyldelse af 
årtusindudviklingsmålene.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Behovet for en ny tilgang til kontrol 
og risikoforvaltning i forbindelse med
Unionens forskningsstøtte blev anerkendt 
af Det Europæiske Råd den 4. februar 
2011, der efterlyste en ny balance mellem 
tillid og kontrol og mellem risikovillighed 
og risikominimering. Europa-Parlamentet 
opfordrede i sin beslutning af 11. 
november 2010 om forenkling af 
gennemførelsen af 
forskningsrammeprogrammerne til en 
pragmatisk ændring i retning af 
administrativ og finansiel forenkling og 
erklærede, at forvaltningen af europæisk 
forskningsstøtte burde være mere 
tillidsbaseret og risikotolerant over for 
deltagerne. Den foreløbige 
evalueringsrapport om det syvende 
rammeprogram for forskning (2007-2013) 
konkluderer, at der er behov for en mere 
radikal fremgangsmåde, for at 
forenklingen kan tage et kvantespring 
fremad, og at balancen mellem risiko og 
tillid må revurderes.

(32) Behovet for en ny tilgang til 
udviklingen af en evidensbaseret 
risikoforvaltningsstrategi som en del af 
Unionens forskningsstøttestrategi blev 
anerkendt af Det Europæiske Råd den 4. 
februar 2011. På dette tidspunkt efterlyste 
Rådet en ny balance mellem tillid og 
kontrol og mellem risikovillighed og 
risikominimering. Europa-Parlamentet 
opfordrede i sin beslutning af 11. 
november 2010 om forenkling af 
gennemførelsen af 
forskningsrammeprogrammerne til en 
pragmatisk ændring i retning af 
administrativ og finansiel forenkling og 
erklærede, at forvaltningen af europæisk 
forskningsstøtte burde være mere 
tillidsbaseret og risikotolerant over for 
forskerne. Den foreløbige 
evalueringsrapport om det syvende 
rammeprogram for forskning (2007-2013) 
konkluderer, at der er behov for en mere 
radikal fremgangsmåde for at tage et 
kvantespring mod forenklede procedurer, 
som viser Unionens tillid til forskere og 
tilskynder dem til at tage de risici, der 
kræves for at gøre hurtigere fremskridt 
inden for videnskab og teknologi.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastlægger Horisont 
2020 – rammeprogrammet for forskning og 

Denne forordning fastlægger Horisont 
2020 – rammeprogrammet for forskning og 
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innovation (2014-2020) (i det følgende 
benævnt "Horisont 2020") og rammerne 
for Unionens støtte til forsknings- og 
innovationsaktiviteter og for en bedre 
udnyttelse af det potentiale, som 
politikkerne for innovation, forskning og 
teknologisk udvikling rummer for 
industrien.

innovation (2014-2020) (i det følgende 
benævnt "Horisont 2020") og rammerne 
for Unionens støtte til forsknings- og 
innovationsaktiviteter samt anvendelsen af 
resultaterne heraf og for en bedre 
udnyttelse af det potentiale, som 
politikkerne for innovation, forskning og 
teknologisk udvikling rummer for 
industrien.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) industrielt lederskab b) lederskab inden for industri og 
landbrug

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I gennemførelsen af Horisont 2020 tages 
der hensyn til råd og bidrag fra: rådgivende 
grupper af uafhængige eksperter på højt 
niveau, der nedsættes af Kommissionen; 
dialogfora, der oprettes i medfør af 
international aftaler om videnskab og 
teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
målrettede offentlige høringer samt 
transparente og interaktive processer, der 
sikrer, at der ydes støtte til ansvarlig 
forskning og innovation.

1. I gennemførelsen af Horisont 2020 tages 
der hensyn til råd og bidrag fra: rådgivende 
grupper af uafhængige eksperter på højt 
niveau, der nedsættes af Kommissionen; 
dialogfora, der oprettes i medfør af 
internationale aftaler om videnskab og 
teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
målrettede offentlige høringer, der 
inddrager ikkestatslige organisationer og 
andre civilsamfundsgrupper, samt 
transparente og interaktive processer, der 
sikrer, at der ydes støtte til ansvarlig 
forskning og innovation.

Begrundelse

Forskningsaktiviteter vedrører ikke kun forskere, offentlige myndigheder og virksomheder, 
men også civilsamfundet.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Bilag I – indledning – afsnit 14 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og bioøkonomi

b) fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug og skovbrug, havforskning og 
bioøkonomi

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FET-programmet skal dække hele spektret 
af videnskabeligt drevet innovation: fra den 
første udforskning, der starter i det små og 
bevæger sig opad, af helt nye og usikre 
ideer til opbygning af nye forsknings- og 
innovationssamfund omkring 
transformerende fremspirende 
forskningsområder og store 
sammenkoblede forskningsinitiativer, der 
bygges op omkring en 
forskningsdagsorden og sigter mod at nå 
ambitiøse og visionære mål. Disse tre 
niveauer af engagement har hver deres 
egen særlige værdi, og samtidig supplerer 
de hinanden og skaber synergi. For 
eksempel kan udforskning i lille skala 
afsløre et behov for at udvikle nye temaer, 
der kan føre til en storstilet indsats baseret 
på køreplaner. Aktiviteterne involverer en 
lang række forskningsaktører, bl.a. unge 
forskere og forskningsintensive SMV'er, og 
interessegrupper (civilsamfundet, politiske 
beslutningstagere, industrien og forskere i 
den offentlige sektor), der samles omkring 
forskningsdagsordener, efterhånden som 
disse tager form, modnes og diversificeres.

FET-programmet skal dække hele spektret 
af videnskabeligt drevet innovation: fra den 
første udforskning, der starter i det små og 
bevæger sig opad, af helt nye og usikre 
ideer til opbygning af nye forsknings- og 
innovationssamfund omkring 
transformerende fremspirende 
forskningsområder og store 
sammenkoblede forskningsinitiativer, der 
bygges op omkring en 
forskningsdagsorden og sigter mod at nå 
ambitiøse og visionære mål. Disse tre 
niveauer af engagement har hver deres 
egen særlige værdi, og samtidig supplerer 
de hinanden og skaber synergi. For 
eksempel kan udforskning i lille skala 
afsløre et behov for at udvikle nye temaer, 
der kan føre til en storstilet indsats baseret 
på køreplaner. Aktiviteterne involverer en 
lang række forskningsaktører, bl.a. unge 
forskere, kvindelige forskere og 
forskningsintensive SMV'er, og 
interessegrupper (civilsamfundet, politiske 
beslutningstagere, industrien og forskere i 
den offentlige sektor), der samles omkring 
forskningsdagsordener, efterhånden som 
disse tager form, modnes og diversificeres.



PE489.455v02-00 12/26 AD\908035DA.doc

DA

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 3 – underpunkt 3.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Selv om Europa er vært for en stor og 
alsidig pulje af kvalificerede menneskelige 
ressourcer inden for forskning og 
innovation, må denne pulje til stadighed 
fornyes, forbedres og tilpasses til 
arbejdsmarkedets hurtigt skiftende behov. I 
dag arbejder kun 46 % af denne pulje i den 
private sektor, hvilket er en meget lavere 
andel end hos Europas vigtigste 
økonomiske konkurrenter, f.eks. 69 % i 
Kina, 73 % i Japan og 80 % i USA. 
Desuden betyder demografiske faktorer, at 
et uforholdsmæssigt stort antal forskere i 
løbet af får år vil nå pensionsalderen. Dette 
er - sammen med behovet for mange flere 
højt kvalificerede forskningsstillinger, 
efterhånden som forskningsintensiteten i 
den europæiske økonomi vokser - en af de 
største udfordringer, som de europæiske 
uddannelses-, forsknings- og 
innovationssystemer kommer til at stå over 
for i de kommende år.

Selv om Europa er vært for en stor og 
alsidig pulje af kvalificerede menneskelige 
ressourcer inden for forskning og 
innovation, må denne pulje til stadighed 
fornyes, forbedres og tilpasses til 
arbejdsmarkedets hurtigt skiftende behov. I 
dag arbejder kun 46 % af denne pulje i den 
private sektor, hvilket er en meget lavere 
andel end hos Europas vigtigste 
økonomiske konkurrenter, f.eks. 69 % i 
Kina, 73 % i Japan og 80 % i USA. 
Desuden betyder demografiske faktorer, at 
et uforholdsmæssigt stort antal forskere i 
løbet af får år vil nå pensionsalderen. Dette 
er - sammen med behovet for mange flere 
højt kvalificerede forskningsstillinger, 
efterhånden som forskningsintensiteten i 
den europæiske økonomi vokser - en af de 
største udfordringer, som de europæiske 
uddannelses-, forsknings- og 
innovationssystemer kommer til at stå over 
for i de kommende år. Da et af målene
med rammeprogrammet endvidere er at 
sikre effektiv fremme af ligestilling 
mellem kønnene og integration af 
ligestillingsaspektet inden for forskning 
og innovation, er det nødvendigt at 
tilskynde flere kvinder til at deltage og 
udnytte deres fulde potentiale i 
forskningssektoren.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – afsnit 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En vigtig komponent i "Lederskab inden 
for støtte- og industriteknologi" er centrale 

En vigtig komponent i "Lederskab inden 
for støtte- og industriteknologi" er centrale 
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støtteteknologier (KET), dvs. mikro- og 
nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede produktionssystemer. Disse 
tværfagligt baserede, viden- og 
kapitalintensive teknologier spænder over 
mange forskellige sektorer og danner 
grundlag for betydelige konkurrencefordele 
for den europæiske industri. En integreret 
tilgang, der fremmer støtteteknologiernes 
kombinations-, konvergens- og 
krydsbefrugtningseffekt i forskellige 
innovationsprocesser og værdikæder, kan 
give lovende resultater og bane vej for nye 
industriteknologier, produkter, 
tjenesteydelser og anvendelser (f.eks. inden 
for rum-, transport-, miljø- og 
sundhedssektoren). Det omfattende 
samspil mellem de forskellige
støtteteknologier vil derfor blive udnyttet 
på en fleksibel måde som en vigtig kilde til 
innovation. Indsatsen vil supplere den 
støtte til forskning og innovation 
vedrørende centrale støtteteknologier, der 
ydes af nationale eller regionale 
myndigheder via de samhørighedspolitiske 
fonde som led i strategierne for intelligent 
specialisering.

støtteteknologier (KET), dvs. mikro- og 
nanoelektronik, fotonik, nanoteknologi, 
bioteknologi, avancerede materialer og 
avancerede produktionssystemer. Disse 
tværfagligt baserede, viden- og 
kapitalintensive teknologier spænder over 
mange forskellige sektorer og danner 
grundlag for betydelige konkurrencefordele 
for den europæiske industri. En integreret 
tilgang, der fremmer støtteteknologiernes 
kombinations-, konvergens- og 
krydsbefrugtningseffekt i forskellige 
innovationsprocesser og værdikæder, kan 
give lovende resultater og bane vej for nye 
industriteknologier, produkter, 
tjenesteydelser og anvendelser (f.eks. inden 
for rum-, transport-, miljø-, sundheds- og 
landbrugssektoren). Det omfattende 
samspil mellem de forskellige 
støtteteknologier vil derfor blive udnyttet 
på en fleksibel måde som en vigtig kilde til 
innovation. Indsatsen vil supplere den 
støtte til forskning og innovation 
vedrørende centrale støtteteknologier, der 
ydes af nationale eller regionale 
myndigheder via de samhørighedspolitiske 
fonde som led i strategierne for intelligent 
specialisering.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – underpunkt 1.2.3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal især lægges vægt på forvaltning af 
nanoteknologien til fordel samfundet.

Der skal især lægges vægt på forvaltning af 
nanoteknologien til fordel for samfundet 
under hensyntagen til 
forsigtighedsprincippet. Samfundets 
accept af forskellige specifikke 
anvendelser af nanoteknologi skal 
vurderes, og der skal ligeledes foretages
en risikovurdering.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et solidt videnskabeligt, teknologisk og 
innovationsmæssigt grundlag inden for 
bioteknologi vil hjælpe de europæiske 
virksomheder til at sikre sig en førende 
position inden for denne centrale 
støtteteknologi. Denne position vil blive 
styrket yderligere ved at integrere 
sikkerhedsvurdering og styring af de 
samlede risici i forbindelse med 
indførelsen af bioteknologi.

Et solidt videnskabeligt, teknologisk og 
innovationsmæssigt grundlag inden for 
bioteknologi vil hjælpe de europæiske 
virksomheder til at sikre sig en førende 
position inden for denne centrale 
støtteteknologi. Denne position vil blive 
styrket yderligere ved at integrere 
sikkerhedsvurdering og styring af de 
samlede risici i forbindelse med 
indførelsen af bioteknologi, hvorved der 
tilvejebringes en sikker køreplan til 
anvendelse.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med den ekspanderende viden om levende 
systemer er bioteknologien rustet til at 
levere en strøm af nye anvendelser og 
styrke Unionens industrigrundlag og 
innovationskapacitet. Eksempler på 
bioteknologiens stigende betydning ses i 
industrielle anvendelser som 
biokemikalier, hvor markedsandelen 
forventes at stige med op til 12 % - 20 % af 
kemikalieproduktionen inden 2015. 
Bioteknologi bidrager også til 
overholdelsen af en række af de såkaldte 
tolv regler for grøn kemi på grund af 
biosystemers selektivitet og effektivitet. 
Den mulige økonomiske byrde for 
virksomhederne i Unionen kan nedbringes 
ved at udnytte potentialet i bioteknologiske 
processer og biobaserede produkter til at 
reducere CO2-emissionerne, der anslås at 
blive på mellem 1 og 2,5 mia. tons CO2–

Med den ekspanderende viden om levende 
systemer er bioteknologien rustet til at 
levere en strøm af nye anvendelser og 
styrke Unionens industrigrundlag og 
innovationskapacitet. Eksempler på 
bioteknologiens stigende betydning ses i 
industrielle anvendelser som 
biokemikalier, hvor markedsandelen 
forventes at stige med op til 12 % - 20 % af 
kemikalieproduktionen inden 2015 samt 
landbrugsmæssige anvendelser, herunder 
vegetabilsk produktion, som er det første 
led i værdikæden for fødevareproduktion, 
og bioøkonomien som helhed. 
Bioteknologi bidrager også til 
overholdelsen af en række af de såkaldte 
tolv regler for grøn kemi på grund af 
biosystemers selektivitet og effektivitet. 
Den mulige økonomiske byrde for 
virksomhederne i Unionen kan nedbringes 
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ækvivalent pr. år i 2030. I Europas 
biofarmaceutiske sektor fremstilles allerede 
omkring 20 % af de nuværende lægemidler 
ved hjælp af bioteknologi, og for nye 
lægemidler er tallet 50 %. Bioteknologi 
skaber også nye muligheder for at udnytte 
det enorme potentiale i havets ressourcer til 
fremstilling af innovative anvendelser i 
industrien, sundhedssektoren og på 
miljøområdet. Den fremspirende sektor, 
marin (blå) bioteknologi, forventes at 
vokse med 10 % om året.

ved at udnytte potentialet i bioteknologiske 
processer og biobaserede produkter til at 
reducere CO2-emissionerne, der anslås at 
blive på mellem 1 og 2,5 mia. tons CO2–
ækvivalent pr. år i 2030. I Europas 
biofarmaceutiske sektor fremstilles allerede 
omkring 20 % af de nuværende lægemidler 
ved hjælp af bioteknologi, og for nye 
lægemidler er tallet 50 %. Bioteknologi 
skaber også nye muligheder for at udnytte 
det enorme potentiale i havets ressourcer til 
fremstilling af innovative anvendelser i 
industrien, sundhedssektoren og på 
miljøområdet. Den fremspirende sektor, 
marin (blå) bioteknologi, forventes at 
vokse med 10 % om året.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4.3 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Bioteknologibaserede processer b) Bioteknologibaserede produkter og
processer

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1 – underpunkt 1.4.3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af industriel bioteknologi med 
henblik på fremstilling af 
konkurrencedygtige industriprodukter og -
processer (f.eks. i kemikalieindustrien, 
sundhedssektoren, minedrift, energi, 
papirmasse og papir, tekstiler, stivelse, 
fødevareforarbejdning) samt de 
miljømæssige aspekter heraf.

Udvikling af bioteknologi med henblik på 
fremstilling af konkurrencedygtige 
produkter og processer (f.eks. i 
kemikalieindustrien, byggeindustrien, 
sundhedssektoren, minedrift, energi, 
papirmasse og papir, tekstiler, stivelse, 
landbrugsproduktion og
fødevareforarbejdning) samt de 
miljømæssige aspekter heraf.



PE489.455v02-00 16/26 AD\908035DA.doc

DA

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Støtte til forskningsintensive SMV'er b) Støtte til forskningsintensive SMV'er på 
alle områder, herunder landbrugsområdet

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Bedre innovationskapacitet hos SMV c) Bedre innovationskapacitet hos SMV'er
på alle områder, herunder 
landbrugsområdet

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes støtte til markedsinitieret 
innovation for at forbedre 
rammebetingelserne for innovation og 
fjerne de specifikke barrierer, der 
forhindrer navnlig innovative SMV'er i at 
vokse.

Der ydes støtte til markedsinitieret 
innovation for at forbedre 
rammebetingelserne for innovation og 
fjerne de specifikke barrierer, der 
forhindrer navnlig innovative SMV'er i at 
vokse, herunder manglen på 
sammenhæng mellem teknologisk 
innovation og EU-lovgivningen, især på 
landbrugsområdet.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 1



AD\908035DA.doc 17/26 PE489.455v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med en effektiv sundhedsfremme støttet af 
en solid bevisbase kan sygdomme 
forebygges og velfærden forbedres til færre 
omkostninger. Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse afhænger også af en 
forståelse af sygdomsdeterminanterne, af 
effektive forebyggelsesværktøjer som 
vacciner, af effektiv sundheds- og 
sygdomsovervågning, af beredskab og af 
effektive screeningprogrammer.

Med en effektiv sundhedsfremme støttet af 
en solid bevisbase kan sygdomme 
forebygges og velfærden forbedres til færre 
omkostninger. Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse afhænger også af en 
forståelse af sygdomsdeterminanterne, 
herunder forbindelsen mellem 
menneskers og dyrs sundhed, af effektive 
forebyggelsesværktøjer som vacciner, af 
effektiv sundheds- og 
sygdomsovervågning, af beredskab og af 
effektive screeningprogrammer, der også 
omfatter anvendelsen af antibiotika til
dyr.

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og maritim 
forskning og bioøkonomien

2. Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug og skovbrug, marin og maritim 
forskning og bioøkonomi

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2 – underpunkt 2.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at sikre tilstrækkelige 
forsyninger af sikre fødevarer af høj 
kvalitet og andre biobaserede produkter 
gennem udvikling af produktive og 
ressourceeffektive 
primærproduktionssystemer, fremme af 
tilknyttede økosystemtjenester sammen 
med konkurrencedygtige 
lavemissionskæder. Dette vil fremskynde 
overgangen til en bæredygtig europæisk 

Det specifikke mål er at sikre tilstrækkelige 
forsyninger af sikre fødevarer af høj 
kvalitet og andre biobaserede produkter 
gennem udvikling af produktive og 
ressourceeffektive 
primærproduktionssystemer, fremme af 
tilknyttede økosystemtjenester sammen 
med konkurrencedygtige 
lavemissionskæder. Dette vil fremskynde 
overgangen til en bæredygtig og 
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bioøkonomi. konkurrencedygtig europæisk bioøkonomi.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2 – underpunkt 2.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de kommende årtier vil Europa komme til 
at stå over for stigende konkurrence om 
begrænsede, udtømmelige naturressourcer, 
virkningerne af klimaændringer, navnlig på 
primære produktionssystemer (landbrug, 
skovbrug, fiskeri og akvakultur), og 
behovet for at kunne tilbyde en bæredygtig, 
sikker og sikret fødevareforsyning for den 
europæiske og en stigende global 
befolkning. Det anslås, at det vil være 
nødvendigt med en stigning på 70 % i 
verdens fødevareforsyning for at kunne
føde den samlede befolkning på 9 
milliarder mennesker i 2050. Landbruget 
står for omkring 10 % af Unionens 
drivhusgasemissioner, og selv om de falder 
i Europa, forventes de samlede emissioner 
fra landbruget at ville stige op til 20 % 
inden 2030. Endvidere vil Europa skulle 
sørge for tilstrækkelige leverancer af 
råmaterialer, energi og industriprodukter 
under omstændigheder, hvor der bliver 
færre fossile kulstofressourcer (olie- og 
gasproduktionen forventes at falde med 
omkring 60 % inden 2050), og samtidig
skal den opretholde sin konkurrenceevne. 
Bioaffald (man regner med op til 138 
millioner tons om året i Unionen, og heraf 
bliver op til 40 % deponeret) er et enormt 
problem og giver store omkostninger, på 
trods af at det potentielt set har en høj 
merværdi. For eksempel bliver 
skønsmæssigt 30 % af alle fødevarer, der 
bliver produceret i udviklede lande, smidt 
ud. Der er brug for store ændringer, hvis
dette tal skal reduceres med 50 % i 
Unionen inden 2030. Derudover er de 
nationale grænser til ingen nytte, når der er 

I de kommende årtier vil Europa komme til 
at stå over for stigende konkurrence om 
begrænsede, udtømmelige naturressourcer 
(navnlig vand, jord og fossile 
kulstofressourcer), virkningerne af 
klimaændringer, navnlig på primære 
produktionssystemer (landbrug, skovbrug, 
fiskeri og akvakultur), og behovet for at 
kunne tilbyde en bæredygtig, sikker og 
sikret fødevare- og drikkevandsforsyning
for den europæiske og en stigende global 
befolkning. Det anslås, at det vil være 
nødvendigt med en stigning på 70 % i 
verdens fødevareforsyning for at kunne 
føde den samlede befolkning på 9 
milliarder mennesker i 2050. Landbruget 
står for omkring 10 % af Unionens 
drivhusgasemissioner, og selv om de falder 
i Europa, hovedsageligt på grund af 
innovative 
produktionseffektivitetsteknikker og et 
begrænset antal husdyr i visse områder,
forventes de samlede emissioner fra 
landbruget at ville stige op til 20 % inden 
2030. Endvidere vil Europa skulle sørge 
for tilstrækkelige leverancer af 
råmaterialer, energi og industriprodukter 
under omstændigheder, hvor der bliver 
færre fossile kulstofressourcer (olie- og
gasproduktionen forventes at falde med 
omkring 60 % inden 2050), og samtidig 
skal den opretholde sin konkurrenceevne. 
Bioaffald (man regner med op til 138 
millioner tons om året i Unionen, og heraf 
bliver op til 40 % deponeret) er et enormt 
problem og giver store omkostninger, på 
trods af at det potentielt set har en høj 
merværdi. Ifølge tal fra Eurostat udgør 
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tale om spredning af dyre- og 
planteskadegørere og -sygdomme, 
herunder zoonotiske sygdomme og 
fødevarebårne patogener. Det er 
nødvendigt med nationale forebyggende 
foranstaltninger, men tiltag på EU-plan er 
af væsentlig betydning for kontrol i sidste 
instans og for et effektivt fungerende indre 
marked. Udfordringen er kompleks, den 
påvirker en bred vifte af indbyrdes 
forbundne sektorer, og den kræver en 
mangfoldighed af tiltag.

mængden af de fødevarer, der smides ud i 
Den Europæiske Union, 89 mio. ton pr. 
år, hvilket svarer til 180 kg pr. person. Der 
skal derfor træffes foranstaltninger for at 
reducere dette tal (med 50 % inden 2030), 
undgå fødevarespild og genanvende 
fødevarer, som ellers ville blive smidt ud, 
og der er behov for yderligere initiativer 
for at gøre bioaffald fra landbruget til et 
aktiv. Forskningsområder bør desuden 
udforskes gennem anvendelse af passende 
metoder med henblik på at analysere og 
vurdere omfanget af fødevarespild.
Derudover er de nationale grænser til ingen 
nytte, når der er tale om spredning af dyre-
og planteskadegørere og -sygdomme, 
herunder zoonotiske sygdomme og 
fødevarebårne patogener. Det er 
nødvendigt med nationale forebyggende 
foranstaltninger, men tiltag på EU-plan er 
af væsentlig betydning for kontrol i sidste 
instans og for et effektivt fungerende indre 
marked. Udfordringen er kompleks, den 
påvirker en bred vifte af indbyrdes 
forbundne sektorer, og den kræver 
yderligere synergier på tværs af sektorer 
samt en mangfoldighed af tiltag.

Begrundelse

Fødevarespild har alvorlige miljømæssige, socioøkonomiske, ernæringsmæssige og etiske 
konsekvenser. Det forekommer ved hvert eneste led i fødevarekæden i både industrilande og 
udviklingslande. Derfor er det væsentligt at reducere spildet gennem både 
oplysningskampagner og udviklingen af nye teknologier, f.eks. emballerings- og 
fødevarekonserveringsmetoder.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2 – underpunkt 2.1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Potentialet i biologiske ressourcer og 
økosystemer vil kunne udnyttes på en langt 
mere bæredygtig, effektiv og integreret 

Potentialet i biologiske ressourcer og 
økosystemer vil kunne udnyttes på en langt 
mere bæredygtig, effektiv og integreret 
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måde. For eksempel vil potentialet i 
biomasse fra skove og affaldsstrømme af 
landbrugsmæssig, akvatisk, industriel og 
også bymæssig oprindelse kunne udnyttes 
bedre.

måde. For eksempel vil potentialet i 
biomasse fra skove, landbrug og 
affaldsstrømme af landbrugsmæssig, 
akvatisk, industriel og også bymæssig 
oprindelse kunne udnyttes bedre.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 2 – underpunkt 2.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En fuldt fungerende europæisk bioøkonomi 
– omfattende bæredygtig produktion af 
vedvarende ressourcer fra land- og 
vandmiljøer og deres omdannelse til 
fødevarer, biobaserede produkter og 
bioenergi samt de hertil knyttede offentlige 
goder – vil kunne skabe en høj europæisk 
merværdi. Hvis den forvaltes på en 
bæredygtig måde, kan den mindske det 
miljømæssige aftryk af primærproduktion 
og forsyningskæden som helhed. Den kan 
øge deres konkurrenceevne og give jobs og 
erhvervsmuligheder for udviklingen i land-
og kystområder. Fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug og overordnet 
bioøkonomi – det er forbundne 
udfordringer, som er af europæisk og 
global art. Det er vigtigt med tiltag på EU-
plan for at bringe klynger sammen, der kan 
give den nødvendige bredde og kritiske 
masse til supplering af de bestræbelser, der 
gøres af en enkelt eller af grupper af 
medlemsstater. Med en mangesidet tilgang 
vil der kunne sikres den nødvendige 
tværgående, nærende vekselvirkning 
mellem forskere, erhvervsliv, 
landmænd/producenter, rådgivere og 
slutbrugere. Det er også nødvendigt, at det 
foregår på EU-plan, hvis der skal sikres 
sammenhæng i håndteringen af denne 
udfordring i alle sektorer og stærke bånd til 
relevante EU-politikker. En koordinering 
af forskning og innovation på EU-plan vil 
kunne stimulere og være med til at 

En fuldt fungerende europæisk bioøkonomi 
– omfattende bæredygtig produktion af 
vedvarende ressourcer fra land- og 
vandmiljøer og deres omdannelse til 
fødevarer og foder, biobaserede produkter 
og bioenergi samt de hertil knyttede 
offentlige goder – vil kunne skabe en høj 
europæisk merværdi. Hvis den forvaltes på 
en bæredygtig måde, kan den mindske det 
miljømæssige aftryk af primærproduktion 
og forsyningskæden som helhed. Den kan 
øge deres konkurrenceevne og give jobs og 
erhvervsmuligheder for udviklingen i land-
og kystområder. Fødevaresikkerhed, 
bæredygtigt landbrug og overordnet 
bioøkonomi – det er forbundne 
udfordringer, som er af europæisk og 
global art. Det er vigtigt med tiltag på EU-
plan for at bringe klynger sammen, der kan 
give den nødvendige bredde og kritiske 
masse til supplering af de bestræbelser, der 
gøres af en enkelt eller af grupper af 
medlemsstater. Med en mangesidet tilgang 
vil der kunne sikres den nødvendige 
tværgående, nærende vekselvirkning 
mellem forskere, erhvervsliv, 
landmænd/producenter, rådgivere og 
slutbrugere. Der bør gøres en særlig 
indsats for at sikre, at landbrugere og 
deres repræsentative organisationer 
deltager i aktiviteterne i forbindelse med 
udveksling af viden og spiller en rolle ved 
fastlæggelsen af forskningsprioriteter. 
Forskerne bør gives incitamenter til at 
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fremskynde de fornødne ændringer i hele 
Unionen.

deltage i vidensudvekslingsaktiviteter, 
også hvor sådanne vedrører allerede 
eksisterende forskning. Det er også 
nødvendigt, at det foregår på EU-plan, hvis 
der skal sikres sammenhæng i håndteringen 
af denne udfordring i alle sektorer og 
stærke bånd til relevante EU-politikker. En 
koordinering af forskning og innovation på 
EU-plan vil kunne stimulere og være med 
til at fremskynde de fornødne ændringer i 
hele Unionen.

Begrundelse

Vidensudvekslingsaktiviteter bør skræddersys specielt til landbrugerne eller deres 
repræsentative organisationer, da de befinder sig i en mindre gunstig position end 
virksomhederne hvad angår deltagelse i disse aktiviteter. Landbrugernes holdning til 
forskningsprioriteter bør høres. Der findes især incitamenter, der skal få videnskabsfolk til at 
gå i gang med ny forskning, men ikke til at forklare og diskutere eksisterende forskning med 
ikke-specialister, der måtte være interesseret i at anvende forskningen.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2 – underpunkt 2.3 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Et bæredygtigt landbrug og skovbrug a) Et bæredygtigt og konkurrencedygtigt
landbrug og skovbrug

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2 – underpunkt 2.3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at levere tilstrækkeligt med 
fødevarer, biomasse og andre råmaterialer 
og samtidig beskytte naturressourcerne og 
fremme økosystemtjenester, blandt andet 
for at håndtere og modvirke 
klimaændringerne. I aktiviteterne skal der 
fokuseres på mere bæredygtige og 

Formålet er at levere tilstrækkeligt med 
fødevarer, biomasse og andre råmaterialer 
og samtidig beskytte naturressourcerne og 
fremme økosystemtjenester, blandt andet 
for at håndtere og modvirke 
klimaændringerne. I aktiviteterne skal der 
fokuseres på mere bæredygtige og 
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produktive landbrugs- og 
skovbrugssystemer, som både er 
ressourceeffektive (bl.a. med lavemission) 
og robuste, og som samtidig kan udvikle 
tjenester, koncepter og politikker, som kan 
få livet på landet til at blomstre.

produktive landbrugs- og 
skovbrugssystemer, som både er mere 
ressourceeffektive (bl.a. med mål for 
ernærings- og energieffektivitet samt
lavemission) og robuste, og som forbedrer 
landbrugsprodukternes kvalitet og værdi,
og som samtidig kan udvikle tjenester, 
koncepter og politikker, som kan få livet på 
landet og innovative SMV'er på landet til 
at blomstre. Videnudviklingskapaciteten 
og innovationsoverførsler inden for 
landbruget har til formål at vende den 
stadige nedgang i udbyttevækstpotentialet 
i Europa og skabe en god cirkel mod 
opnåelse af en bæredygtig intensivering af 
Unionens landbrugsproduktion. Det bør 
understreges, at det med henblik på at 
reducere landbrugets CO2-fodspor er 
vigtigt at have korte forsyningskæder.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2 – underpunkt 2.3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at opfylde borgernes krav om 
sikre, sunde og billige fødevarer og at gøre 
fødevare- og foderforarbejdningen og -
fordelingen mere bæredygtig og 
fødevaresektoren mere konkurrencedygtig. 
I aktiviteterne skal der fokuseres på sunde 
og sikre fødevarer for alle, informerede 
kundevalg samt konkurrencedygtige 
fødevareforarbejdningsmetoder, som 
bruger færre ressourcer og producerer 
færre biprodukter, affald og drivhusgasser.

Formålet er at opfylde borgernes krav om 
sikre, sunde og billige fødevarer og at gøre 
fødevare- og foderforarbejdningen og -
fordelingen samt fødevareforbruget mere 
bæredygtige og fødevaresektoren mere 
konkurrencedygtig. I aktiviteterne skal der 
fokuseres på et bredt udvalg af sunde, 
autentiske og sikre fødevarer af høj 
kvalitet for alle, informerede kundevalg 
samt konkurrencedygtige 
fødevareforarbejdningsmetoder, som 
bruger færre ressourcer og 
tilsætningsstoffer samt producerer færre 
biprodukter, affald og drivhusgasser. 
Forbrugerne skal træffe bevidste valg og 
ikke udelukkende være informerede om 
sikre fødevarer, men også gøres bevidste 
om de miljømæssige, socioøkonomiske og 
ernæringsmæssige konsekvenser ved 
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deres valg og ved fødevarespild. Disse 
nyskabelser bør også have til formål at 
mindske fødevarespild i produktionen, 
distributionskæden og hos forbrugerne.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 2 – underpunkt 2.3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet er at fremme lavemissions-, 
ressourceeffektive, bæredygtige og 
konkurrencedygtige europæiske 
biobaserede industrier. I aktiviteterne skal 
der fokuseres på fremme af bioøkonomi 
ved at omdanne konventionelle 
industriprocesser og -produkter, så de 
bliver biobaserede og ressource- og 
energieffektive, udvikling af integrerede 
bioraffinaderier, der benytter biomasse fra 
primærproduktion, bioaffald og 
biprodukter fra biobaseret industri, og på 
åbning af nye markeder ved at støtte 
standardisering, regulering og 
demonstration/forsøg på stedet og andet, 
samtidig med at der tages hensyn til 
bioøkonomiens indvirkning på 
arealanvendelse og ændringer i 
arealanvendelse.

Formålet er at fremme lavemissions-, mere 
ressourceeffektive (herunder ernærings-, 
energi-, kulstofs-, vand- og 
jordudnyttelseseffektivitet), bæredygtige 
og konkurrencedygtige europæiske 
biobaserede industrier, samtidig med at 
bioaffald gøres til et aktiv, hvis fulde 
potentiale udnyttes. Det er afgørende at 
skabe et lukket kredsløb mellem by- og 
landområder. I aktiviteterne skal der 
fokuseres på fremme af bioøkonomi ved at 
omdanne konventionelle industriprocesser 
og -produkter, så de bliver biobaserede og 
ressource- og energieffektive, udvikling af 
integrerede anden- og 
tredjegenerationsbioraffinaderier, der 
producerer og benytter biomasse og andre 
restprodukter fra primær landbrugs- og 
skovbrugsproduktion, bioaffald og 
biprodukter fra biobaseret industri, og 
gennem en effektiv omdannelse af 
bioaffald i byområder til rå- og 
hjælpestoffer i landbruget. Dette vil 
fremme nye markeder og skabe potentiale 
for nye indtægtsmuligheder for 
primærproducenter ved at støtte 
standardisering, certificeringssystemer,
regulering og demonstration/forsøg på 
stedet og andet, samtidig med at der tages 
hensyn til bioøkonomiens indvirkning på 
arealanvendelse og ændringer i 
arealanvendelse.
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 5 – underpunkt 5.2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Spørgsmålet om adgang til råstoffer kræver 
en koordineret forsknings- og 
innovationsindsats på tværs af mange 
forskellige fagområder og sektorer, der kan 
bidrage til at levere sikre, økonomisk 
gennemførlige, miljømæssigt forsvarlige 
og socialt acceptable løsninger i hele 
værdikæden (efterforskning, udvinding, 
forarbejdning, genbrug, genanvendelse og 
substitution). Innovation på disse områder 
vil give vækst- og jobskabelsesmuligheder 
såvel som innovative muligheder inden for
videnskab, teknologi, økonomi, politik og 
forvaltning. Derfor er der taget skridt til at 
forberede et europæisk 
innovationspartnerskab om råstoffer.

Spørgsmålet om adgang til råstoffer kræver 
en koordineret forsknings- og 
innovationsindsats på tværs af mange 
forskellige fagområder og sektorer, der kan 
bidrage til at levere sikre, økonomisk 
gennemførlige, miljømæssigt forsvarlige 
og socialt acceptable løsninger i hele 
værdikæden (efterforskning, udvinding, 
forarbejdning, genbrug, genanvendelse og 
substitution). Særlige 
innovationsbestræbelser bør fokuseres på 
landbrugets anvendelse af 
vandressourcerne i betragtning af 
sektorens voksende vandbehov og af, at 
der i perioder er voldsom tørke, som 
forekommer oftere og spreder sig over 
stadig større dele af verden, herunder 
f.eks. Middelhavsområdet i Europa. 
Innovation på disse områder vil give 
vækst- og jobskabelsesmuligheder såvel 
som innovative muligheder inden for 
videnskab, teknologi, økonomi, politik og 
forvaltning. Derfor er der taget skridt til at 
forberede et europæisk 
innovationspartnerskab om råstoffer.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Bilag I – del IV – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug, havforskning og maritim 
forskning og bioøkonomien

b) Fødevaresikkerhed, bæredygtigt 
landbrug og skovbrug, havforskning og 
maritim forskning og bioøkonomien

Ændringsforslag 37
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Forslag til forordning
Bilag I – del IV – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra e – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) klimaindsats, ressourceeffektivitet og 
råstofforsyning

e) klimaindsats, ressourceeffektivitet og -
bevarelse samt bæredygtig brug af 
råstoffer
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